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Siktsträcka till hinder vid nedsatt syn och/eller sliten vindruta

av Sven-Olof Lundkvist och Gabriel Helmers

Statens väg- Och trafikinstitut
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Det primära syftet med denna studie har varit att i mörkertrafik undersöka hur

upptäcktsavståndet till hinder på vägbanan varierar med vindrutans kondition och

förarens synskärpa.

I fullskaleförsök har upptäcktsavstånd i fordonsbelysning registrerats. Härvid har

vindrutans slitagetillstånd varierats alltifrån helt ny till mycket sliten vindruta.

Försökspersoner med fullgod eller nedsatt syn har suttit som passagerare i en per-

sonbil och registrerat hinderupptäckt.

Resultaten visar att vid möte i mörkertrafik är skillnaden i upptäcktsavstånd till ett

mörkgrått hinder (simulerad fotgängare utan reflex) nästan 15% om man jämför

ett fordon som har ny vindruta med ett som har mycket sliten vindruta. Har

föraren nedsatt synskärpa till 0,5 (krav för B-körkort) förlorar denne 15-20% i

upptäcktsavstånd. Kombinationen mycket sliten vindruta och nedsatt syn innebär

att man förlorar cirka 25% i siktsträcka eller i absoluta tal, upp till 20 meter.

Ungefär 5% av fordonsparken beräknas ha en vindruta som är sämre än den som

här gav nästan 15% reduktion av siktsträckan och knappt 5% av förarna beräknas

ha synskärpa under 0,5. Detta skulle innebära att åtminstone två förare av tusen

har nedsatt upptäcktssiktsträcka med ungefär 25%. Detta måste anses allvarligt,

speciellt som man oftast, oavsett vindruta och synskärpa, har alltför kort

siktsträcka vid möte i mörker för att kunna stanna fordonet i tid om det finns ett

hinder på vägbanan.

Införande av ett krav på vindrutans kondition och/eller ett strängare krav på föra-

rens synskärpa skulle sannolikt innebära att åtminstone antalet mörkerolyckor re-

duceras .
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II

Visibility distance to obstacles for drivers with a worn windscreen and/or

impaired visual acuity

by Sven-OlofLundkvist and Gabriel Helmers
Road and Trafiic Research Institute

S-581 95 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The aim of the study was primarily to investigate how the Visibility distance of

obstacles on the road varies with the state of wear of the windscreen and the vi-

sual acuity of the driver.

Detection distances in vehicle li ghting were registered in full-scale tests. The state

of wear of the windscreen was varied from a totally new to a very worn wind-

screen. Subjects with normal or impaired visual acuity were passengers in a car

and recorded detection of obstacles.

The results show that in meeting situations in night-time traffic, the difference in

detection distance to a dark grey obstacle (simulated pedestrian with no retrore-

flector) is almost 15% when comparing a vehicle with a new windscreen against a

vehicle with a very worn windscreen. If the driver has an impaired visual acuity

of 0.5 (requirement for a type B driving licence), he/she will lose 15-20% of the

detection distance. The combination of a very worn windscreen and impaired

visual acuity means that approximately 25% of the Visibility distance is lost, or in

absolute figures up to 20 metres.

Approximately 5% of the vehicle -fleet is calculated to have a windscreen that is

even worse than that which had a reduction of almost 15% of the Visibility

distance and scarcely 5% of the drivers are considered to have a visual acuity

below 0.5. These results imply that at least two drivers out of a thousand have a

reduction in detection distances of approximately 25%. This is a serious problem

as the detection distance in meeting situations in night-time traffic is often too

short, regardless of the state of the windscreen and visual acuity, for the driver to

be able to stop the vehicle in time in the event of an obstacle in the roadway.

The introduction of a requirement on the state of the windscreen and/or more

severe demands on the driver's visual acuity would probably mean a reduction in

the number of accidents in night-time traffic.
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1 BAKGRUND

I en tidigare studie (Helmers & Lundkvist, 1988) har VTI på uppdrag av

Pilkington Glas AB undersökt synbarheten av hinder i fordonsbelysning som

funktion av vindrutans slitagetillstånd. I fullskaleförsök uppmättes

upptäcktsavstånd i fordonsbelysning till hinder av olika ljushet. Under försöket

byttes fordonets vindruta ut, så att den varierades alltifrån en helt ny till en

mycket sliten.

Beroende på mötessituationen förlorade man upp emot 10 meter i halvljussikt-

sträcka om fordonet hade en mycket sliten Vindruta jämfört med en ny. Detta in-

nebär att möjligheten att hinna stanna fordonet efter upptäckt av t.eX. en fotgänga-

re utan reflexer, har minskat avsevärt.

Resultatet av denna tidigare studie och vetskapen om att många förare inte har

fullgod syn (Optikerföretagen, 1991) aktualiserar frågan hur mycket synbarheten

försämras om en förare med nedsatt syn framför en bil med sliten vindruta. Detta

problem har studerats med en likartad metod som i den förra studien.

2 FRÅGESTÄLLNING

Föreliggande studie, som kan ses som en fortsättning på undersökningen från

1988, avrapporterad i VTI Rapport 339A "Detection distances to obstacles on the

road seen through windscreens in different states of wear" (Helmers & Lundkvist,

1988), har primärt tre syften:

* . Att undersöka hur nedsatt syn påverkar upptäcktsavståndet till hinder i for-
donsbelysning (halvljus).

* Att undersöka hur kombinationen av sliten vindruta och nedsatt syn påver-
kar upptäcktsavståndet till hinder i fordonsbelysning (halvljus).

* Att verifiera resultaten från den tidigare studien.

Avsikten har även varit att data ska kunna ligga till grund för ett eventuellt krav

på vindrutors kondition. Även relevansen för dagens synskärpekrav ska kunna

värderas.
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3 METOD

3.1 Mätning av upptäcktsavstånd

Den metod för datainsamling som har använts är mycket lik den som användes i

det tidigare experimentet: Tre försökspersoner sitter som passagerare i en person-

bil (Volvo 245) som framförs i 60-70 km/h. Deras uppgift är att trycka på en

ljudlös handhållen tryckknapp (switch) vid upptäckt av hinder på vägbanan. Hin-

-dren är kvadratiska skivor, 0,4 m-0,4 m, som har klätts med grått tyg. Tyget är

diffust reflekterande med reflektansen (vitheten) p=0,07 (mörkgrått). Försöksper-

sonerna vet ungefär var på Vägen hindren är placerade samtidigt som de naturligt-

vis har en hög förväntan att upptäcka hinder. Detta betyder att de siktsträckor som

har uppmätts, kan anses vara de maximala upptäcktsavstånd som man kan ha till

dessa hinder när man kör på halvljus.

Försöken genomfördes på en taxibana på F13M (Malmen) utanför Linköping un-

der goda yttre förhållanden: Vägbanan var torr, det var mörkt (inga störande ljus)

och uppehållsväder med goda siktförhållanden.

Fordonet var modifierat så att det kunde förses med en extra Vindruta, förutom

den ordinarie, nya vindrutan. På så sätt kunde olika slitna Vindrutor simuleras

genom att försöksfordonets ordinarie, nya vindruta kombinerades med andra

Vindrutor. Samtliga rutor var klara (ej tonade) och väl rengjorda.

Försökspersonerna hade glasögon som var försedda med nedfällbara clips. Utan

clipset nedfällt hade man synskärpa 1,0 och med nedfällt clips 0,5.

I mötande körfält fanns ett (stillastående) mötande fordon utplacerat. Detta använ-

des för att simulera maximal realistisk bländning vid möte, d.v.s. möte med ett

fordon med för högt inställt halvljus.

Då en försöksperson indikerar hinderupptäckt lagras signalen från en pulsräknare

på ett av bilens hjul. När bilen därefter passerar hindret, registreras åter signalen

från pulsräknaren och antalet pulser från nedtryckning till hinderpassage

beräknas. Antalet pulser från nedtryckning av "switchen" till passage av hindret

kan omräknas till upptäcktsavstånd och korrigeras med försökspersonens

reaktionstid (0,40 3). Försöksuppställningen framgår av figur 1 nedan.
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hinder 0 m hinder 140 m

      

<- försöksfordon

mötande fordon rr

      

Figur 1 Försöksuppställning vid mätning av siktsträcka till hinder.

