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Да рож нае ша лен ства
Коль кі ра зоў вы ла ві лі ся бе на 

тым, што пра клі на е це іды ё та, які 

не бяс печ на пад рэ заў вас на да ро-

зе, пры чым хо чац ца гуч на вы ка заць 

гэ та яму прос та ў твар. Гэ та аб са-

лют на нар маль на. Тое, што з ва мі 

ад бы ва ец ца, Джэк Кац, са цы ё лаг з 

Ка лі фар ній ска га ўні вер сі тэ та ў Лос-

Ан джэ ле се, аў тар кні гі «Як пра яў-

ля юц ца эмо цыі», на зы вае «да рож-

ным ша лен ствам», ці «асі мет ры яй 

да рож ных зно сін». Гэ та асноў ная 

пры чы на на шай агрэ сіі на да ро зе.

Спра ва ў тым, што мы ўвесь 

час уза е ма дзей ні ча ем у па то ку 

ма шын — пра ры ва ем ся на пе рад 

ці са сту па ем да ро гу, і на ша свя-

до масць ус пры мае гэ та як удзел 

у ча ра дзе роз ных кан флік таў. Ад-

нак мы амаль па збаў ле ныя маг чы-

мас ці хоць ней кай ка му ні ка цыі, што 

для ча ла ве ка з'яў ля ец ца ад ным з 

асноў ных кам форт ных спо са баў 

вы ра шэн ня спрэч кі. Акра мя та го, 

у па то ку аў та ма бі ляў мы па ста ян-

на зна хо дзім ся тва рам да за дняй, 

так бы мо віць, част кі па тэн цый на га 

крыў дзі це ля, што куль ту ра ла гіч на 

ўспры ма ец ца як сі ту а цыя пад па-

рад ка ван ня.

У вы ні ку ў нас уз ні кае фруст ра-

цыя, якая па вы шае ўзро вень на шай 

агрэ сіі. Да сле да ван не па ка за ла, што 

пры на яў нас ці па са жы ра, здоль на га 

вы слу хаць на шы гнеў ныя ты ра ды, 

«да рож нае ша лен ства» і ўзро вень 

агрэ сіў нас ці ва джэн ня ска ра ча лі ся 

амаль у два ра зы! Ме на ві та та му 

мае сэнс вы ка заць усё, што ў ця бе 

на збі ра ла ся, ня хай на ват уяў на му 

су раз моў ні ку.

Пра ві ла трох се кун даў
Пры га дай це, яко га ко ле ру бы ла 

ва ша пер шая ма шы на? Ка лі і што 

вы апош ні раз елі ў аў та ма бі лі? 

А ця пер пра ана лі зуй це, што вы 

зра бі лі, ка лі пра чы та лі гэ тыя пы-

тан ні. Хут чэй за ўсё, ад вя лі во чы 

ўбок ці па гля дзе лі на столь.

На ву коў цы лі чаць, што рух ва-

чэй спры яе ра бо це па мя ці. А ця пер 

уя ві це са бе, што вам нех та па тэ-

ле фа на ваў пад час кі ра ван ня аў-

та ма бі лем. У той мо мант, ка лі вам 

за да лі ней кае пы тан не, якое па-

тра буе неш та ўспом ніць, вы не па-

збеж на ад во дзі це во чы ад да ро гі. 

Дык вось, уста на віў шы ка ме ры на-

зі ран ня ў аў та ма бі лях, да след чы кі 

з По лі тэх ніч на га ін сты ту та транс-

пар ту ў Вір джы ніі і На цы я наль на га 

ўпраў лен ня па бяс пе цы да рож на га 

ру ху ў Ва шынг то не вы свет лі лі, што 

ві на ва тыя ў 80 % ава рый і 65 % 

ава рый ных сі ту а цый не гля дзе лі на 

да ро гу на пра ця гу ўся го толь кі трох 

се кун даў да мо ман ту зда рэн ня. 

Гэ та га ака за ла ся да стат ко ва.

