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1. lnleiding
Na correctie voor het verschil in verkeers-
dichtheid blijkt het nachtriiden een aan-

zienlijk hoger ongevalsrisico met zich mee

te bréngen dan het rijden bij daglicht Van
alle ongevallen, zowel bi¡ dag als bii nacht'
vall weer een aanzienliik deel19 rubriceren
als kop-staarl botsingen tussen twee
auto's. Zo vond Solomon (1 964). bij analyse
van ongevallen op 8OO miil autoweg' dat

4O9'" ván de ongevallen bij nachl van dit

type waren, en 46% van de ongevallen
overdag.
Er lijkt dus in ieder geval reden te zUn om

de combinatie nachtri.jden plus volgen van
de voorligger, de siluatte waarin een voor-
ligger zich op enige ¿ifstand op dezelfde
koers bevindl, te bezien in termen van de
eisen die aan de bestuu rder van het achter-
opkomende voertuig gesteld worden.
ln opdracht van de Stichting Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is er
aan het lnstiluut voor Zintuigfysiologie
TNO te Soesterberg onderzoek verricht
naar de menselijke waarnemingscapaci-
te¡ten ¡n bovengenoemde situatie Met
name heeft dit zich gerichl op het bepalen
van het nog juist waarneembare snel-

Samenvatting
De perceptie van de voorligger bii het nachtri.iden
Er wordl verslag gedaan van verr¡cht experimenteel onderzoek
naar de menselijke waarnemingscapaciteiten bij het in donker
volgen van een voorltgger, en wel met name naar de percept¡eve

mogelijkheden om de relatieve beweging van de voorligger len
opz¡chte van het eigen voertuig vast te stellen.
ln een drietal experimenten kon vastgesleld worden, dat de
relal¡eve beweging van de voorligger gedetecteerd wordt aan
de hand van de verandering in cie hoekafstand tussen diens
achterl¡chten met de kijkafstand. Nadere berekeningen loonden
vervolgens aan dat de waarnemingsprestaties in de genoemde
situatiã vrij inadequaar zijn en aanleiding kunnen zijn tot het
ontstaan van kritieke situat¡es

Summary
The perception of the tead car during nighttime driving
The article reports on an experimental research conducted into
human perceptual capacit¡es when following a lead car in the
dark and specifically with respect tot perceptual abilily in
detecting movement of the lead vehicle relative to the own
vehicle.
ln three experiments it could be establ¡shed that the relalive
movement of the lead car is detected from the change of the
angular d¡stance between its laillights accompanying a change
in viewing d¡stance. Further calculations demonslrated that
the perceptual performances of motorists following a car in the
dark are rather inadequale, asa resultof which cr¡t¡calsituat¡ons
may occur.

heidsverschil tussen het eigen voertuig en
de voorligger Er is dus getracht de limiet
Îe vinden van wat mensen nog kunnen
waarnefhen van de relal¡eve beweging
tussen het eigen en het andere voertuig.
ln d¡1 artikel zullen de voornaamste ex-
per¡municle resultaten beschreven wor-
den Mogelijke praktische toepassingen
Iiggen nog in het verschiet Het ¡s echter
wél onvermijdel¡jk dat in beschouwingen
over achterlichtensystemen rekeni ng moet
worden gehouden met ,,human factors"
gegevens van het soort die besproken zul-
len worden.

I Atoemene s¡tuat¡e bii het votgen van een voorligger' .De
relevânte variabelen zijn'; D kijkaf stand; L: ziiwaartse a{standtot
,i¡rirht ino van het voeitutg van de waarnemer, o: de hoek tussen
aà ìi¡r:icËtingen van betde voertuigen; H: hoogteversch¡t tussen