De oberoende variabler som har varierats är:

Vindruta Försökspersonsbilens vindruta har varierats genom att i vissa be-

tingelser har en extra vindruta satts framför den ordinarie, nya
rutan.

Synskärpa Försökspersonernas synskärpa har varierats genom att förse de or-

dinarie glasögonen med clips som kunde fällas upp och ner.

Mötesljus Mötande fordonsljus har varit högt ställt halvljus (bländning) eller
parkeringsljus (ingen bländning).

Antalet hinderpositioner har varit tre eller fyra, varav det första hindret endast har

använts som "starthinder", för att göra försökspersonerna uppmärksamma på att

mätning har börjat. Detta har således ej ingått i analysen. Mer om

hinderpositioner i avsnitt 5.

Med tanke på dataanalysen bör ordningen hos de olika betingelserna slumpas.

Detta var dock inte praktiskt möjligt (med tanke på tidsåtgången) vad gäller byte

av vindruta. Därför har vindrutbetingelsen istället roterats enligt principen ABBA,

vilket innebär att eventuella systematiska skillnader mellan början och slutet av

experimentet har balanserats ut. Denna avvikelse från fullständig slumpmässighet

bedöms dock inte ha påverkat resultaten.
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Innan försöken genomfördes mättes vindrutornas ströljusluminans (Timmermann,

1985, Helmers & Lundkvist, 1988) upp i laboratorium (se nedan), försöksperso-

nernas synskärpa kontrollerades och fordonens halvljus ställdes in så att försöks-

personsbilen hade korrekt inställt halvljus (med aktuell last) och mötande fordon

hade 1,5O för högt inställt halvljus.

3.2 Fysikaliska mätningar på vindrutor

De i studien använda vindrutornas ströljusluminans har mätts upp fysikaliskt. Ett

mått på ströljusluminansen är den relativa kontrast hos ett svart/vitt objekt som er-

hålls vid bländande, mötande ljus. Med data från det tidigare försöket (Helmers &

Lundkvist, 1988) kan denna relativa kontrast översättas till ett SLI-värde

(SLI=Stray Light Index) enligt Timmermann, 1985.

Mätningarna av relativ kontrast gick till enligt följande: En svart/vit skiva belystes

med en halogenlampa. Luminansen hos det vita och svarta fältet mättes med en

luminansmätare och kontrasten, C, mellan fälten beräknades som

C = (Lv - LS)/LS ,

där Lv och LS är luminansen för det vita respektive svarta fältet. Denna beräknade

kontrast, utan vindruta, åsattes värdet 1. Mellan luminansmätaren och den

svart/vita skivan placerades därefter den vindruta som skulle mätas. I en riktning

som avvek 1,75O från observationsriktningen lades ett bländande ljus på

vindrutan. Med denna bländning på vindrutan mättes åter luminanserna Lv och LS,

varefter den relativa kontrasten beräknades som kvoten mellan kontrast med ruta

och kontrast utan ruta. Detta utfördes för nya och slitna vindrutor samt även för

betingelserna med två rutor. Mätuppställningen framgår av figur 2 nedan. Den

simulerar Timmermanns instrument (Timmermann, 1985), d.v.s. mätarean på

vindrutan är en cirkel med diametern 35 mm och bländningsvinkeln är 1,750.
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Figur 2 Principen för mätning av kontrastreduktion i vindrutor. Observera att

bländningsvinkeln, vinkeln mellan belysningsriktning och observa-

tionsriktning, i denna figur 'ar överdriven.

4 RESULTAT AV DE FYSIKALISKA MÄTNINGARNA PÅ

VINDRUTOR

I studien har fyra olika Vindrutor ingått. Den relativa kontrasten för dessa samt för

vissa kombinationer av dem har mätts enligt metoden i avsnitt 3.2. Resultaten från

mätningarna 1988 visar på följ ande samband mellan SLI och relativ kontrast, Crelz

SLI = 0,216 - Crel'0 676

Detta empiriska samband har korrelationskoefficienten r=0,982, vilket indikerar

ett starkt samband och vi använder detta för att predicera vindrutornas SLI-värde

utifrån den relativa kontrasten. Rutorna som har mätts upp i laboratorium

benämns:

A ny ruta 1
B ny ruta 2

C sliten ruta (ca 40000 km)

D mycket sliten ruta (>100000 km)

Resultaten av defysikaliska mätningarna redovisas i tabell 1.
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Tabell 1 Relativ kontrast, Crel och predicerat SLI-värde för fyra vindrutor till

Volvo 245. De fyra första raderna avser en enkel vindruta, medan de

följ ande tre raderna avser mätning genom två vindrutor.

     

vindruta (-or) Cm] SLI

A 0,244 0,56

B 0,145 0,80

C 0,055 1,53

D 0,010 4,85

 

A+B 0,066 1,35

A+C 0,040 1,90

A+D 0,009 5,20

       

Man ser att additivitet för SLI-värdena gäller med god noggrannhet:

SLI(A+B) = 1,35 SLI(A)+SLI(B) = 1,36

SLI(A+C) = 1,90 SLI(A)+SLI(C) = 2,09
SLI(A+D) = 5,20 SLI(A)+SLI(D) = 5,41

Mätningarna Visar att det kan skilja något vad beträffar SLI-Värde för nya rutor;

ruta A har SLI=0,56, medan B har SLI=0,80. Eftersom försöksbilens ordinarie,

nya vindruta inte låter sig mätas i laboratoriet (fordonet får inte plats i lokalen), så

antar vi att denna ruta har ett värde lika med medelvärdet av A och B. Vi

benämner denna ruta E och SLI(E)=0,68.

De rutor och kombinationer av rutor som har ingått i studien är, med beteckningar

enligt ovan: E, E+B, E+C och E+D. Motsvarande SLI-värden är: 0,68, 1,48

(0,68+0,80), 2,21 (0,68+l,53) respektive 5,53 (0,68+4,85). I Helmers & Lund-

kvist, 1988 refereras en undersökning av Pilkington, vilken visar att detta

approximativt motsvarar 90%, 50%, 35% och 5%-percentilerna för personbilar i

trafik. Med andra ord har ungefär 90% av fordon i trafik en vindruta som är sämre

än ruta E (10% bättre), hälften en ruta som är sämre än ruta E+B och 35% en ruta

som är sämre än E+C. Cirka 5% har en ruta som är sämre än ruta E+D

tillsammans. Variationen av vindruteslitaget hos fordon i trafik är således väl

representerad i försöket.
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5 BESKRIVNING AV SIKTSTRÄCKEEXPERIMENTEN

Studien består av tre experiment, vilka i sin tur består av en eller flera identiska

delexperiment. I ett delexperiment mäts siktsträckor för tre försökspersoner, vilket

innebär att ett experiment med nio försökspersoner kommer att bestå av tre delex-

periment om vardera tre försökspersoner. De oberoende variablerna har varit

följ ande:

Experiment 1 (l delexperiment, 3 försökspersoner)

Vindruta E SLI=O,68
E+B SLI=1,48

E+D SLI=5,53

Syn fullgod syn 1,0

nedsatt syn 0,5

Mötande ljus ingen bländning parkeringsljus

bländning 1,5 0 högt ställt halvljus

Hinderpositioner O, 140 m (framför mötande bil)

Nivåerna hos de oberoende variablerna har valts så att de täcker in den spännvidd

som är rimlig. Detta innebär att ny vindruta jämförs med en något sliten och en

mycket sliten, fullgod syn jämförs med synskärpekravet för körkort och ingen

bländning jämförs med kraftig bländning. Experiment 1 är primärt ett förförsök

för utprovning av metoden. Försöket gjordes därför med endast tre

försökspersoner. Dessa var män i åldern 40-54 år (medelålder 45 år) och hade

fullgod syn med eller utan glasögon och erhöll nedsatt syn med speciella

glasögon.