Зрэш ты, ад мо віў шы ся ад тэ ле-

фон ных раз моў за ру лём, мож на 

па леп шыць сі ту а цыю, але не кар ды-

наль на. Пер шае мес ца ся род фак та-

раў, якія ад цяг ва юць ува гу, зай мае 

зу сім не тэ ле фон, а по шук якіх-не-

будзь прад ме таў (цы га рэт, цу ке рак, 

аку ля раў, та го ж тэ ле фо на). Гэ тым 

ся рэд не ста тыс тыч ны кі роў ца зай ма-

ец ца 11 ра зоў у га дзі ну. На дру гім 

мес цы раз мя шча юц ца дзе ці, пе ра-

да ваць якім ва ду, пры сма кі, сур вэт кі, 

пры хо дзіц ца ў ся рэд нім па восем ра-

зоў за га дзі ну. Сціп лае трэ цяе мес-

ца — сем ра зоў у га дзі ну — зай мае 

на ладж ван не аў ды я сіс тэ мы.

Асоб на ад зна чым, што спро ба 

па вя лі чыць дыс тан цыю па між ва-

шым аў то і аў та ма бі лем, які едзе 

на пе ра дзе, каб за тым са спа кой-

най ду шой за няц ца да ста ван нем 

цы га рэт з-пад дзі ця ці пад му зы ку 

лю бі май стан цыі, асу джа ная на 

пра вал. Па ста тыс ты цы, боль-

шасць ава рый ад бы ва ец ца якраз 

з ты мі, хто гэ та ра біў.

Кан такт ва чы ма
Аме ры кан скія да след чы кі за-

ўва жы лі, што той кі роў ца, які па 

сва ёй іні цы я ты ве су стрэў ся ва чы ма 

з ша фё рам су стрэч на га аў та ма бі-

ля на скры жа ван ні, бу дзе пра пу-

шча ны больш чым у 2/3 вы пад каў. 

У той жа час, ка лі хтось ці не хо ча 

ні ко га пра пус каць, ён бу дзе па збя-

гаць лю бых по гля даў і на ўмыс на 

ад во дзіць во чы.

Ве ра год на, кан такт ва чы ма пе-

ра но сіць уза е ма ад но сі ны ў транс-

парт ным па то ку ў воб ласць са-

цыя ль на га ўза е ма дзе ян ня, у якой 

ад кры тая дэ ман стра цыя сва іх на-

ме раў і прось ба аб да па мо зе вы-

клі кае ма гут ны па зыў ад гук нуц ца. 

Да па мо га асо бам свай го ві ду за-

кла дзе на ў нас у пад кор цы.

Ад нак прос та аў та ма біль наш 

мозг не аса цы юе з асо бай на ша га 

ві ду. Шмат лі кія да сле да ван ні па ка-

за лі, што кі роў цы схіль ныя ўспры-

маць ма шы ны ў па то ку хут чэй як 

ро ба таў, чым як «ава та ры» ін шых 

кі роў цаў. Рэ ак цыя на ша га моз га 

на чу жы твар, асаб лі ва ка лі мы 

су стра ка ем ся ва чы ма, над звы чай 

ак тыў ная, эн цэ фа лаг ра ма моз га 

па каз вае ак тыў нае ўзбу джэн не.

Са цы яль ныя кан так ты бы лі і 

за ста юц ца асноў ным спо са бам 

вы жы ван ня і са мым га лоў ным на-

вы кам для ча ла ве ка ра зум на га. 

Ка лі кі роў ца ба чыць пе ша хо да на 

скры жа ван ні ці твар ма та цык ліс та 

ў люс тэр ку за дня га ві ду, у яго моз-

гу ўзбу джа юц ца шмат лі кія зо ны, 

ад каз ныя за са цы яль нае ўза е ма-

дзе ян не і ўспа мі ны. А ка лі мы ба-

чым прос та су стрэч ны аў та ма біль, 

та ко га не ад бы ва ец ца. Ме на ві та 

та му спро ба ўста ля ваць кан такт 

ва чы ма па між кі роў ца мі пад час 

ру ху вы клі кае ў нас дзіў ны дыс-

кам форт.