het vlak door verdwiinpunt en oog van de waarnemer evenwijdig
aan de horizon, en de achterlichten van de voorligger-
Het artìket behandell uitstu¡tend l¡et vereenvoucligde geval
waarin L. H eno geliik ziin aan O. (Ontteend aan Michon. 1969)'
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2. De visuele omgeving
bij het nachrrijden
De visuele omgeving van de bestuurder
is in het donker aanzienlijk beperkter dan
overdag: veel visuele informatte opzi.¡ van
en vóór hem bererkt zijn oog ¡n het geheel
n¡et, of slechts in beperkte mate. Dit be-
perkte mate. Dit beperkte visuele veld,
waar de bestuurder niet zoveel keus heeft
qua kijkgedrag. is op te splrtsen in een
aantal visuele elementen Afb 1 geeft de
algemene siluat¡e weer van een waarne-
mer en een voorlrgger, en afb 2 geeft de
corresponderende elementen zoals die op
het nelvlies van de waarnemer afgebeeld
worden. Sommige elementen, zoals de
hoek die het hoogteverschil tussen ver-
dwijnpunt en achterlichten omspant, zijn,
zeker in eèn vlak land als Nederland, van
minder belang. Het experimentele onder-
zoek heeft zich geconcentreerd op de rol
van twéé van de aangegeven elementen in
het waarnemen van relatieve beweging.
Het ene is de hoek ö tussen de achterlich-
ten, waarvan het verloop mel de afstand
üraarop de',vaarnemer zich van de voorlig-
ger bevindt (de kijkaf stand)een mogelijk ge-
geven ¡s tot de detect¡e van relatieve bewe-
ging Het andere element ¡s l. de. schijn-
bare helderheid van de achterlichten (op
korte afstand: de schijnbare grootte F van
de achterlichten; zie paragraaf 4), die
eveneens verloopt met de k¡jkafstand. De
tijdsafgeleiden van deze twee groot-
heden zijn dus mogelijke perceptieve ge-
gevens (,,cues") waarvan, o a , de relatie-
ve ¡mportantie vastgesleld d¡ende te
worden.
Op grond van de analyse van de visuele
omgeving zijn de volgende deelexperimen-
ten u¡tgevoerd:
l. Bepaling van drempelwaarden voor

relatieve beweging met õ als cue, onder
constanlhouding van l.

ll. Bepaling van drempelwaarden voor
relatieve beweging met I als cue, onder
constanlhouding van ô.

Deze beide deelexperimenten zijn in het
laboratorium uitgevoerd, aangezien het
alleen daar practisch mogelijk is de ene cue
te var¡ëren zonder de andere.
Door vergelijking van de drempelwaarden
gevonden in I en ll kan nu vastgesteld wor-
den wat de krachtigste cue is, namelijk die
waarvoor, onder overigens gelijke om-
standigheden, het vermogen tot detectie
van relatieve beweging het best is (d w z ,

de drempelwaarden van de verschilsnel-'
he¡d het laagste) Verandering van de hoek
6 bleek duidelijk de krachrigsre cue te zijn
De werkelijkheidswaarde van de urt-
komsten van de laboratoriumproeven is
tenslotte nagegaan in een experiment in
hel veld:
lll. Bepaling van drempelwaarden voor

relatieve bev,reging onder reéle nachl-
rijdcond¡ties.

3. Waarneembaarheid
van de verandering in hoekalstand
tussen de achterlichten
De relatie lussen de hoekafstand ö tussen
de lichten en de waarnemingsafstand D
wordt gegeven door:

-do= õ radraten fll
(indien ô( 1O booggraden)
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waann d de afstand tussen de achterl¡ch_
ten is. Voor een niet te kleine personen-
wagen bedraagtdeze ongeveer 1 4Om
De vergelilking laat zien dat, indien althans
de voorligger 2ich beweegt op dezelfde
koers als de waarnemer en met een con-
stante verschilsnelheid, de hoekafstand
omgekeerd evenredig verloopl met de kijk-
afstand. De snelheid van verandering in
hoekafstand. het releaante perçeptieve
gegeven, is geli.lk aan de eerste tijdsafge-
leide van [ 1]:

. d.V
o = ;- radlsec l?l

D¿

waarin V het snelheidsverschil tussen de
voerluigen is
Drempelwaarden voor de beginsnelheid
werden in een donkere omgeving bepaald
door Harvey en M¡chon ('l 97,l) als funktie
va n:
(1) De hoekafs¡and b¡j het begin van hel

waarnemingsinterval (120, 60. 30, 1 s
of 7.5 boogminuten, corresponderende
met waarnemingsafstanden van 40,
80, 160, 32O of 640 m voor achter-
lichten op 1,4O m van elkaar).

