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Regos ir klausos pagalba gauname daugiau kaip 90% informacijos. 

Regos charakteristikos: 

I. regos aštrumas 

II. regėjimo laukas – akiplotis

III. spalvų skyrimas 

Vyresnio amžiaus vairuotojams: 

 Keičiasi regėjimo aštrumas, regos laukas;

 50 % - nustatomas garsą suvokiančios sistemos sutrikimas;

 Reikia net du kartus ryškesnių ženklų, kad jie būtų pastebėti;

 Reikia ilgesnio laiko prisitaikyti prie apšvietimo pokyčių.

Wood JM, Anstey KJ, Kerr GK, Lacherez PF, Lord S. A multidomain approach for predicting older driver safety under in-

traffic road conditions. JAGS. 2008;56:986-993.



Nedėmesingumas – viena dažniausių eismo įvykių priežasčių

Dėmesio apimtis nusako, kiek objektų žmogus 
įsisąmonina per trumpą laiką. 

 Ramybės būsenoje žmogus mato ir suvokia 5 - 9 
objektus.  

 Judesio metu – 2-3 objektus. 

Nustatyta: 

Kalbančių ir naudojančių laisvų rankų įrangą vairuotojų dėmesingumas sumažėja tiek 

pat, kiek ir vairuotojų, kurių kraujyje yra 0,08 ‰  alkoholio  (Nordengen K. „Super smegenys“. 

2016 m.).



Nuovargis

- fiziologinė organizmo būsena, kurią sukelia 
didelis atlikto darbo kiekis arba ilgas 
organizmo budrumas. 

25% avarijų įvyksta būtent dėl per didelio 
vairuotojo nuovargio.

Nustatyta:

 Vairavimas 17 valandų be miego prilygsta 0,5 ‰ girtumui;

 Vairavimast be pertraukos 24 valandas – net 1 ‰ girtumui.  

Reducing fatigue – a case study. 2004. Transport accident commission Adelaide, 6 p.



Suvokimo iliuzijos

Iliuzija - iškraipyta pojūčių interpretacija, kai realybė 
suvokiama ne tokia kokia ji yra.

Rūkas – rūko metu automobiliai atrodo, kad yra 2 -3 
kartus toliau nei yra iš tikrųjų. 

Garsas – triukšmingą automobilį vairuotojai vairuoja 
lėčiau. 

Matymo laukas – vairuojant greitai, išgėrus, pavargus 
– susiaurėja. 

Kelkrašių iškėlimas sukelia iliuziją, kad kelias yra 
siauresnis.  



Reakcijos laikas

Reakcijos laikas – kelias, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai 
vairuotojas pastebėjo kliūtį iki to momento, kai pradėjo stabdyti.

Reakcijos laikas (nuo 0,4 iki 1,5 s.) priklauso nuo įgimtų psichinių savybių, 
temperamento, amžiaus, treniruotumo, dirgiklio, aplinkybių, nuovargio, 
alkoholio, narkotikų poveikio.



Reakcijos laikas, amžius ir patirtis 

Tyrimas:

I grupė - vairuotojų amžius 18 - 25 metai

II grupė - vairuotojų amžius 26 - 40 metai

III grupė - vairuotojų amžius nuo 41 metų amžiaus. 

Zhuk M., Kovalyshyn V. et all. (2017). „Research on drivers' reaction time in different conditions“. Eastern-European Journal

of Enterprise Technologies 2(3):24-31. DOI:10.15587/1729-4061.2017.98103

Nustatyta: 

Greičiausia reakcija realiomis sąlygomis yra 26 – 40 metų  (II grupės) vairuotojų

25 % ilgesnė reakcija yra 18-25 m. (I grupės) vairuotojų.  

60 % ilgesnė reakcija yra nuo 40 metų (III grupės vairuotojų lyginant su II grupe).

https://www.researchgate.net/journal/Eastern-European-Journal-of-Enterprise-Technologies-1729-4061
http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.98103


Reakcijos laikas ir išoriniai trikdžiai

Nustatyta, kad vairavimui trukdo:

 grotuvo perjunginėjimas;

 muzikos klausymasis;

 kalbėjimas telefonu - vairuotojo 
reakcija lėtėja 40 proc.;

 kalbėjimas telefonu su laisvų rankų 
įranga. 

2018 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedros tyrimas



Reakcijos laikas, greitis ir blaivumas

Išgėrus 1 bokalą alaus, normalus reakcijos laikas ilgėja nuo 0,8 sekundės iki 1,5 s.;

Išgėrus 2 bokalus – iki 2 sekundžių.
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Iki kiek metų gali vairuoti žmogus? 

Kiek eismo įvykių, per kuriuos nukenčia žmonės, per metus sukelia skirtingo amžiaus vairuotojai. 

Skaičiai – eismo įvykių skaičius (žuvę/sužeisti žmonės).



Vairavimo “įpročiai“ priklauso nuo pirštų ilgio

Bremeno mokslininkai (Vokietija) 2005 m. 
atliko tyrimą, kurio metu nustatė:

 Vairuojantys vyrai, kurių bevardžiai 
pirštai yra ilgesni už rodomuosius
nesilaiko saugaus greičio, atlieka 
rizikingus lenkimo manevrus ir linkę 
palikti automobilius neleistinose vietose;

Vairuojančios moterys, kurių rodomasis 
pirštas yra aukštesnis už bevardį – daug 
prasčiau moka nei kitos pastatyti 
automobilį stovėjimo aikštelėje. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.05.001

BevardisRodomasis

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.05.001
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