Ад нос насць хут ка сці
Вы, вя до ма, за ўва жа лі, што ка-

лі доў га ехаць па хут кас най тра се, 

а по тым па тра піць на га рад скую 

да ро гу, зда ец ца, што ўсе ва кол 

ру ха юц ца не як не пры стой на ма-

руд на. Згод на са ста тыс ты кай, ся-

рэд не ста тыс тыч ны кі роў ца, які пе-

ра мя шчаў ся хоць бы паў га дзі ны з 

хут ка сцю 110 км/г, за яз джа ю чы на 

га рад скія ву лі цы, едзе ў ся рэд нім 

на 24 км/г хут чэй за па ток.

Гэ та му ёсць на ву ко вае тлу ма-

чэн не: на ша ўспры ман не хут ка сці 

як бы за мыль ва ец ца, па тра бу ец-

ца ней кі час, каб пе ра строй вац ца. 

Пры чым гэ та пра цуе як у бок па-

ве лі чэн ня, так і ў бок змян шэн ня: 

за ехаў шы на ша шу, мы так са ма 

не ад ра зу ўлі ва ем ся ў па ток і ней-

кі час мо жам ехаць знач на больш 

па воль на, чым гэ та кам форт на 

ін шым кі роў цам, вы клі ка ю чы ў іх 

«да рож нае ша лен ства». Пры чым 

як у вы пад ку «за над та хут ка», так 

і ў вы пад ку «за над та па воль на» мы 

змя шча ем ся бе ў зо ну па вы ша най 

ава рый нас ці — па ста тыс ты цы, 

ДТЗ зда ра юц ца як раз з ты мі, хто 

едзе вы шэй або ні жэй хут ка сці па-

то ку.

Ёсць і ін шыя фак та ры, якія 

ўплы ва юць на на ша ўспры ман не 

хут ка сці. Іс нуе та кое па няц це, як 

«па ра лакс ру ху»: ка лі бліз ка да 

або чы ны раз мя шча юц ца не вя лі кія 

прад ме ты, на прык лад дрэ вы або 

слу пы, якія як бы міль га юць у нас 

пе рад ва чы ма, нам зда ец ца, што 

мы ру ха ем ся хут чэй. Ша ша, якая 

ідзе па бяз меж ных па лях і раў ні нах, 

на ад ва рот, вы клі кае ад чу ван не 

за па во лен ня. Так са ма ад чу ван не 

хут ка сці за ле жыць ад ва шай вы-

шы ні над да ро гай. У спар тыў най 

ма шы не нам бу дзе зда вац ца, што 

мы едзем хут чэй, чым на са май 

спра ве. У вы со кім джы пе пад свя-

до ма за хо чац ца да даць га зу.

А яшчэ пры ўспры ман ні хут ка сці 

мае зна чэн не па мер. Пад час экс-

пе ры мен та лю дзей пра сі лі аца ніць 

хут касць сфер, якія пе ра мя шча лі ся 

па эк ра не. Вя лі кія ру ха лі ся знач-

на хут чэй за ма лень кія, ад нак іх 

хут касць паддо след ныя вы зна ча лі 

як ад ноль ка вую. Толь кі ка лі вя лі кія 

сфе ры аба гна лі ма лень кія ў два 

ра зы, у кант роль най гру пы паў-

ста лі су мне вы. Та кім чы нам, ка лі 

вы ба чы це, як па «су стрэч цы» на 

га ры зон це на блі жа ец ца неш та вя-

лі кае і ма руд лі вае, маг чы ма, вар та 

па ча каць з аб го нам.

На рэш це, на хут касць уплы вае 

кант рас насць аб' ек та. Чым вы раз-

ней мы ба чым прад мет, тым хут чэй 

ён ру ха ец ца ў на шым ус пры ман ні. 

