
NAGYOBB BlllONSÁG ÉJJEL e -++11
nck színérzékelésükkcl nehél.ségeík
vannak. Az emberi szem érzékenysé
gi küszöbe normális esetben 2 lux,
ami a szembejövő jánnü vakításának
hatására 5 luxra emelkedik_ Az áb
rán a sötétebb mező reprezentálja
azt a zónát, ahol az UV fény a 2
cd/m2 fénysürüséget garantálja. Ez
tehát mintegy 160-170 m távolság,
ami tennészetesen lényegesen keve
sebb. mint egy jó fényszóróval elér
hető 300 méteres látótávolság. Az ís
ismert. hogy a tompított fény kb. 30
méter távolságban mintegy 30 cm-re
van az útfelület felett, ezért a jelzö
táblákat csak a gyenge, szórt fény ér
heti cl. Az éjszakai közlekedésben
különösen nagy veszélynek vannak
kitéve a gyalogosok, dc az UV fényaz
ö ruhájukról még idejében verödik
vissza. Nem verödikvissza a vízcsep
pekröl, így párás, ködös, hóeséses
időben is hasi.nos. Méga hóval takart
burkolati jelek és jelzötáblák is lát
hatóbbá válnak.
Természetesen nehéz megbecsül

ni, vajon mennyi balesetei lehelne
megelö1.ni azzal, ha valamennyi gép
kocsit ellátnánk ilyen készülékkel.
Az azonban valószínüsíthetö, hogy
az éjszakai balesetek aránya - a
forgalom nagyságához képest - a
nappali szintre csökkenne.
Az UV lámpa hatástalan maradna

annak a gyalogosnak az esetében, aki
sötét színü, tisztagyapjú ruhát visel,
és nem jelentene sokat a kivilágított
utakon sem, dc a jó útmegvilágítás a
balesetek sz.árnál 30-65 %-kal csök
kenti(!). Ha feltételezzük, hogy az
UV lámpa az éjszakai balesetek sz.á
mát mcgfelezné, (tudjuk, hogy az éj
szakai balesetek sz.áma 2-3 szorosa a
nappalinak) akkor világos: e lámpá
val az éjszakai balesetek rátája leg
feljebb 1,5-2-szcrese lenne a nappa
linak. Ez pedig svéd viszonyokközött
azt jelentené, hogy gépkocsinként
500 svéd korona baleseti költséget
lehetne megtakarítani.
Egyébként az UV fénynek több

fajtája van, egy részük veszélyes az
emberi egészségre, de a kutatócso
port ezt is tekintetbevette. Ez a fény
szóró hasznosabbnak tünik, mint a
sok év óta kísérletezés alat I állópola
riz.ált, vagy infravörös fény. A beren
dezés tcnnészetesen nem csaka köz-
6ti közlekedésben, hanem a vasútak
nál és a hajózásban is felhasználható.
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szembiil jövőt. A kutatási tapasz
talatok azt mutatják, hogy akkor van
éjjel a legnagyohh baleseti veszély,
ha kél, egymással szembe tompított
fénnyel közlekedő jármü mintegy
30-70m-re van egymástól. (A pontos
távolság elsősorban az út szélessége
nek és a1. íclöjárási viszonyoknak a
függvénye.) Ha ilyenkor valamilyen
kivilágítatlan tárgy van elöttük, azt
képtelenek észrevenni. Különösen
nagy a veszély akkor, ha ez a „vala
mi" a, úttest közepe táján van, hi
szcn a vakítás minimalizálására a
tompított fény az úucst jobb oldalá
ra van irányítva. Más szavakkal: meg
nem világított úton a szemből jövő
jármüvel való találkozás előtt néhány
méter hosszon csaknem teljesen va
kon vezetünk.
A legkiválóbb technológiával ké

szített, a legtökéletesebb tompított
fény sem világíthat 75 méternél távo
labb a jármü előtt. Volt olyan elkép
zelés. amely szerint polarizált fényt
kellene használni, a biztonság növe
lése érdekében. Az e téren végzett
kutatások régóta folynak, s a mai na
pig nem érteka végére. Ezért is szüle
tett döntés arról, hogy kísérleteket
kezdenek az UV fényszóróval, ami
lehetővé teszi a jobb látást a szemből
jövök vakítása nélkül. Az eddigi kí
sérletekmegerősücuék azokat a szá
mításokat, amelyek szerint a fluo
reszkáló tárgyak láthatósági távolsá
ga a nonnál tompított fényszóróéhoz
képest. az UV lámpa használata ese
tén megkétszereződik. A Iluorcsz
censz anyagokat tartalmazó tárgyak
nak az UV fény hatására igen jelen
tősen megnő könyezctükhöz képest a
kontrasztjuk. A nuoreszcensz színek
speciális hullámhosszakon verik
vissza a feléjük kibocsátott fényeket,
ez egyben azt is jelenti, hogy azok is
jól láthatják ezeket a színeket, akik-