Experiment 2 (3 delexperiment, 9 försökspersoner)

Vindruta E+B SLI=1,48

E+C SLI=2,21

E+D SLI=5,53

Syn fullgod syn 1,0

nedsatt syn 0,5

Mötande ljus bländning 1,5o högt ställt halvljus

Hinderpositioner O, 140, 280 m (framför mötande)
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I experiment 2 var avsikten att få säkrare data genom att öka antalet försöksperso-

ner. För att experimentet ändå skulle bli rimligt stort, så togs därför den mindre

intressanta mötessituationen, parkeringsljus, bort. För synskärpa behölls de

tidigare två nivåerna. Beträffande vindruta valdes att undersöka en nivå mellan

"medianrutan" och den mycket slitna vindrutan. Man skulle då kunna jämföra me-

dianvindrutan (E+B) med två sämre vindrutor. De 9 försökspersonerna var 3

kvinnor och 6 män i åldern 25-53 år, med medelåldern 40 år. Ingen av dem hade

varit med i experiment 1.

.Experiment 3 (2 delexperiment, 6 försökspersoner)

Vindruta E SLI=O,68

E+B SLI=1,48

E+C SLI=2,21

E+D SLI=5,53

Syn fullgod syn 1,0
nedsatt syn 0,5

Mötande ljus bländning 1,5 0 högt ställt halvljus

Hinderpositioner 0, 140, 280 rn (framför mötande)

Detta experiment är ganska likt experiment 2. En ny ruta_ jämförs med

"medianrutan" och två sämre vindrutor. Nivåerna för betingelserna synskärpa och

bländning är desamma som i experiment 2. De 6 försökspersonerna var i åldern

30-57 år med medelåldern 46 år. Tre av dem var med även i experiment 2. '

Experimenten är fullständigt flätade med fyra replikationer, vilket innebär att

varje försökspersoner har mätts i varje kombination av oberoende variabler fyra

gånger. Detta innebär att totala antalet mätningar i experiment 1 var 3 (rutor) - 2

(syn) - 2 (mötesljus) - 4 (replikationer) - 2 (hinder) - 3 (försökspersoner) = 288. På

samma sätt kan antalet mätningar i experimenten 2 och 3 beräknas till 648

respektive 576.
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6 DATAANALYSEN

Experimenten har en design som tillåter variansanalys enligt en "within-subject"-

modell. Detta innebär att varje försöksperson mäts i varje betingelse. F-kvoten be-

räknas som

F = MSellVISfp><e

eller i ord: F-kvoten är medelkvadratsumman för aktuell oberoende variabel

(vindruta, syn eller hinderposition) dividerat med medelkvadratsumman för inter-

aktionen mellan försökspersonerna och den oberoende variabeln. Detta innebär att

om försökspersonerna är "överens", dvs. om varje försöksperson visar upp en

likartad skillnad mellan de olika betingelserna, så kommer MSfpxe att få ett lågt

värde och därmed F-kvoten ett högt värde. En hög F-kvot innebär att

sannolikheten att påvisa en signifikant skillnad ökar. Tidigare erfarenhet av den

här använda metoden att mäta siktsträcka har visat att den är mycket robust;

interaktionen mellan oberoende variabel och försöksperson är liten, vilket gör att

testet har en hög "power".

Skillnaderna i siksträckor har testats på nivån 5%. Detta innebär att sannolikheten

för att en signifikant skillnad skulle ha uppstått av en slump är 5%. I variansana-

lystabellerna anges dessutom den faktiska sannolikhet med vilken en påvisad sig-

nifikans kan förklaras av slumpen. Detta har angivits enligt principen "p<.Ol",

vilket betyder att man korrekt har påvisat en effekt med sannolikheten 99%, eller

att den påvisade effekten har uppstått av enslump med sannolikheten 1%.

Ett högt värde på F-kvoten behöver inte innebära en stark effekt. Storleken av

varje enskild effekt skattas istället med omegakvadrat och betecknas (02. Denna

parameter anger hur stor del av den totala variansen hos mätningarna som beror

på aktuell effekt. Exempelvis innebär (02:0,070 för effekten av sliten vindruta, att

av den totala variationen i siktsträckor som har uppmätts, så kunde 7% förklaras

av att vindrutornas slitagetillstånd hade varierat. Resten av variationen kan

förklaras av variationer i andra oberoende variabler och interaktioner mellan dessa

samt av slumpfel. Slumpfelen kan bero på att försökspersonernas prestation har

varierat på grund av t.ex. trötthet samt på att de yttre betingelserna har varierat

under experimentets gång. Enligt Keppel, 1973 innebär värdet på (02 ungefär

följande: '
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0,00 < 032 < 0,01 försumbar effekt

0,01 < 002 < 0,06 svag effekt

0,06 < 002 < 0,15 medelstark effekt

0,15 < 002 < 1,00 stark effekt

En effekt kan således skattas som svag trots att F-kvoten är signifikant. Tvärtom,

kan man om experimentet har låg "power", skatta en stark effekt trots att man inte

har kunnat påvisas att den är signifikant.

När man tolkar resultatet av variansanalysen ska man skilja på huvudeffekter och

interaktionseffekter. En huvudeffekt talar om att upptäcktsavstånden varierar med

en av de oberoende variablerna, Lex. vindruta (oberoende av syn eller mötesljus).

En interaktionseffekt mellan t.ex. Vindruta och syn indikerar att upptäcktsavstån-

den varierar beroende på vilken vindruta man har, men olika beroende på för-

sökspersonens synskärpa. Detta åskådliggörs i figur 3.

80

  

70

60

50 --

 

syn=1,0

I syn=0,5

40 _-

  

30 W_

10 _-

     

 

ny ruta sliten ruta

Figur 3 Exempel på resultat av ett siktsträckeförsök med siktsträcka på y-ax-
eln och vindruta på x-axeln.

Figur 3 visar ett exempel på hur resultatet av ett siktsträckeexperiment skulle

kunna se ut. En variansanalys skulle sannolikt visa att man har en signifikant hu-

vudeffekt av den oberoende variabeln syn. Man ser att siksträckans medelvärde

över de två vindrutebetingelserna är lägre för synskärpa 0,5 än för 1,0. Däremot

påvisar vi knappast någon effekt av vindruta. Visserligen har siktsträckan varierat

beroende av vilken vindruta man hade, men medelvärdet över de två synskärpe-
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nivåerna är detsamma (55 m). I stället kommer vi att påvisa en signifikant interak-

tionseffekt mellan vindruta och syn; siktsträckan har varierat med vindruta, men

olika beroende av synskärpa.

7 RESULTAT

7.1 Allmänt om resultatredovisningen

För vart och ett av de tre experimenten redovisas figurer liknande figur 3 i före-

gående avsnitt. En figur redovisas för varje hinderpositon varvid siktsträckorna

har medelvärdesbildats över de försökspersoner som har deltagit i experimentet.

De tre experimenten redovisas separat i avsnitten 7.3, 7.4 och 7.5 och sist i avsnitt

7.4 och 7.5 återfinns variansanalyserna. I avsnitt 7.6 redovisas relativa

siktsträckor för samtliga experiment. Inledningsvis redovisas dock en analys av

mätningarnas repeterbarhet eller reliabilitet.

7.2 Repeterbarhet

Tre av försökspersonerna har deltagit både i experiment 2 och experiment 3. Här

har man möjligheten att undersöka mätningarnas repeterbarhet eller reliabilitet.

Detta innebär att man jämför resultaten från experiment 2 med resultaten från ex-

periment 3. Detta görs i figurerna 4-6. I tabell 3 redovisas en variansanalys där

betingelser (ruta/syn), experiment (2 eller 3) och hinderposition är oberoende

variabler. Huvudeffekten av oberoende variabeln experiment visar om vi har haft

någon signifikant nivåskillnad i siktsträckor mellan experiment 2 och 3.

Interaktionseffekten mellan experiment och betingelse Visar om vi har haft nå-

gon skillnad i de relativa siktsträckorna.

