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Grundlaget findes i 
EN 1436

Definerer RL i 30 m geometri



luxmeter, E

Koefficienten for retroreflekteret luminans: RL = L/E

luminansmeter, L

Det, som øjet ser, i forhold til den belysning, som lygterne giver.

Definition af RL:



30 m

30 m

30 m

30 m geometrien

Geometrien er defineret ved hjælp af vinkler. I tillæg er der krav til lysets farve med videre.



NMF rapporter 4 og 6

30 m geometrien er relevant fordi:

- RL ved 30 m er repræsentativ 
også for større afstande

- RL for en personbil kan omregnes 
til RL for andre køretøjer



Direkte metode til måling



Fuld skala målinger er meget vanskelige

Måling i fuld skala



Nogle tidlige måleapparater



måleområde afstand

måleområde

0,2 grader hældning

16% kortere afstand medfører 40% kraftigere belysning

Forskydning af måleområdet var et problem !

×

×

Tidlige måleapparaters virkemåde:



LTL 800



LTL 800’s virkemåde:

stor afstand ved hjælp af optik

måleområdet kan forskydes, men ikke meget i forhold til afstanden

Forskydning af måleområdet er ikke noget problem !



Fejlkilder:

forskydning af måleområdet (elimineret i LTL 800)

skyggefaktor (elimineret i LTL 800)

normalt forhold mellem vinklerne

ændret forhold mellem vinklerne



Bærbare apparater som LTL 800 er:
- nøjagtige
- kan måle på våde striber
- med videre med videre



Fremgang for bærbare måleapparater

men der er brug 
for apparater til 
mobil måling!



Apparater til mobil måling



0,2 grader hældning

Mobile måleapparaters virkemåde:

Der er behov for udvikling

Forskydning af måleområdet gør sig lige så stærkt gældende som ved 
tidlige måleapparater !
Skyggefaktoren gør sig gældende i det ene apparat, men ikke det andet.

Der er vanskeligheder med at undertrykke dagslyset og at udskille vejstriben



Mobile måleapparaters virkemåde:

Kan det gøres bedre ?

Ja sikkert, 
men det er 
både svært 
og dyrt.

Udvikling:

Mange 
tak !