A balcscüic keveredés kockázata
éjjel két-háromszorosa a nappalinak.
A tompított fény távolsága általában
nem töhb, mint 40-50 méter, a távol
sági fénys,órót pcrlíg gyakran lchc
tctlcn használni. Bármilyen, a látótá
volságot niivclni képes cszkőz jelen
liis mértékben csökkenteni tudná az
cjsz aka i balesetek svámát. Olyan
fénysd,ró. ami nem vakítaná a szem
hcjiiviil, radikális változást hozna a
jelenlegi helyzetben. At. crldigi kísér
letek szerint mindet. a,. ibolyán lÍlli
fényt kibocsátó lámpával (Ultraviola
fénnyel) érhető cl. A1. UV fény nem
vakítja a szemből jövőt, azonban ha
Huorcsvccnsz tárgyra csík e sugár
nyaláb, látható fény verődik arról
vissza. lclcális volna, ha valamennyi
jclzótábla és útburkolati jel íluorcsz
ccnsz bevonatot kapna. Ma már szá
mos olyan .Járgy" 11101.og a kőzuta
kon, ami UV Fényben f'luorcszkál;
ilyenek azok a gyalogosok és egyéb
úthasználók, akik kouon alapanyagú
ruházatot, vagy harisnyát használ
nak.
Jól ismert, hogy a Volvo és a Saab

gépkocsik hosszú évek óta fel vannak
szerelve különféle speciális lámpák
kal. Ezek többségének használata
azonban a tompított fényszóróval
együtt tilos, mert vakítják a szemből
jövő vezetőt, Sajnos az a helyzet,
hogy csak a szemből jövő vakításá
nak árán láthatunk jobban. Ennek el
kerülésére szigorú nemzetközi szab
ványokat dolgoztak kí a világító szer
kezetek minden részegységére. E
nonnáknak való megfelelöséget a ré
szcgységck bevizsgálását tanúsító
nemzetközi jelzések tanúsitják,
A szakemberek viszont már régen

íoglalkotnak annak a kérdésnek a
meg, álas/olásával, hogy miként le
hetne jobb látással a biztonságot nö
velni anélkül. hogy vakítanánk a
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Az INTER-AGAM a közlekedésre nevelés felépítéses módszerén alapuló
nemzetközi munkacsoportja (melynek a magyarok is tagjai) május elejéa.a
hollandiai Best-ben tartja soronkövetkezö megbeszélését.
Mindkét nemzetközi eseményen magyar szakemberek is résztvesznek.

A ClECA a Vizsgabizottsdgok Nemzetközi Szervezete április végén
tartja 25. Konferenciáját az angliai York-bon.
Fontosabb napirendi témák:
- Új elméleti vizsga és a központi szdmlrógépes feldolgozds Belgiumban
- A jánn!Jvezetl>-képzés helyzete Svédországban
- Vezetői engedély, vizsgdztatás, klpzés az Európai KöZösség aspeksusá-
ból

Az. AUTOKOULU a Finn Autósis
kolák Szövetségének (SAKL) folyóira
ta. Északi nyelvrokonaink ízléses ki
adványa többnyire a jármúvezetó
képzés és a vizsgáztatás új rendele
teit közli, de nagy teret szentel az
autógyárak új típusainak bemutatá
sára is. A lap főszerkesztője Urpo Vi
hervaara a szövetség Iötítkára, Cü!Ó
pában hírű, ismert szakember, több
ször járt Magyarországon is. A szak
lap nagyon sok autógyár támogatá
sát élvezi, bizonyítéka ez annak,
hogy az oktatás, a tanulókocsik kitű
nő reklámhordozók.
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Megalakult a Veszprém-megyei
G~pjirmQvezetll-ktpzll Mag,n•

_ oktatók Szövetstge.
Februárban megtartott
alalculóülésükön a követ
kezö célokat fogalmaz
ták meg:

- Veszpém megye magánoktatói
nalc érdekképviselete
-az oktatás színvonalának emelése
érdekében továbbképzések szervezé
se
- a magánoktatók kC:::ötti együtt
működés segítése, a szakmai viták
kezelése
-kapcsola!tartás a Közlekedési Fö
felügyelet, a megyei Közlekedési
Felügyelet és más társszervezetekkel
-a szüksé ges szakmai és jogi infor
mációk megszerzése
- sport és kulturális rendezvények
szervezése.
Az egyesület megalkotta és elfo

gadta alapszabályát, bejegyeztette
magát a Veszprém megyei Biróságon
és háromtagú vezetöséget választott.
Elnök: Nagy Attila, vezetőségi ta
gok: Forintos Sándor és Pintér 16-
zsef okuuák:

, , ,
BELYEG ES AUTO

Bissau-Guinea köztársasá g Nyugat-Afrikában . Erede
tileg portugál gyarmat volt, elsö bélyegei "GUINÉ" felül
bélyegzéssel jelentek meg 1880-ban. Függetlenségét
1973 novemberében kiáltották ki, hivatalos nyelve ma is
a portugál, fizetőeszköze a peso. 1984-ben egy szép autó
történeti bélyegsort bocsá tottak ki, öreg autók színes áb
rázolásával.
Az 5 peso cimletű bélyeg képén az 1928. évi amerikai

Duesenberg , a 8 peso-s cimleten az 1932. évi MG Mid
get, a 15 peso-s bélyegen az 1928. évi Mercedes látható.
A 20 peso névenékű bélyegen az 1928, évi Bemley ver
seny-gépkocs i látható, a 24 peso-s bélyegkép az 1929.évi
Alfa Romeót ábrázolja. Az Alfa Romeo már 1913-ban
sebességével tűnt fel és az 1920-as évek közepén robban t
be az élmezönybe, amikor Iános Ili.bor - (Vittorio Ja
no) -magyar származású konstruktőr a Fiat gyárból az
ALFA céghez szegödött. Végül a 30 peso címletű bélyeg
képén az 1932. évi Dassun gépkocsi látható, a japán gyár
1922-ben kezdte meg termelését, - 1949-töl a Nissan
MotorCo.Ltd-hez tartozik. (-Jay-)
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