(2) De duur van het waarnemingsinterval
(t : 1/2, 1,2 of 4 sec.) Deze variabele
werd ter bestudering ingebracht omdat
het bekend is dat er onder het rijde n n¡et
continu visuele informatie wordt opge-
nomen: men moet veeleer aanne_
men dat het winnen van informatie
steekproefsgewijs gebeurt (z¡e Senders
eral,1967)

(3) De relatieve bewegingsricht¡ng Deze
was recht naar de waarnemer toe (de
meest belangwekkende situat¡e, waar-
in de snelheid van de waarnemer groter
is dan die van de voorligger) of recht van
de waarnemer af. ln het eerste geval
neemt ö posit¡ef accelerend toe gedu-
rende het waarnemingsinterval, ¡n het
tweede geval negat¡ef accelerend af.

(4) Het al dan niel aanwezig zijn van een
achtergrond bestaande uit een f ijnma-
zig raster waarvan de cellen op wille-
keurige wijze, in een half om half ver-
houding, zrryart of w¡t waren gemaakt.
Het is bekend uit de literatuur Jat de
aanwezigheid van een achtergrond
veelal helpt in de detectie van bewe-
ging: de vraag was of dat hier ook hel
geval zou zijn

Bewegingen van de lichten in de diepte
werden gesimuleerd door middel van pro-
jectie van twee lichtpunten op een scherm
met behulp van draaiende spiegels. De
vier genoemde experimentele variabelen
konden onafhankelijk van elkaar gemani-
puleerd worden Door de grootte van de
lichten en hun luminantie constant te
houden kon de relevante variabele, ô .

kunstmatig gelsoleerd worden
Drempelwaarden worden gemeten -mel

een moderne signaal-detectie methode,
die gebaseerd is op nieuwe opvatt¡ngen
over de wijze van functioneren van de
menselijke zintuigen (zie Janssen. 1971).
De resultaten zijn grafisch weergegeven
in de afb 3 en 4 Aangezien destat¡strsche
analyse, enigszins verrassend, aantoonde
dat de aanwezigheid van een achtergrond
niets uitmaakte is verder over deze faktor
gemiddeld Men zij er op geanendeerd dat
de opgegqyen-snelhei<Jsverschi llen gelden
indien d : 1-40 m: voor andere waarden

3 Drèmpelwaarde van de vcrschilsnel-
heid lop basis van een waarge.omen ver-
andering it¡ ltoekafstand tussen de achter-
tichten. d = l.4O m) als functie van de
waarnemingsaístand voor verschillende
waarnemingsduur. De relatìeve beweging
is naar de waarnemer toe

4. Als alb. 3, maar met relatieve beweging
van de waarnemer af.

to 80 t60 320 640
woornemingsotstond I ml

van d moet er omgerekend worden via
hoekmaten Een rnteressant resultaat is
dat de drempelwaarden voor relatieve be-
weging naar de waarnemer toe lager zijn
dan voor beweging van hem af Aangezien
een voertuig dat relatief d¡chterbij komt ge-
vaarlijker is dan één dat zrch verwijdert
werkt dit juist in de goede richt¡ng. Overi-
gens kan men laten z¡en dat d¡t resultaat
niet zozeer bepaald wordt door de invloed
van de bewegingsrichting op zrch als wel
door hel bestaan van een a pr¡ori asymme-
trie lussen nadering en verwrjderrng in ter-
men van hoeken Zoals nameli.jk na valt te
gaan aan de hand van de omgekeerde
relalie tussen waarnemings- en hoek-
afstand wordt een gegeven verandering in
hoekafstand bij naderende l¡chren bereikl
bij een lagere verschilsnelheid dan bij
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5. Drempelwaarde van de verschilsnel-
heid (op basìs van waargenomen ver-
andering in schijnbare grootte of licht-
sterkte van lìchten van 1 5 cm doorsnede)
als f unctte van de waarnemingsaf stand, de
waarnemingsduur en de bewegingsrich-
ttng-

