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Radarul de tronson,
spaima vitezomanilor
Începând
din
vara
aceasta, ºoferii francezi
au de înfruntat un adevãrat coºmar: radarul
tronson, imposibil de
evitat. Deocamdatã, e
vorba de un proiectpilot
inaugurat
de
poliþia din Hexagon
care sperã ca astfel nu
doar sã disciplineze
participanþii la trafic, ci
ºi sã repereze mai uºor
ºi în timp mai scurt
maºinile furate. Este un
sistem similar celui cu
radare în cascadã, în
care, pe un anumit tronson de drum de câþiva
kilometri, sunt plasate
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c a m e r e -rr a d a r e x t r e m d e
performante, care înregistreazã exact ora,
minutul ºi secunda la
care au surprins o
maºinã
trecând.
În
funcþie de limita de
vitezã de pe acel tronson, un calculator central calculeazã timpul în
care maºina ar trebui sã
ajungã de la primul
radar la cel de-al
doilea. Dacã dupã ce ai
trecut de primul accelerezi ºi depãºeºti viteza
admisã, înseamnã cã vei
ajunge la al doilea
r a d a r î n t r -uu n t i m p m a i
mic decât timpul teore-

tic. În acel moment, calculatorul emite automat
o amendã de vitezã, în
funcþie de cât de mult a
fost depãºitã limita teoreticã. În asemenea
condiþii, tot ce mai
poate face
detectorul
radar
este
sã
atenþioneze ºoferul cã
se apropie de un “punct
fierbinte” unde este
instalat un radar. Dar
mai departe, e treaba
conducãtorului auto sã
se descurce cu limitãrile
de vitezã. Potrivit promotor.ro,
autoritãþile
franceze vor ca pânã la
finalul lui 2012 sã

instaleze 40 de astfel de
r a d a r e -tt r o n s o n î n z o n e l e
considerate a fi cele
mai riscante pentru siguranþa rutierã. Primul
a fost pus în funcþiune
deja în zona Doubs, în
tunelul de pe ºoseaua
RN57, lângã Beure,
viteza maximã fiind limitatã
la
70
km/h.
Comisia Europeanã se
aratã foarte interesatã
de rezultatele experimentului, în funcþie de
putând,
pe
acestea
viitor, sã propunã o
lege de implementare a
acestor sisteme ºi în
celelalte þãri UE.