Figurerna i detta avsnitt (7.2) är något annorlunda utformade än i exemplet i figur

3. Anledningen är att det i detta fall är interaktionseffekten mellan betingelse

(syn/ruta) och experiment (2/3) som är intressant. Om en interaktion finns, så in-

nebär detta att siktsträckan har varierat med betingelse, men olika i de två experi-

menten. Detta skulle innebära att linjerna i figurerna 4-6 är signifikant skilda från

parallellitet och att experimenten har dålig repeterbarhet. Ett linjediagram lämpar

sig således bättre för att åskådliggöra interaktionseffekter.
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Siktsträckor i två skilda experiment

 

I exp 2

:I exp3

    

E+B/1,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E+B/O,5 E+C/O,5 E+D/O,5

Figur 4 Upptäcktsavstånd avseende hinder 280 rn för de tre försökspersoner

som deltog i både experiment 2 och 3. På x-axeln anges Vind-

ruta/synskärpa.

Siktsträckor i två skilda experiment

"I exp 2

D exp3

    

E+B/1,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E+B/O,5 E+C/O,5 E+D/O,5

Figur 5 Upptäcktsavstånd avseende hinder 140 m för de tre försökspersoner

som deltog i både experiment 2 'och 3. På X-axeln anges Vind-
ruta/synskärpa.
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Siktsträckor i två skilda experiment

 

  

I exp2

30__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dexp3

20 - - e - - - - - - - - - - á - - - - - - - - - - - - - - - - - --
10-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -v
0

  

E+B/1,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E+B/O,5 E+C/O,5 E+D/O,5

Figur 6 I Upptäcktsavstånd avseende hinder 0 m för de tre försökspersoner som

deltog i både experiment 2 och 3. På x-axeln anges vind-
ruta/synskärpa.

Tabell 3 Trevägs variansanalys med de oberoende variablerna betingelser

(Bzvindruta/syn, 6 nivåer), experiment (Ez2/3) och hinderposition (P)

avseende mötande högt ställt halvljus. Signifikant effekt (p<0.05)

anges med fet stil.

 

variabel F-kvot signiñkans (02

beting. (B) 59,26 p<0,001 0,245

experim.(E) 6,00 - 0,175

position (P) 29,03 p<0,005 0,225

        

    

BXE 0,18 - 0,000

BXP 1,34 - 0,000

EXP 0,97 - 0,000

BXEXP 0,69 - 0,000

 

Av figurerna ser man att genomgående finns en nivåskillnad i siktsträcka mellan

experiment 2 och 3: man har haft längre upptäcktsavstånd i experiment 3.

Effekten av experiment var dock inte signifikant enligt tabell 3. Detta faktum

måste dock tillskrivas att antalet försökspersoner var få, endast tre stycken, och en

skattning av effektens storlek visade också på stark effekt - m2>0,15. Effekten av

betingelse var signifikant och stark, vilket man kunde vänta sig, eftersom vi redan

i studien 1988 såg att effekten av sliten vindruta ej var försumbar. Liksom i

tidigare analyser var effekten av hinderposition signifikant och stark.
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Intressant och viktigt är att interaktionseffekten mellan betingelse och experiment

ej är signifikant och skattad till 0,000. Detta innebär att de relativa siktsträckor

som erhållits i experiment 2 har återfåtts i experiment 3.

Av denna analys ser man således att det är vanskligt att tolka de absoluta sikt-

sträckorna. Till och med samma försökspersoner kan ha olika siktsträckor vid

skilda mättillfällen, antagligen beroende på yttre omständigheter. Däremot är de

relativa siktsträckorna konsistenta.

7.3 Upptäcktsavstånd i experiment 1

Resultaten av förförsöket indikerade att vid halvljus, men utan möte, är effekten

av nedsatt syn betydligt starkare än effekten av en mycket sliten vindruta. Nedsatt

syn innebar att upptäcktsavståndet reducerades med drygt 20%, medan den slitna

vindrutan reducerade upptäcktsavståndet med cirka 10%. Vid mötande högt ställt

halvljus var motsvarande värden 15-20% respektive 10-20%. Vid bländning

verkar det således som om effekten av den slitna vindrutan skulle vara större än

vid situationen utan bländning.

De relativa förlusterna i upptäcktsavstånd verkar varastörre för hinder 0 än för

hinder 140, sannolikt p. g.a. starkare bländning. För ett hinder som står i jämnhöjd

med mötande fordon förlorar man med en mycket sliten vindruta ca 25% av sikt-

sträckan. Har man dessutom nedsatt syn blir förlusten närmare 40%. I försöket

1988 uppmättes siktsträckeförluster på ca 20% för mycket sliten vindruta (och

fullgod syn).

Någon samspelseffekt (interaktionseffekt) mellan nedsatt syn och mycket sliten

vindruta kunde inte påvisas i detta experiment.

På det hela taget ansågs detta inledande försök vara lyckat. Så när som på några

rent praktiska problem fungerade allt bra. Visserligen får man vid möte med

dubbla vindrutor, en dubbel bild av mötande ljus. Detta påverkar dock knappast

siktsträckan, eftersom hindren är placerade något till höger i synfältet och det mö-

tande fordonet finns till vänster. Möjligen kan det vara en komfortfråga. De fysi-

kaliska mätningarna visade också att två halvdåliga rutor är jämförbara med en
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dålig vad gäller SLI-värdet. Inte heller rapporterade någon försöksperson problem

att byta mellan synskärpa 1,0 och 0,5.

Inför kommande två experiment ändrades rutinerna vid försöken därför endast

obetydligt. Den största förändringen innebar att i experiment 2 och 3 var samtliga

försökspersoner vana glasögonbärare och deras ordinarie glasögon försågs med

clips som nedfällt gav dem synskärpan 0,5.

7.4 Upptäcktsavstånd i experiment 2

Dimensionerande mötessituationen bör vara när man möter ett för högt ställt halv-

ljus; det är nämligen här man finner de kortaste siktsträckorna. Denna situation är

särskilt viktig från trafiksäkerhetssynpunkt och den är dessutom ganska vanligt

förekommande i trafiken. Med anledning av detta gjordes samtliga mätningar i

experiment 2 (och även i experiment 3) med l,5° för högt inställt halvljus på det

mötande fordonet.

Resultaten för de tre hinderpositionerna framgår av figurerna 7-9 och tillhörande

variansanalyser redovisas i tabell 4.

Siktsträcka till hinder 280 rn

syn=1,0

I syn=0,5

   

något sliten sliten mycket sliten

vindruta

Figur 7 Upptäcktsavstånd till hinder 280 m vid mötande högt ställt halvljus.

Medelvärde över 9 försökspersoner.
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Siktsträcka till hinder 140 m

i] syn=1,0

I syn=O,5

   

något sliten sliten mycket sliten

vindruta

Figur 8 Upptäcktsavstånd till hinder 140 rn vid mötande högt halvljus. Medel-
värde Över 9 försökspersoner.

Siktsträcka till hinder 0 m

:i syn=1,0

I syn=0,5

   

något sliten sliten mycket sliten

vindruta

Figur 9 Upptäcktsavstånd till hinder 0 In vid mötande högt ställt halvljus. Me-
delvärde över 9 försökspersoner.
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Tabell 4 Trevägs variansanalys för experiment 2 med de oberoende variablerna

synskärpa (S), vindruta (V) och hinderposition (P) avseende mötande

högt ställt halvljus. Signifikant effekt (p<0.05) anges med fet stil.

 

variabel F-kvot signifikans (02

syn (8) 88,68 p<0,001 0,098

vindruta (V) 10,85 p<0,005 0,023

position (P) 28,89 p<0,001 0,188

            

SXV 3,05 - 0,001

SXP 11,14 p<0,001 0,005

VXP 2,33 - 0,002

SXVXP 0,65 - 0,000

 

Av figurerna och variansanalystabellen framgår följande: Vi har tre signifikanta

huvudeffekter (p<0.05): synskärpa (S), vindruta (V) och hinderposition (P).