zich verwijderende lichten Als men hier-
voor corrigeert blijkt het effect van de
bewegingsrichting aanzienlijk zwakker,
alhoewel nog sleeds aanwezig, te zijn
Met toenemende waarnemingsafstand
bli,kl de snelheidsdrempel toe te nemen,
een resultaat dal inzichteliik wordt als men
bedenkt dat een zekere vergndering in
hoekafstand bij kleine waa'nemingsaf-
standen een genngere verschilsnelheid
vere¡st dan bij grote.
Tenslotte blijken snelheidsdrempels aañ-
zienlijk af te nemen ind¡en het waar-
nemingsinterval loeneemt van i,r lot 2 sec-
Zoals de af beeldingen laten zien ¡s er ech-
ter nauwelijks meer sprake van een verder
afnemen bij een interval van 4 sec Erg
lang kijken helpt kenneli,k n¡et (Het
,,natuurliJke" observatie-interval wordt
geschat op l1 tot 1 sec; Senders et al.,
1967).
Zoalè uit de afb 3 en 4 te zien valt ¡s de
relal¡e lussen D en de drempelverschil-
snelherd V¿ redeh¡k lineair inclien beide lo-
garitmisch uitgezer zrjn. De hellingen van
de lijnen, bepaald volgens de methode van
de kleinste kwadraten. bedragen voor het
geval van relatreve nadering (waarloe w¡i
ons verder zullen beperken): 1.16, 1 18.
1 38 en I 37. voor de vier kijkintervallen
van 1 :, 1, 2 en 4sec. De verschillen in hel-
ling zijn dusdanig gering dat het gerecht-
vaardrgd lilkt om voor elk der vier lijnen
dezelfde hellrng aan Ìe nemen in verdere
berekenrngen. Voor deze hellrng is de
waarde 5)'4 genomen Men vlndt dus dat
het verband tussen V6 en de kijkafstand D
bij het begin van het observar¡e-inlervãl
gegeven wordt door:
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t(t)=
36.72 t -15Í

Natuurlijk kunnen de vergelijkingen [3]
en [4] in alle r¡cht¡ngen worden gebruikt.
Men kan er dus eveneens mee u¡trekenen
op welke drempelafstand een gegeven
snelheidsverschil zal worden waargeno-
men:

/ v \a/5
oo = (m/ t5l

of hoeveel observatietijd er benodigd is om
een gegeven snelherdsverschil op een
gegeven waarnemingsafstand te detec-
leren:

Uit de experimentele resultaten bleek nog
dat er aanzienli¡ke individuele verschillen
rn gevoeligheid bestonden tussen de proef-
personen. De standaarddeviatie rond het
gemiddelde was van de orde van 5O7o van
het gemiddelde Het is dan ook raadzaam
om bij verdere beschouwingen apart aan-
dachl te schenken aan de situatie van de
minder scherp ziende individuen
Alvorens echter te vervolgen met de
mogelijke implicat¡es van de gevonden
resultaten voor het ongevalsrisico bij
nacht zullen wij nu eerst de beide overige
deelexperimenten bespreken.

4. Waarneembaarheid
van vèrandering in schijnbare
grootte en lichtsterkte
Wanneer een lichtbron ten opz¡chte van
een waarnemer in de diepte beweegt tre-
den er continue veranderingen in schi¡nba-
re grootte of lichtSterkte op Omgekeerd
kan op grond van waargenomen verande-
ringen in deze grootheden afgeleid worden
dat er een beweging optreedt. Beschouw
bijvoorbeeld het geval waarin een cirkel-
vorrnige lrchtbron zlch in het donker
rechl van de waarnemer af beweegt. met
een konslânÎe snelheid, en slartend van-
uil een positie vlak vóór hem. (Bi.j bewe-
ging naar de waarnemer toe verlopen de
gebeurtenrssen in omgekeerde volgorde)
ln het begin van zijn beweging heeft het
licht een zooanige schrjnbare grootte dat
verschillen daarin door lret oog opgemerkt
kunnen worden Aangezren de hoekdiame-
ter van het l¡cht omgekeerd evenredig is
mel de waarnemrngsafstand verloopt de
schijnbare grootle omgekeerd evenredrg
mel het kwadraat van die afstand Ook de
hoeveelheid op de pupil ontvangen energie
afkomstrg van hel l¡cht vèrloopt echter op
deze wryze, zodat dus de hoeveelheid
energre per oppervlakte-eénheid onver-
anderC blijft Dat betekent dat de helder-
herd van het licht voor de waarnemer ntet
verandert, zodat de enige tnformatie waar-
uit kan worden vastgesteld dat het licht ten
opzichte van de waarnemer beweegt een
verandering in schrjnbare groone is
Naarmate het lichl zich echter verder van