Ме на ві та гэ тая ілю зія з'яў ля ец ца 

ад ной з пры чын па вы шэн ня коль-

кас ці ава рый пад час ту ма ну і сне-

га па ду.

Па ра докс свят ла фо ра
Ка лі вам трэ ба тра піць за го рад, 

вы бі рай це тра сы са свят ла фо ра мі, 

а не пра мыя ву лі цы, па якіх спа чат-

ку ля ціш з вет ры кам, каб по тым 

упер ці ся ў «бу тэ леч нае рыль ца» 

на вы ез дзе.

Хіт рыя пра ек ці роў шчы кі з Транс-

парт на га ўпраў лен ня Ва шынг то на 

па ста ві лі экс пе ры мент, які да па-

мо жа вам змі рыц ца з ча кан нем 

пе рад свят ла фо ра мі на тра сах. 

Яны ўзя лі лей ку і кі ла грам ры су. 

Спа чат ку пра ек ці роў шчы кі прос та 

за сы па лі ў лей ку ўсю кру пу ад ра зу 

і па лі чы лі, што на яе вы сы пан не 

пай шло 40 се кун даў. За тым рыс 

ста лі сы паць тон кім стру мень чы-

кам, роў ным па ме ру ад ту лі ны. 

І вы свет лі ла ся, што гэ ты пра цэс 

за няў уся го 27 се кун даў! Ня цяж ка 

зда га дац ца, што лей ка слу жы ла 

ма дэл лю «бу тэ леч на га рыль ца» 

на тра се. Ка лі да мес ца зву жэн ня 

пад' яз джае ад ра зу шмат ма шын, 

яны па чы на юць ак тыў на ўза е ма-

дзей ні чаць па між са бой, спра ба-

ваць пра біц ца на пе рад. І на та кое 

ўза е ма дзе ян не сы хо дзіць знач на 

больш ча су на ват у ры су, у яко га 

ў прын цы пе ад сут ні ча юць ам бі цыі. 

У вы ні ку свят ла фо ры «раз маз ва-

юць» па ток аў та ма бі ляў па тра се, 

ска ра ча юць коль касць прэ тэн-

дэн таў на «бу тэ леч нае рыль ца», 

а зна чыць, не толь кі па ска ра юць 

агуль ны па ток, але і пе ра на кі роў-

ва юць на род ны гнеў з су се да па 

да ро зе на аб стракт ныя да рож ныя 

служ бы.

Не бяс печ ная 
ана нім насць

Са мыя не бяс печ ныя ўдзель ні кі 

ру ху — лю дзі на за та ні ра ван ных 

«без аб ліч ных» аў та ма бі лях, а са-

мыя мір ныя — кі роў цы каб ры я ле-

таў. У псі хо ла гаў Фі лі па Зім бар да і 

Стэн лі Мілг рэ ма ёсць на гэ ты конт 

асоб ная тэ о рыя. «Уся спра ва ў ана-

нім нас ці», — тлу ма чаць на ву коў цы. 

Лю дзі, якія ўпэў не ныя, што іх тва ры 

ні хто не ўба чыць і імя не да ве да ец-

ца, схіль ныя па во дзіць ся бе больш 

агрэ сіў на.

Кру га гляд ста жу
Да след чы кі вы свет лі лі, што во-

пыт ны кі роў ца ад роз ні ва ец ца ад 

не спрак ты ка ва на га па тым, ку ды 

ён гля дзіць пад час кі ра ван ня. На-

ву коў цы па каз ва лі лю дзям ві дэа-

за піс ава рый ных сі ту а цый, зня ты 

ка ме рай, за ма ца ва най на ла ба вым 

шкле. Тыя, чый стаж кі ра ван ня пе-

ра вы шаў пяць га доў, за пом ні лі 

амаль у два ра зы больш пад ра-

бяз нас цяў.