Effekten av vindruta (V) har skattats att vara svagare än de två andra, men detta

kan förklaras av att variationen i vindruteslitage inte har varit så stor eftersom

ingen ny vindruta användes i detta experiment. Interaktionseffekten mellan

synskärpa och hinderposition (SXP) är visserligen signifikant, men försumbar

(w2<0,01) och kan därför negligeras. Detta visar även figurerna - de två linjerna är

i varje figur nästan parallella.

7.5 Upptäcktsavstånd i experiment 3

I experiment 3 har fyra olika vindrutor använts. Liksom i experiment 2 var

synskärpan 1,0 eller 0,5 samt mötande hade högt ställt halvljus. Eftersom tre av

försökspersonerna också var med i experiment 2 och 'även samtliga vindrute- och

synbetingelser var med, så kan siktsträckemätningarnas reliabilitet eller repeter-

barhet studeras, vilket har redovisats i avsnitt 7.2.

Resultaten av siktsträckemätningarna i detta experiment redovisas i figurerna 10-

12 och tillhörande variansanalys i tabell 5.
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Siktsträcka till hinder 280 m

 

80 § _

70 --
60 --

50 -a _
40 -- y
30 *-

         

Ei syn=1,0

I syn=0,5

   

10 -

       

ny något sliten sliten mycket sliten vindruta

Figur 10 Upptäcktsavstånd till hinder 280 in vid mötande högt ställt halvljus.
Medelvärde Över 6 försökspersoner.

Siktsträcka till hinder 140 m

 

80

70 -

60 __

40 * i

30 F _

20
10 _ J i

       

Ei syn=1,0

I syn=0,5

          

ny något sliten sliten mycket sliten V'ndrUta

Figur 11 Upptäcktsavstånd till hinder 140 111 vid mötande högt ställt halvljus.

Medelvärde Över 6 försökspersoner.
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Siktsträcka till hinder 0 m

 

80

 

70

60 -

50 -_

40 *mig

30

20 a-

10 --f

  

Figur 12

Tabell 5

   

något sliten sliten

 

 

mycket sliten

 

syn=1,0

I syn=0,5

 

vindruta

Upptäcktsavstånd till hinder 0 m vid mötande högt ställt halvljus. Me-

delvärde över 6 försökspersoner.

Trevägs variansanalys för experiment 3 med de oberoende variablerna

synskärpa (S), vindruta (V) och hinderposition (P) avseende mötande

högt ställt halvljus. Signifikant effekt (p<0.05) anges med fet stil.

           

variabel F-kvot signifikans (02

syn (S) 80,17 p<0,001 0,201

vindruta (V) 5,47 p<0,01 0,052

hinder (P) 48,31 p<0,001 0,140

S><V 1 ,32 - 0,001

S><P 2,41 - 0,001

V><P 0,76 - 0,000

SXVXP 1,54 - 0,001

   

Resultaten från detta experiment skiljer sig inte mycket från resultaten av det

föregående. Liksom tidigare har vi tre signifikanta huvudeffekter och endast

försumbara interaktionseffekter. Effekten av synskärpa (S) var stark, medan

effekten av vindruta (V) var svag. Att effekten av hinderposition (P) var

signifikant innebär att vi har olika nivåer i figurerna 10-12. Detta förklaras

sannolikt av ökad bländning ju närmare den mötande man kommer. Inga

signifikanta interaktionseffekter har kunnat påvisas.
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7.6 Relativa upptäcktsavstånd och sammanfattning av

experiment 1-3

I detta avsnitt redovisas de relativa siktsträckor som har uppmätts i de tre experi-

menten. Härvid har i tabellerna 6-8 samt i tabell 10 siktsträckan med ny vindruta

och fullgod syn åsatts Värdet 1,00. Exempelvis innebär då i tabell 6 värdet 0,88

för hinder 140 m och Vindruta/synskärpa E+B/ 1,0, att med den slitna vindrutan,

E+B och fullgod syn hade upptäcktssträckan reducerats till 88% av värdet för ruta

E och fullgod syn. Således har man en reduktion i upptäcktsavstånd med 12%.

Tabell 6 Relativa siktsträckor vid mötande parkeringsljus i experiment 1. Ny

Vindruta och fullgod syn har Värdet 1,00.

    

VINDRUTA / SYNSKÄRPA

hinder 15/1,0 E+B/1,0 E+B/1,0 E/O,5 E+B/0,5 E+D/O,5

140 rn 1,00 0,88 0,92 0,76 0,73 0,74

0 m 1,00 0,91 0,91 0,76 V 0,73 0,72

        

Tabell 7 Relativa siktsträckor vid mötande högt ställt halvljus i experiment 1.

Ny Vindruta och fullgod syn har Värdet 1,00.

    

VINDRUTA / SYNSKÄRPA

hinder 13/1,0 E+B/1,0 E+D/1,0 15/0,5 E+B/0,5 E+B/0,5

140 m 1,00 0,95 0,85 0,92 0,86 0,74

0 rn 1,00 0,92 0,75 0,79 0,76 0,62

  

      

Tabell 7 Visar att med fullgod syn kan man Vid möte förlora 25% av siktsträckan

om man har en mycket sliten Vindruta (E+D/ 1,0), jämfört med om man hade haft

en ny (E/ 1,0). Har man dessutom nedsatt syn till 0,5 (E+D/0,5) kan siktsträckeför-

lusten bli nästan 40%. Utan möte är de uppmätta förlusterna något mindre.
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Tabell 8 Relativa siktsträckor vid mötande högt ställt halvljus i experiment 2.
Medianvindrutan och fullgod syn (E+B/ 1,0) har värdet 1,00.

      

_ VINDRUTA / SYNSKÄRPA

hinder E+B/1,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E+B/O,5 E+C/O,5 E+D/O,5

280 m 1,00 0,95 0,92 0,85 0,79 0,78

140 m 1,00 1,00 0,91 0,84 0,82 0,77

0 m 1,00 > 1,03 " 0,91 0,92 0,88 0,78

        

Jämför man en medianvindruta (E+B/1,0) med en mycket sliten (E+D/1,0), så blir

siktsträckeförlusten 8-9%, vilket framgår av tabell 8. Nedsatt syn (E+B/O,5) inne-

bär att förlusten blir, beroende på hinderposition, 8-16%. Kombinationen av dessa

(E+D/O,5) faktorer har inneburit sänkningar med 22-23%.

I tabell 9 har både siktsträckan för medianvindrutan/fullgod syn och

medianvindrutan/nedsatt syn åsatts värdet 1,00.

Tabell 9 Relativa siktsträckor vid mötande högt ställt halvljus i experiment 2.
Medianvindruta har värdet 1,00 för både synskärpa 1,0 och 0,5.

     

 

 

 

 

VINDRUTA / SYNSKÃRPA

hinder E+B/1,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E+B/O,5 E+C/O,5 E+D/O,5

280 m 1,00 0,95 0,92 1,00 0,93 0,91

140 m 1,00 1,00 0,91 1,00 0,97 0,92

0 m . 1,00 1,03 0,91 1,00 0,95 1 0,84

 

 

  

 

Om man i tabell 9 jämför en kolumn i vänstra delen med motsvarande i den högra

delen, så ser man att oavsett synskärpa, så förlorar man i upptäcktsavstånd

ungefär lika mycket pga. den slitna vindrutan. Detta :har även visat sig i

figurerna 7-9, där linjerna är nästan parallella och av variansanalysen i tabell 4,

där interaktionseffekten mellan syn och vindruta (SXV) är försumbar och ej

signifikant.

Om man i experiment 3 sätter synskärpa 1,0 och ny vindrutai(E) tillJä. 1,OO, så har

vi relativa upptäcktsavstånd enligt tabell 10.
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Tabell 10 Relativa siktsträckor vid mötande högt ställt halvljus i experiment 3.
Ny vindruta och fullgod syn har värdet 1,00.

             

VINDRUTA / SYNSKÄRPA

hinder E/1,0 E+B/1,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E/O,5 E+B/O,5 E+C/O,5 E+D/O,5

280 m 1,00 0,96 0,92 0,91 0,85 0,79 0,77 0,78

140 m 1,00 0,90 0,87 0,87 0,80 0,77 0,75 0,71

0 m 1,00 0,94 0,87 0,87 0,84 0,82 0,74 0,74

   

Tabell ll innehåller samma data som tabell 10, men i absoluta skillnader, d.v.s.

siksträckeförluster uttryckta 1 meter.