de waarnemer verwilderl komt er veran-
dering in deze stand van zaken. Op een
zekere afstand wordl namelijk de schijn-
bare grootte van het licht zo gering dat het
oog geen verschillende grootten meer kan
onderscheiden: er is sprake van een pun¡-
bron. Aangezien echter de hoeveelheid
ontvangen energie blijft verlopen met het
kwadraat van de waarnemingsafstand is
een verandering in lichtsterkte ¡n d¡t sta-
dium het enige gegeven waaruit beweging
in de diepte kan blijken
Het is nu wederom mogelijk de drempel-
waardelr van de verschilsnelheid te be-
palen, ditmaal met hel besproken verloop
in l¡chtsterkte of schijnbare groofte als
gelsoleerd gegeven De resultaten vaneen
experiment waarin dil gebeurd is (Janssen,
19721 zijn weergegeven in afb. 5. De
diameter van de betreffende lichten be-
droeg 15 cm Dezelfde experimentele
variabelen werden gebruikt als in het
eerder besproken experiment, met u¡tzon-
dering van de mogelijke aanwezigheid van
een achtergrond. Enkele van de Caar ver-
melde resultaten werden ook nu gevonden,
namelijk de afhankelijkheid van de drem-
pelwaarden van de waarnemingsduur, de
bewegingsrichting en de waarnemings-
afstand Er lijkt enige grond om te conclu-
deren dat de overgang van grootte-gevoe-
lig naar l¡chtsterktegevoelig funct¡oneren
van het oog ergens tussen 4O en 5O m
waarnemingsafstand ligt voor l¡chten van
15 cm diameter, dat ¡s bij een hoekdiame-
ter tussen 10 en 13 boogminuten. Dit blijkt
u¡t de kn¡k die op dat punl ¡n drie van de
vier cwven in afb. 5 aanwezig is. De be-
Iangrijkste conclusie blijkt echter pas bij
vergelijking met de gegevens in afb. 3 en
4 Men ziet dat de drempelwaarden in die
afbeeldingen zeer veel lager zijn dan die in
afb 5, hetgeen betekent dat grootte- en
l¡chtsterkle- informatie geen rol zullen spe-
len bij hef waarnemen van snelheidsver-
schillen.
lnformatie omtrenl verandering in de
hoekafsrand tussen de achterl¡chten is
reeds effectief bij veel lagere snelheids-
verschillen dan die waarbij grootte- en
lichtsterkleveranderingen een rol gaan
spelen.

5. Controle onder realistische
omstandigheden
Drenrpelwaarden onder werkelijke nacht-
rijdconditres zouden gelijk moeten zijn aan
de in.het laboratorium gemeten waarden
toen õ de cue was. Natuurlijk is een logi-
sche moeilijkheid dat. áls gevonden wordt
dat drempelwaarden in de realistische
situatie en in de ô-proef in het laborator¡um
overeenstemmen, dtt nog niet noodzake-
li¡kerwi¡ze zou moeten belekenen Oat 6 de
(enige) cue geweest is in de realistische
situatie Aangezien echter alternatieve
hypothesen om zulk een eventuele corres-
pondentie ult te leggen, aan:ienlijk com-
plexer zouden ziJn zal toch de eenvoudige
hypothese, dat proefpersonen ô als gege-
ven gebruiken, in dat geval als bevestigd
beschouwd worden
Het experiment in het veld{Janssen, 1 973)
beslond u¡1 het laten r¡iden van lwee aulo's
met een snelheldsverschil dat. volgens de
labora:oriumproeven, op drempelniveau
zou moeten liggen. en na le gaan of de

v6 - r(t). o5/4 t31

waarin f(t) een funktie is voor de observa-
t¡eÎ¡jd Ook deze funktie valt u¡r de gege-
vens af te leiden. lndien V¿ wordt uilge-
drukt in km,/h, en D in m, vindt men:

t4)

t61

VEFKEERSTECHNIEK I974 NR I2



proefpersonen inderdaad een prestatie op
drempelniveau zouden leveren
De achteropkomende auto, waarin zich
steeds de proefpersonen bevonden, was
een Peugeot 4O4 (één van cje gernstru-
menteerde voertu¡gen van het lZF, de
ICARUS l) De voorligger was een DAF S5.
Om na te kunnen gaan wanneer een
bepaalde voorgeschreven afstand tussen
de beide voertuigen bereikt zou zi.jn werd
een binoculaire kijker (,.range f inder") met
een basisvan 1 m ingebouwd tegen deach-
terru¡t van de DAF (zie afb. 6) Deze ki.¡ker
was zodanig aangepast dat vertrkale lijnen
uit de bovenste en de onderste beeldhelft
precies in elkaars verlengde zouden liggen
bij een vooraf instelbare afstand De op de
achterbank van de DAF gezeten proeflei-
der observeerde door de ki¡ker een op het
dak van de Peugeot gemonteerdé construc-
lie d¡e bestond uit tien boven op elkaar ge-
plaatste lampjes (35 W elk) binnen een
door tuidraden recht overeind gehouden
transparant omhulsel (zie afb 7) Deze
construcl¡e had een hoogte van 1 m Het
was de taak van de proefleider er op te
letten wanneer de afbeelding van deze
lichtenlijn in de bovenste helft van het
beeld in het verlengde zou liggen van de
afbeelding in de onderste helft Proeven
vooraf wezen u¡t dat de fout in deze bepa-
ling van de orde van niet meer dan 1olo