Уся спра ва ў тым, што па чат коў-

цы амаль увесь час гля дзяць прос-

та пе рад са бой, на па ло сы раз мет кі 

і на або чы ны. Яны ба яц ца з'е хаць 

са сва ёй па ла сы або ўрэ за цца ў аў-

та ма біль, які едзе на пе ра дзе. Да-

свед ча ныя кі роў цы едуць у па то ку 

ін стынк тыў на, пры гэ тым яны ўвесь 

час гля дзяць уда ле чы ню, на су сед-

нюю па ла су і ў люс тэр ка за дня га ві-

ду (ча сам на ват не ўсве дам ля ю чы 

гэ та, ба ка вым зро кам), ска ну ю чы 

да рож ную сі ту а цыю ў цэ лым.

Па ра докс звыч кі
Ве да е це, дзе, па вод ле ста тыс-

ты кі стра ха вых кам па ній, з кі роў-

ца мі ад бы ва ец ца больш за ўсё ава-

рый? За пяць хві лін яз ды ад до му. 

Ка лі вы жы вя це ў го ра дзе, то ў ва-

шым ўлас ным два ры. Звыч ка да во-

дзіць вы езд з до му да аў та ма тыз-

му. Наш мозг та кі, што пры лю бой 

маг чы мас ці сэ ка но міць рэ сур сы, 

ён гэ та ро біць. І вось вы ўжо амаль 

не гля дзі це па ба ках, не ацэнь ва-

е це тра ек то рыю, едзе це «на аў та-

пі ло це». Вя до ма, ка лі пры гэ тым 

на да ро гу з заў сё ды пус тын на га 

за вул ка рап там вы ля тае ма шы на, 

вы прос та не па спя ва е це на яе ад-

рэ ага ваць. Тое ж са мае ха рак тэр на 

ў цэ лым для зна ё мых марш ру таў: 

мы ма ла гля дзім па ба ках, ча сам 

на ват уз ні кае ад чу ван не, што мы 

на огул не па мя та ем, як апы ну лі ся 

ў пунк це пры зна чэн ня. Ме на ві та та-

му мае сэнс ча сам змя ніць да ро гу. 

Гэ та не толь кі па вы шае бяс пе ку, 

але і сты му люе маз га вую дзей-

насць, па ляп шае па мяць.

На цы я наль ная 
ма не ра яз ды

Не ка то рыя асаб лі вас ці кі ра ван-

ня ў роз ных га ра дах све ту, з пунк-

ту гле джан ня ву чо ных, са праў ды 

за ле жаць ад мен та лі тэ ту. Так, на-

прык лад, дыс тан цыя, якая ў паў-

днё вых пе ра на се ле ных кра і нах лі-

чыц ца аб са лют на нар маль най для 

раз' ез ду двух аў та ма бі ляў, кі дае 

паў ноч ні каў у сту пар.

Гэ та звя за на з тэ о ры яй аса біс-

тай пра сто ры. На поўд ні яна на огул 

мен шая. Пры раз мо ве ці ў чар зе 

лю дзі мо гуць па ды сці адно да ад на-

го амаль ушчыль ную, у той час як 

на поў на чы ра зы дуц ца не менш як 

на метр. Тое ж са мае ад бы ва ец ца 

на да ро зе: у «га ра чай» Іта ліі «кан-

такт ная» пар коў ка на ву лі цах Ры ма 

ні ко га не здзіў ляе. У Ін дыі пе ра ход 

це раз да ро гу і яз да па су стрэч най 

па ла се (на ват на тра се з раз дзя-

ляль ным ад бой ні кам!) — факт да-

рож на га ру ху, які аб са лют на не пад-

па рад коў ва ец ца пра ві лам і мо жа 

ад быц ца ў лю бым мес цы і ў лю бы 

мо мант. У Скан ды на віі лю дзі бу дуць 

ста яць ноч чу ка ля свят ла фо ра на 

зу сім пус той ма лень кай ву лач цы і 

па слух мя на ча каць, ка лі за га рыц-

ца зя лё нае. Мы ўсе роз ныя, гэ та 

дзі вос на і вы дат на, ад нак трэ ба не 

за бы ваць уліч ваць гэ та, ка лі вы яз-

джа еш на не зна ё мую да ро гу.