     

     

 

     

Tabell 11 Absoluta siktsträckeförändringar i experiment 3 vid mötande högt
ställt halvljus uttryckta i meter.

VINDRUTA / SYNSKÄRPA

hinder E/1,0 E+B/l,0 E+C/1,0 E+D/1,0 E/0,5 E+B/O,5 E+C/0,5 E+D/0,5

280 m :0,0 -3 -6 -7 -12 -16 -18 -17

140 m i0,0 -7 -9 -10 -14 -16 -18 -20

Om :0,0 -4 -9 -9 -11 -12 -18 -17

De relativa siktsträckeförlusterna enligt tabell 10 har varit drygt 10% för sliten

vindruta och 15-20% för nedsatt syn samt 22-29% för kombinationen av sliten

vindruta och nedsatt syn.

I tabell 11 ser man att en sliten vindruta innebär att man förlorar upp till 10 meter

i upptäcktsavstånd. Nedsatt syn ger ungefär lika eller något större förluster och

kombinationen av dessa effekter kan förkorta siktsträckan med upp till 20 m.

Nedan sammanfattas resultaten från de tre experimenten. Detta görs separat för de

två huvudeffekterna nedsatt syn och sliten vindruta samt för interaktionseffekten

mellan dessa variabler i tabell 12.
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Tabell 12 Relativa siktsträckeförluster, AS, p.g.a. nedsatt syn (S), sliten vindruta

(V) samt kombinationen av dessa faktorer (SXV) med skattning av ef-

fektens storlek samt signifikanstest på 5%-nivån. Resultaten avser
jämförelse med ny vindruta i experiment 1 och 3 och något sliten

vindruta i experiment 2. Observera att effekten för SXV avser
interaktionseffekten, medan S+V avser summan av effekterna av S

och V.

experiment 1 experiment 2 experiment 3

 

effekt AS effekt sign? AS effekt sign? AS effekt sign?

S 14% medelstark nej 13% medelstark ja 17% stark ja

V 20% stark ja 9% svag ja 12% svag ja

S+V 32% stark ja 22% stark ja 26% stark ja

          

SxV försumbar nej försumbar nej försumbar nej

 

När man tolkar tabell 12 är det viktigt att ha i åtanke att analysen för experiment 1

kan vara behäftad med ganska stora slumpmässiga fel, eftersom endast tre

försökspersoner deltog. Man ska även observera att betingelsen ny vindruta inte

var med i experiment 2. Effekten av SXV är interaktionseffektens storlek och den

har alltid varit försumbar. Detta innebär att effekten av nedsatt syn och sliten

vindruta approximativt blir summan av de två effekterna.

Förlusterna i upptäcktsavstånd p.g.a. nedsatt syn, i tabell 12, varierar, beroende på

hinderposition, mellan 8 och 16% i experiment 2 och är i medeltal 13%. I experi-

ment 3 var siktförlusten p.g.a. nedsatt syn mellan 15 och 20%, i medeltal 17%.

Signifikant effekt har påvisats i både experiment 2 och 3, men ej i det mindre ex-

periment 1. Effekterna har skattats att vara medelstarka till starka.

Mycket sliten vindruta har inneburit att upptäcktsavstånden har minskat med 8 till

9% jämfört med en medianruta. Medelvärdet över de tre hindren var 9%. I expe-

riment 3, där ny vindruta jämfördes med mycket sliten, varierade siktsträckeför-

lusterna mellan 9 och 13%, med medelvärdet 12%. Signifikant effekt av sliten

vindruta påvisades i samtliga tre experimenten. I de båda större experimenten, 2

och 3, skattades effekten av sliten vindruta till svag.

Mycket sliten vindruta och fullgod syn jämfört med medianruta och synskärpa 0,5

har inneburit att siktsträckan förkortades med 22-23%, i medeltal 22%. Motsva-

rande för ny/mycket sliten ruta och fullgod/nedsatt syn var 22-29%, i medeltal

26%. Effekten av dålig syn Åh sliten vindruta var additiv, d.v.s. interaktionsef-
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fekten var ej signifikant. Vid en hinderposition i experiment 3 erhölls visserligen

signifikans, men effekten skattades till "försumbar".

JÄMFÖRELSE MED STUDIEN 1988

I detta avsnitt jämförs resultaten av den aktuella studien med försöket som gjordes

1988. Om man inle

jande:

Design

Datainsamling

Försökspersoner

Vindrutor
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dningsvis jämför studiernas utformning, så finner man föl-

1988. Studien bestod av fyra experiment, där det första kan

anses vara ett förförsök. De parametrar som varierades var

vindruteslitage, fordonsljus och hinderreflektans (ljushet).

Designen var av typen "within-subject".

1992. Studien bestod av tre experiment, där det första kan

anses vara ett förförsök. De parametrar som varierades var

vindruteslitage, synskärpa och fordonsljus. Designen var

av typen "within-subject".

1988. I försöket användes som försöksfordon en Volvo 121

Combi (Amazon). Denna var modifierad så att vindrutan

snabbt kunde bytas. Data registrerades med en analog band-

spelare.

1992. I försöket användes som försöksfordon en Volvo 245.

Denna var modifierad så att den ordinarie, nya vindrutan
kunde kompletteras med ytterligare en vindruta. Försöksper-

sonerna hade speciella glasögon som gav synskärpa 0,5. Data

registrerades med en mätdator.

1988. Sammanlagt deltog 14 försökspersoner, samtliga i ett

experiment. En majoritet vari åldern runt 25 år.

1992. Sammanlagt deltog 15 försökspersoner varav tre deltog

i två experiment. Medelåldern var cirka 40 år.

12%. Sammanlagt användes sex olika nivåer av variabeln

vindruta, dock högst fyra i ett och samma experiment.

Vindrutorna hade uppmätta SLI-värden 0,00 (ingen ruta),

0,36, 1,08, 1,75, 2,50 och 3,04.
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1%. Sammanlagt användes fyra olika nivåer på variabeln

vindruta, varav samtliga nivåer i ett av experimenten.

Vindrutorna hade predicerade SLI-värden 0,68, 1,48, 2,21

och 5,53.

Synskärpa 1988. Försökspersonerna uppgav att de hade fullgod syn.

1_9_9_2_. I förförsöket hade försökspersonerna synskärpa 1,0

med eller utan glasögon och 0,5 med speciella glasögon. I

experiment 2 och 3 hade samtliga försökspersoner synskärpa

1,0 med glasögon samt 0,5 med glasögon försedda med

clips.

Hinderljushet 1988. I huvudsak användes mörkgråa hinder, men i ett av

experimenten användes även svarta och ljusgråa hinder.

1992. Endast mörkgråa hinder användes.

F0rdonsljus 1%. Mötesljuset var mestadels parkeringsljus eller högt

ställt halvljus medan försöksfordonet hade korrekt inställt

halvljus. Emellertid gjordes mätningar också med mötande

korrekt halvljus och eget korrekt halvljus samt helljus möter

helljus.

1992. Mötesljus var för högt ställt halvljus, utom i expe-

riment 1 då även parkeringsljusmöte användes. Försöksfordo-

net hade alltid korrekt inställt halvljus.

Man ser av ovanstående att man har möjlighet att göra en jämförelse av

upptäcktsavstånd till mörkgråa hinder då egna fordonet har korrekt inställt

halvljus och det mötande har parkeringsljus eller högt ställt halvljus. Jämförelser

kan göras för alltifrån nya till mycket slitna vindrutor, men endast för förare med

fullgod syn. Med stöd av den undersökning som Pilkington gjorde på fordon i

trafik, så kan vi grovt dela in Vindrutorna i följ ande kategorier:

25% av alla fordon hade SLI<1,0: Ny vindruta.

25% av alla fordon hade SLI>2,3: Mycket sliten vindruta.

Resterande hade SLI mellan 1,0 och 2,3: Sliten vindruta (medianruta).