was-
De beide voertuigen reden achler elkaar
in volslagen duisternis. Het achter-
opkomende voertuig reed met een cotì-
slante, voorgeschreven snelhe¡d en
voerde dimlichten. De voorligger trok op
naar de snelheid nodig om een voorge-
schreven snelheidsverschil te bereiken
Als deze snelheid bereikt was wachtte de
proefleider tot h¡j in zijn kijker zag dar de
voertuigen op de voorgeschreven afstand
van elkaar waren, en op dat ogenblik
drukte hii op een knop waardoor de l¡chten
van de DAF voor een vastgesteld ti.ids-
interval aangingen De proefpersonen
deelden meteen hierna aan een in de ach-
leropkomende auto gezeten asststent mee
of zij dachten dat er een snelheids-
verschil bestond. (ln de helft van de ge-
vallen werd er voor gezorgd dat de voer-
Îu¡gen even snel reden)

Uit de resultaten bleek dal de waarneem-
baarheid van een snelheidsverschil, uit-
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6 (links). De bìnòku-
laire ki.¡lker ter obser-
vatie van de waarne-
mingsalstand. teza-
men met het con-
Uolekastje van de
proefle¡der, achterin
de voorligger.'

7 ¡recitsl De co¡t-
structrc op het dak
van het achterop-
komende voertut:g

gedrukt in een bepaalde detectle-index,
slechts verwaarloosbaar weinig afweek
van wat verwacht mocht worden (waar-
neembaarheid op drempelniveau) Met
andere woorde¡t, de resultaten van labo-
ratorium- en veldexperiment waren met
elkaar in goede overeenstemming Men
mag dus concluderen dat veranderrng in
5 het overheersende perceptieve gegeven
is in de waarneembaarheid van een snel-
heidsverschil, en niet een verandering in
schijnbare grootte of helderherd

6. lmplicaties van de experimentele
resultaten
ln deze paragraaf zal er nog wat gerekend
worden aan de hand van de basts-
vergelrjkingen [3] en [4] Men kan zich
namelijk afvragen wat de consequenties
voor een bestuurder zrjn nadat hij, zrch
bevindende op een zekere afstand van een
voorligger, gezien heeft dat hij bezig is op
die voorligger in te lopen Het ¡s claarbij
duidelijk dat, wat de bestuurder ook gaat
doen, hij moet handelen binnen een zeker
t¡jds¡nterval wil het niet tol een kop-
slaart-botstng komen {aangenomen dat
de bestuurder van de voorligger niets rn de
gaten heeft) De .,f ree t¡me"T' definiëren
we nu als het tijdsinterval na detectie van
een snelheidsverschil waarrn de besluur-
der passref kan blijven, d w z. mel onver-
anderde snelheid en koers doorri¡den, en
waarna hij een botsing door een noodstop
nog net kan vermijden
De afsland tussen de voertuigen nadat een
snelheidsverschil V¿ gedurende de obser-
vatiel¡jd t is gedetecÌeerd bedraagt:

D(t) =D-tV¿ f7l

Bij een deceleratie van a m./sec2 (a(O) is
de lijd d¡e het vervolgens vergt om de snel-
heid van het achteropkomende voertuig
terug te brengen tot dte van de voorligger
gelijk aan -Vd ,/a sec Bovendien moeten
we nog rekening houden met een zeker
lijdsinlerval dat de bestuurder nodig heeft
om ziln remreactie Îe begtnnen; d¡1 interval
kan op ongeveer 0 7 sec gesteld worden
(Lee, 1 972)
We kunnen nu afleiden dat T'gdgeven
wordt door de volgende vergelijking:

a1-0enVd <O.
Waarden vanT'zijn weergegeven in de
afbeeldingen 8 en 9, zowel voor gemid-
delde indrviduen als voor individuen bene-
den het gemiddelde brj een decelerat¡e van

