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Dette er uddrag fra en lærebog, 
som er under udarbejdelse



RL (koefficienten for retroreflekteret
luminans) og 30 m målegeometri 
defineret i EN 1436



RL er forholdet L/E
hvor L er luminans 
og E er belysningssyrke

Enheden er mcd/m2/lx
(det er 1/1000 af en fuld enhed)



30 m geometri
Repræsenterer en personbil

Vinklerne er små, 1,24°og 2,29°

Kan vi måle RL ?



Håndholdte instrumenter

Ja, siden LTL 800 og senere udgaver fremkom.

(ufølsom for hældning og løft og nem at kalibrere nøjagtigt)



Mobile instrumenter

Ja og nej !



Mobile instrumenter

(ufølsom for hældning og løft og nem at kalibrere nøjagtigt)

Ja !



vej
belysning

30 cm vejstribe

billede af belysningen

felt hvor dagslys bestemmes

felt hvor RL bestemmes
vejoverflade

belysning

Et billede fra en 
lang film

25 billeder i sekundet

Eksponeringstid på 10 mikrosekunder

vejstribe



Belysningen på
vejen  findesde to linier bestemmer afstanden til 

alle steder i billedet



Vejstriben findes

De to linier bestemmer vejstribens bredde



En film



En film



En film



En film



En film



En film



Eksempel på
diagrammer
fra logfilen

Der bestemmes 
og logges en 
mængde forhold



30 m geometri
Repræsenterer en personbil

Hvorfor er det nok at måle RL ved én geometri ?



Dette er en NMF rapport 
Om vejbelægninger

Der er endnu en rapport om 
vejstriber med og uden 
glasperler











Vejbelægninger har RL 
Værdier på 5 til 30 enheder

En vejbelægning eller en vejstribe uden glasperler

Vejstriber uden glasperler 
har RL værdier på 30 til
80 enheder



En vejbelægning eller en vejstribe uden glasperler

Refleksion i en overflade er præget af overfladens tekstur !

Det fører til en model for refleksionen

Overflader har potentielt en RL værdi på 172 enheder ! 

uden tekstur, teoretisk maksimal RL på 7 enheder

med tekstur, teoretisk maksimal RL på 172 enheder



En vejbelægning eller en vejstribe uden glasperler

Sådan ser en overflade med tekstur ud i 30 m geometrien

RL værdien er givet ved produktet af disse faktorer: 

1000/π = 318 på grund af definitioner

ρ: Reflektans af belyste dele

G: En skygge faktor
T: Den brøkdel af lyset som falder på gode dele af teksturen

Hvordan afhænger G og T af geometrien ?



En vejbelægning eller en vejstribe uden glasperler

Set fra en højde på 1,2 m
(30 m geometrien)

Set fra en højde på 1,8 m

Set fra en højde på 0,9 m

G er forholdet mellem forlygternes højde over vejen og 
observatørens øjenhøjde (0,542 for 30 m geometrien).



average RL/G versus G
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RL value versus illumination angle
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Nogle værdier af T for 
profilerede vejstriber

T er formentligt mindre 
end 0,5 for overflader 
uden prodilering.

Reflektansen er  
formentligt højst 0,7 
for vejstriber og 0,25 
for vejbelægninger.

Dette forklarer RL 
værdierne af over-
flader uden glasperler



Det er som om reflektansen 
er 9 gange højere (for 
normale glasperler). Bortset 
herfra er modellen den 
samme.

Glass beads

Dette forklarer RL 
værdierne af over-
flader med glasperler



En vejbelægning eller en vejstribe
(med eller uden glasperler)

Det er muligt at omregne fra 30 m geometrien til 
geometrier for andre køretøjer.

Føreren af en lastbil ser en lavere luminans af vejstriber 
end føreren af en personbil, men han ser også vejstriberne 
under en  bedre vinkel.

(der er lidt flere detaljer)



RL værdier i praksis

De relevante klasser i EN 1436 er 100 og 150 enheder



Vådt føre

RL værdierne bliver meget lave

De relevante klasser i EN 1436 er 25, 35 og 50 enheder







Hvor meget er der brug for og 
hvordan skaffes det til veje ?

Det absolutte minimum for 
sikker kørsel er en ”preview time”
på 1,8 sekund –
3 sekunder er bedre.

Der skal være tilstrækkelig 
stimulus til at man kan se  
vejstriberne på tilstrækkelig 
afstand.



”Preview time”

EKSEMPEL: Ved en synsafstand på 67 m fås 3 sekunder
”preview time”, når man kører 22,3 m/s = 80 km/h.



Forsøg hos VTI: 
4 geometrier
2 RL værdier
3 lysstyrker
i alt 4×2×3 = 24 situationer



Stimulus

Disse faktorer er lige vigitge:
RL(vejstribe) – RL(vejbelægning)
Effektiv bredde af vejstriben
Lysstyrken fra forlygterne.

EKSEMPEL: En 10 cm bred brudt kantlinie med 1 m lange striber og
2 m mellemrum har en effektiv bredde på 10/3 cm = 3,3 cm.

Stimulus på en afstand er belysningsstyrken fra det 
reflekterede lys på førerens øjne, fundet som produktet af de 

tre faktorer og divideret med afstanden i fjerde potens.

En vejstribe er synlig på den afstand, hvor stimulus er større 
end en tærskelværdi. 

Experimental visibility distance and stimulus
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Negative faktorer:
høj alder
snavsede forlygter
blænding

vådt føre



Ikke alle problemer er løst endnu

Mange tak