Denna indelning används för att förenkla tabell 14 vid en jämförelse av resultaten

från 1988 med den nya resultaten.
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Tabell 14 Jämförelse av resultaten 1988 och 1992 avseende relativt upptäckts-

avstånd till mörkgrått hinder vid mötande högt, och eget korrekt

inställt halvljus. Siktsträckan för ny vindruta har åsatts värdet 1,00.
Värdet för sliten vindruta i experiment 2 1992 är beräknat från
experimenten 1 och 3.

        

VINDRUTANS KONDITION

ny 'sliten mycket sliten

Exp 2 1988 1,00 - 0,81

Exp 3 1988 1,00 - 0,81-0,82

Exp 4 1988 1,00 0,91-0,96 0,86

Exp 1 1992 1,00 0,94 0,80

Exp 2 1992 - 0,92-0,93 0,85

Exp 3 1992 1,00 0,89-0,93 0,88

     

Av tabell 14 framgår att resultaten har god överensstämmelse: En medianvindruta

innebar i 1988 års studie att man förlorar 4-9% av siktsträckan, medan man i stu-

dien 1992 mätte förlusten till 6-11%. Motsvarande värden för en mycket sliten

vindruta var 1988 14-19% respektive 1992 12-20%.

9 DISKUSSION

9.1 Frågor som skulle besvaras

Denna studie skulle primärt ge svar på tre frågeställningar:

* Vilken upptäcktsavstånd till ett hinder på vägbanan har en förare med

nedsatt syn (synskärpa 0,5) jämfört med en förare med full syn (synskärpa
1,0)?

* Hur förändras siktsträckan till ett hinder om förare som har nedsatt syn
(synskärpa 0,5) kör ett fordon med en sliten vindruta? Om det finns effekt
av sliten vindruta och nedsatt syn, samverkar i så fall dessa?

* Har resultaten från studien av slitna vindrutor 1988 kunnat verifieras?

Resultaten skulle vidare vara vägledande vid ett eventuellt normarbete vad gäller

fordons vindrutor och förares synskärpa. Ovanstående frågor diskuteras i

avsnitten 9.2 - 9.5, nedan.
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9.2 Upptäcktsavstånd vid nedsatt syn

Upptäcktsavståndet till ett grått hinder är avsevärt kortare för en person med

synskärpa 0,5 än för en med fullgod syn. Oavsett Vindrutans kondition, så förlorar

man cirka 15% i upptäcktsavstånd om man har en synskärpa på gränsen till vad

som fordras för körkort (B-kort), jämfört med om man har fullgod syn.

Man frågar sig naturligtvis hur allvarlig siktsträckeförlusten är? Antag att man kör

en personbil som har en helt ny vindruta i 70 km/h (20 m/s) och att det går en fot-

gängare på vägbanan som man med fullgod syn precis skulle ha hunnit stanna

framför. Detta innebär att man har upptäckt fotgängaren på cirka 67 meters

avstånd (Ohlsson, 1987). Detta är rimligt för en fotgängare med medelljusa

kläder, under förutsättning att föraren har fullgod syn, vägbanan är våt,

reaktionstiden (tiden från upptäckt till början av inbromsning) är 1,5 3 och

retardationen konstant 5 m/sz. Om föraren istället hade haft synskärpa 0,5 hade

denne förlorat ungefär 15% i siktsträcka eller cirka 10 m. Inbromsningen skulle

således ha kommit att påbörjas 10 meter senare vilket skulle innebära att han/hon

hade kört på fotgängaren i hastighet av ungefär 35 km/h. Man ser således att

nedsatt syn till vad som fordras för att få körkort kan få allvarliga konsekvenser

även då vindrutan är ny.

En undersökning av bilisters synskärpa Visade att av 1054 slumpmässigt valda fö-

rare hade 4,6% av personbilsförarna synskärpa lägre än 0,5 och 3,2% av yrkes-

förarna synskärpa lägre än 0,8 (Optikerföretagen, 1991). Den slutsats som dragits

av denna undersökning är att åtminstone 5% av förarna skulle kunna ha längre

upptäcktsavstånd i mörkertrafik än de har idag om de korrigerade synskärpan och

att nästan 5% av personbilsförarna har en så dålig syn att de förlorar cirka 15 % i

upptäcktsavstånd till fotgängare utan reflex.

9.3 Upptäcktsavstånd med sliten vindruta

Effekten av sliten vindruta visade sig vara något mindre än effekten av nedsatt

syn. En mycket sliten vindruta, vilket cirka 5% av fordonsparken har, visade sig

ge siktsträckeförluster på ungefär 12% jämfört med en helt ny ruta. Om man

jämför med en mer vanligt förekommande vindruta - en "medianruta" - så är

siktsträckeförlusten ändå ungefär 9%. Om vi använder samma förutsättningar som
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i 8.2, så skulle detta innebära följ ande: Antag att en förare med fullgod syn kör ett

fordon med en ny vindruta och att han/hon upptäcker en fotgängare precis i tid för

att från 70 km/h kunna stanna fordonet (67 meter). Om fordonet i stället hade

tillhört de 5% som har en mycket sliten vindruta, såhade kollisionshastigheten

med fotgängaren blivit drygt 30 km/h.

Denna undersökning verifierade resultaten från studien 1988: En mycket sliten

vindruta ger l5-20% kortare upptäcktsavstånd vid möte i mörkertrafik.

9.4 Upptäcktsavstånd vid nedsatt syn och sliten vindruta

Man ser av diskussionen i 9.2 och 9.3 att redan med nedsatt syn eller sliten vind-

ruta så har man förlorat så mycket i upptäcktsavstånd att konsekvenserna kan bli

förödande. En av frågorna vi ville ha svar på var hur mycket man förkortar sikt-

sträckan om man har nedsatt syn och sliten vindruta.

Variansanalyserna har genomgående visat att det inte finns någon interaktionsef-

fekt av betydelse mellan vindruteslitage och nedsatt syn. Detta innebär att om

man förlorar x meter i upptäcktsavstånd på grund av sliten vindruta och y meter

på grund av nedsatt syn, så kommer man att förlora (x+y) meter om båda dessa

faktorer är närvarande. Detta är liktydigt med att om siktsträckan har reducerats

p. g.a. sliten vindruta till exempelvis 0,9 av sträckan för ny vindruta och om man

vid nedsatt syn har 0,8 av siktsträckan vid full syn, så kommer siktsträckan att vid

sliten vindrutaM nedsatt syn att ha reducerats till l-[(1-0,9)+(1-0,8)]=0,70.

Om man studerar ett exempel liknande det som gäller för endast nedsatt syn eller

sliten vindruta, så får man följande: Antag att en förare med fullgod syn och ny

vindruta kör i 70 km/h och upptäcker ett hinder i vägbanan på 67 meters avstånd

och precis hinner stanna. Om vindrutan hade varit mycket sliten och föraren dess-

utom hade haft nedsatt syn till 0,5, så hade han upptäckt hindret, d.v.s. påbörjat

inbromsningen ungefär 17 meter senare. Detta skulle innebära att han körde på

hindret med nästan 50 km/h. Om föraren från början hade hållit 90 km/h skulle

denne behövt 100 meter upptäcktsavstånd för att precis kunna stanna fordonet.

Med nedsatt syn och mycket sliten vindruta skulle upptäcktsavståndet ha blivit

cirka 75 m, vilket skulle innebära att hindret hade blivit påkört med drygt 55

km/h.
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9.5 Allmänt

Rent generellt kan man säga att i fordonsbelysning och landsvägshastighet (>70

km/h) har man vid möte alltid för korta upptäcktsavstånd till fotgängare som inte

här reflex. I sådana situationer är det därför speciellt allvarligt om siktsträckan yt-

terligare försämras av någon anledning. Som ett exempel kan nämnas att

stoppsträckan (reaktionssträcka+bromssträcka) på våt vägbana är 140 meter i 110

km/h. De upptäcktsavstånd som uppmättes i denna studie är vanligen mindre än

hälften så långa.