Но выя да рож ныя зна кі 
з'я вяц ца ў Бе ла ру сі

Зме ны ў дзяр жаў ным стан дар це ўсту пі лі ў сі лу з 1 сту дзе ня. Ад на 

з са мых пры кмет ных — шыль дач ка, якая па зна чае стан цыю для за-

рад кі элект ра ма бі ляў.

Так са ма з'я віц ца 

знак з сі лу э там жан чы-

ны з дзі цем на ру ках і 

над пі сам «Слу жы це 

пры кла дам свай му 

дзі ця ці!» Гэ тыя зна кі 

ўжо з'я ві лі ся ка ля не-

ка то рых пе ша ход ных 

пе ра хо даў.

Ад бы лі ся зме ны ў 

рэ гу ля ван ні ру ху па 

тра ту а ры ве ла сі пе-

дыс таў і пе ша хо даў. 

Но выя зна кі да па мо-

гуць вы зна чыць, дзе 

па чы на ец ца ве ла сі пед ная або пе ша ход ная да рож ка і хто пры гэ тым 

ка рыс та ец ца пе ра ва гай.

Зме ны да ты чац ца ўка зан ня на да ро гі са штуч ны мі ня роў на сця мі: на 

ўчаст ках з хут ка сцю не боль шай за 20 км/г мож на не ўста лёў ваць ад-

па вед ны знак і не на но сіць раз мет ку. Но выя зна кі бу дуць пры мя няц ца 

для аба зна чэн ня сель скіх на се ле ных пунк таў (акра мя га рад коў).

Рэг ла мен та ва на вы ка ры стан не ін фар ма цый ных шчы тоў «Кант роль 

рэ жы му ру ху» з над пі сам «Radar Фо та Кант роль». Но вы стан дарт да-

пус кае ўста ноў ку та кіх зна каў у мес цах раз мя шчэн ня ка мер фо та- і 

ві дэа фік са цыі, якія пра цу юць у аў та ма тыч ным рэ жы ме, на ад лег лас ці 

50—100 м ад ка ме ры ў на се ле ных пунк тах і на ад лег лас ці 150—300 м 

ад ка ме ры па-за на се ле ны мі пунк та мі. Пры гэ тым знак дуб лю ец ца на 

да ро гах з раз дзя ляль най па ла сой.

Но ва ўвя дзен нем ста нуць і зна кі, якія па ве дам ля юць кі роў цам аб 

на яў нас ці пунк таў аб слу гоў ван ня сіс тэ мы элект рон на га збо ру пла ты 

за пра езд, а так са ма схе мы пра ез ду да гэ тых аб' ек таў.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Пе рад ва мі не каль кі ма дэ ляў па во дзін кі роў цаў, 

пра якія на ўрад ці рас ка жуць тэ а рэ ты кі ПДР і 

ін струк та ры па ва джэн ні. Ве да ю чы іх, лю бо му 

аў та ўла даль ні ку бу дзе пра сцей вы жыць на да-

ро гах вя лі ка га го ра да, ды і пры яз дзе па тра се 

яны не бу дуць ліш ні мі. Су свет ны бест се лер 

То ма Ван дэр біль та «Тра фік», які да сле дуе псі-

ха ло гію і па ра док сы па во дзін за ру лём, стаў да-

ступ ны і рус ка моў най аў ды то рыі. Жур на ліс ты 

пар та ла maxіmonlіne.ru вы бра лі з кні гі са мае ці-

ка вае і пра па на ва лі ўва зе аў та ама та раў. Чы та-

ем, вы ву ча ем, за па мі на ем, вы ка рыс тоў ва ем.

СА МЫЯ НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ ТРЫ СЕ КУН ДЫ
Ня пі са ныя за ко ны ва джэн ня, якія да па мо гуць вы ра та ваць жыц цё

Аўтазаправачная станцыя, 
сумешчаная са станцыяй 

для зарадкі

Станцыя 
для зарадкі.