7 m/sec2

Wat opvall aan deze afbeeldrngen ¡s, aller-
eersl, dat de vrrje tijd T' af neemt met
groter wordende volgafstanden Dtt ver-
loop, dat rngaat tegen wat men op
,,commen sense" gronden zou verwach-
1en, vindl zijn grond in het niet-l¡neaire
karakter van het verband tussen V6 en D
(vergelijking 3) Het rweede belangrrlke
aspect van de grafreken ¡s dat er kennelijk
¡n een groot aantals¡tuat¡es wel erg wernig
tijd beschikbaar is om maatregelen 1e ne-
men nadat er een snelheidsverschilwaar-
genomen is Om de gedachten te bepalen
kan vermeld worden dat in de wegencon-
strucl¡e een,,vooru¡tzicht" van minimaal
'I O sec als noodzakelilke norm gehanteerd
wordt
Het beeld wordt nog ongunstiger als we
uilrekenen wat er metT' gebeurt als de
voorligger niet met dezelfde snelheid bli¡ft
doorgaan, maar om de een of andere reden
afremt Afb 1O geeft. bil wijze van vocr-
beeld, waarden van T' als de voorlrgger
net op hel ogenblik dal een snelheidsver-
schil wordl gedetecteerd een vertragtng
rnzet van niet meer dan 2 m/sed en deze
gedurende slechts 2 sec handhaaft

7. Heteffectvan de afstand tussen
de achterlichten
Alles wat tot dusver besproken rs, ls ge-
baseerd op een alstand tussen de achter-
lichten van de voorligger van 1 4O m.
Aangezien deze afsrand in de prakrijk
uileen kan lopen tussen verschillende
aulomerken met een factor 3 (van 1O 75
lol +225 m) as de vraag gerechrvaardigd
wat het effect van deze afmeting zal zijn
op de snelheidsdrempels en daarmee dus
op het r nterva I T'
De manier om deze vraag te beantwoorden
is om de resultaten van de beschreven
experimenlen u¡t te drukken ¡n hoekmaat
en om van daaruit weer icrug te rekenen
naar een siluat¡e waarin d veranderd ls,
zeg mel een factor k. (De lezer zrj voor de
details van de berekeningen verwezen
naar Janssen, 1974l, De uitkomst ¡s dal
als een ,,oude" s¡luat¡e, met achterl¡chten-

_._D-tVd , V,:

vda - O.7 sec t81
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Het valt echter buiten het bestek van dil
an¡kel om hier verder in te gaan op de pro_
blematiek van het ontwerpen van geschik-
le verl¡chlingsconftguraties voo; voertui_
gen. Hierbij moet aandachl geschonken
worden aan een groot aantal eisen van
verschillende zijden, zodat het uileinde_
lijke ontwerp op zijn best een compromis
kan zijn (men zie Mortimer. 197O. en
Roszbach, 1972. voor diepgaande be_
schouwingen op dit punl).

Adt3).
ingen
emen
hetzij
n een

Sommige Amer¡kaanse autofabrieken
¡kr.
ko-
er-
of-

eregu -
lige af-
fancy"
op zich

Michaels en Solomon (1g62) verrichtten
een onderzoek naar de mogelijkheden van
een op de voorligger bevestigd signaal-
systeem ter indicatie van een door_de

bestuurder van dat voertuig uit te voeren
acceleratie of deceleratie De uitkomsten
waren nogal complex: voorinformatle had
weinig effect op de onderlinge afstand der
voerturgen, vergeleken bii een controle_
cond¡tte, bij snelheden van +50 km, maar
was effectief bij -gg kmu h ln d¡r laarste
geval was er een aanzienli¡ke reductie in
de afstand die de bestuurder van het ach_

(zonder
lreden),
1ei1.
eider te

van remtichrmodutaroren. o'" o"3r??'nil
dat remlichten gedurende ongeveer de
eerste halve sec van het remmen knippe_
ren, zonder geheel u¡t te gaan, en pas daar_
na conl¡nu branden Bij een remvertraging
van meer dan -4 m,i sec: (een noodstop)
blijven de lichten zelfs knipperen. Over de
eventuële positieve effecte¡, h¡ervan op het
gedrag van de achteropkomende bestuur_
der ¡s echter nog niets bekend.
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