Situationen i fordonsbelysning och mötande, bländande ljus illustreras i figur 13.

Med stöd av data från denna studie och studien 1988 kan man påstå att ett rimligt

upptäcktsavstånd till en fotgängare i denna situation är 55 meter. Figur 13 visar

erforderliga stoppsträckor för olika hastigheter på torr vägbana och olika

kombinationer av synskärpa och vindruta enligt Ohlsson, 1987.

 

85

75

 

I ny/1,0

; sl/1,0

. å ny/O,5

I llllll sI/O,5

90 km/h 70 km/h 50 km/h

 

65*

  

55-

45-

  

35-

  

 

25*

Figur 13 Stoppsträcka vid tre olika hastigheter på torr väg för ny vind-

ruta/fullgod syn (ny/ 1,0), mycket sliten vindruta/fullgod syn (sl/ 1,0),

ny vindruta/nedsatt syn (ny/0,5) samt mycket sliten vindruta/nedsatt
syn (sl/0,5).

Stoppsträckorna i figur 13 är sammansatta av en reaktionssträcka (hastigheten

multiplicerad med 1,5 sek.), en bromssträcka (Ohlsson, 1987) samt vid sliten
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vindruta och/eller nedsatt syn även en procentuell förlängning av siktsträckan. Av

detta exempel ser man att i 90 km/h kan man normalt inte stanna för en

fotgängare utan reflex om man har ett bländande möte - även med ny vindruta och

fullgod syn kommer stoppsträckan att bli betydligt mer än 55 meter. Kör man

däremot i 70 km/h, så har man goda möjligheter att hinna stanna för en

fotgängare. Stoppsträckan är vid goda förhållanden drygt 45 meter och en inte

alltför mörkt klädd fotgängare bör upptäckas på längre avstånd än så - förutsatt att

föraren har bra syn och vindrutan är ny. Vid nedsatt syn eller sliten vindruta

närmare man sig de kritiska stoppsträckorna och nedsatt syn i kombination med

sliten vindruta innebär att man sannolikt kör på fotgängaren. Till och med i en så

låg hastighet som 50 km/h kan man få problem att hinna stanna om man har

nedsatt syn och vindrutan är sliten.

9.6 Resultatens generaliserbarhet

Det måste understrykas att de absoluta siktsträckorna som redovisas i figurerna

ska tolkas med största försiktighet. Detta förstår man om man betänker hur

mycket dessa har varierat mellan de olika experimenten. Man ska nöja sig med att

tolka siktsträckeförluster och relativa upptäcktsavstånd. Dessa måste emellertid

också tolkas med en viss försiktighet.

De redovisade förändringarna i upptäcktsavstånd gäller för mörkgråa hinder. De

tidigare studien indikerade att de relativa siktsträckorna kan vara ännu kortare för

svarta hinder och något längre för ljusgråa hinder. Det mörkgråa hindret har dock

en reflektans (vithet) som ligger ganska nära medianen för fotgängares klädsel en-

ligt en dansk undersökning (Hansen & Larsen, 1979). Hinderluminanser liknande

de svarta och ljusgrå hindren är mindre vanliga på fotgängare.

Huruvida man kan generalisera resultaten till förare äldre än 60 år är osäkert. San-

nolikt är det så att en äldre förare, vars ögon har något grumliga glaskroppar, har

kortare upptäcktsavstånd än en yngre. Men relativt sett blir troligen siksträckeför-

lusten densamma. Naturligtvis är denna relativa förlust allvarligare, eftersom upp-

täcktsavståndet redan från början var kort. Om man studerar resultaten förvarje

försöksperson i experimenten 2 och 3 finner man inget som talar för att de relativa

siktsträckorna är kortare för äldre än för yngre.
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9.7 Olycksrisk

Det är mycket svårt eller kanske omöjligt att förutsäga vad de minskade

upptäcktsavstånden gör på olyckrisken. En förare som upplever att han ser dåligt

vid möten i mörkertrafik, kompenserar sig säkert en del genom att sänka

hastigheten. Tvärtom, om en förare med nedsatt syn och sliten ruta skaffar

glasögon och byter vindruta, så kommer han eller hon sannolikt att ta ut en del av

den förbättrade säkerheten i höjd hastighet. Detta gör att man har mycket svårt att

uttala sig om och i så fall hur olycksbilden skulle komma att förändras om

vindrutan på bilar skulle vara mindre sliten och förarna ha bättre synskärpa.

Man vågar dock påstå att en majoritet av förare kör så fort på landsväg vid möte

att möjligheten att hinna stanna för en fotgängare utan reflex är mycket liten.

Denna möjlighet reduceras avsevärt om vindrutan är sliten och/eller om förarens

syn är nedsatt. Årligen polisrapporteras cirka 200 olyckor där bilister har kört på

fotgängare i mörker - oftast med allvarliga konsekvenser. Nästan 100 av dessa har

skett på landsväg, där fast belysning saknas. Polisrapporterade viltolyckor i

mörker är till antalet över 10000 årligen. Hur många av alla dessa olyckor som

skulle kunna undvikas om föraren hade haft mer än 10% längre upptäcktssträcka

är förstås omöjligt att uppskatta, men en olycksreduktion är sannolik.

Slutsatsen av ovanstående måste bli att åtminstone påkörningsolyckor

(fotgängare, cyklister utan reflex, vilt, etc.) torde minska om alla förare hade

fullgod syn och deras fordon hade ny Vindruta. Det finns dessutom all anledning

att tro att även andra typer av olyckor, framför allt i mörkertrafik, skulle minska.

9.8 Framtida krav på synskärpa och vindrutors slitagetillstånd

Kravet på synskärpa för förare av personbil är i dag 0,5 (medelvärde över båda

ögonen) och åtminstone 0,3 på det öga man ser sämst med. Vad gäller vindrutor

finns endast ett krav på att rutan ska vara hel i förarens siktlinje.

De resultat som har erhållits indikerar att ett skärpt krav på synskärpa skulle

minska antalet påkörningsolyckor i mörkertrafik, åtminstone om förarna inte tar

ut den bättre synskärpan i högre hastighet. Detsamma gäller ett krav på vindrutans

slitagetillstånd; fick man åtminstone bort de 5% sämsta vindrutorna skulle antalet

mörkerolyckor sannolikt kunna reduceras.
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Skärpning av befintliga krav eller införande av nya krav är politiska/juridiska frå-

gor. Resultaten i denna studie kan vara en del av beslutsunderlaget vid ett norm-

arbete.

10 SLUTSATSER

Följande slutsatser kan dras av studien:

En förare med synskärpa 0,5 kan i mörkertrafik vidmöte ha ungefär 15% kortare

siktsträcka än en med fullgod syn.

En förare med en mycket sliten vindruta kan i mörkertrafik vid möte ha nästan

15% kortare siktsträoka än om vindrutan hade varit ny.

Det finns inget samspel mellan dessa två effekter. Detta innebär att om man för-

lorar 10 meter i upptäcktsavstånd på den nedsatta synen och 10 meter på den

slitna vindrutan, så adderas dessa till 20 meter om båda effekterna finns

närvarande.

Någon form av kontroll av förares syn och fordons vindruta skulle sannolikt inne-

bära att åtminstone påkörningsolyckor i mörkertrafik skulle minska.

VTI RAPPORT 382



33

REFERENSER

Hansen, E & Larsen, J S. Reflection factors for pedestrian's clothing. Lighting

Research & Technology. Köpenhamn 1979.

Helmers, G & Lundkvist, S-O. Detection distances to obstacles on the road seen

through windscreens in different states of wear. VTI Rapport 339A. Linköping

1988.

Keppel, G. Design & Analysis. A researcher's handbook. University of California.

Berkeley, Ca. 1973.

Ohlsson, E. Braking distance nomogram. Appendix D. VTI Rapport 323.

Linköping 1987.

Optikerföretagens syntest i Jönköpings, Hallands och Östergötlands län. 1991.

Timmermann, A. Direct measurements of windscreen surface wear and the

consequences for road safety. Conference: Vision in vehicles. Nottingham 1985.

VTI RAPPORT 382
















