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 ז £1111 מסוג ראדאר שבה משטרתית, •

 במהירות נהיגה עי דו״זז ׳נגדך הוגש
 כך? עי מישפט ׳נגדך מתנהי מופרזת?

 בישראי, וולוו יבואן קז, ישראי יאוש, יאי
 יקעקע כדי לירות וחצי מיייון השקיע

 יכוי אתה גם זה. שי:מכשיר אמיגווזו־ את
מהפיתת. ייהנות

 מטני- בקש הסתיים, טרם מישפטך אם
 השופט שי פסק־הדין את שיבדוק גירו
 בירדשיים בבית־מישפט־השיום רנד, פשה
 עייר יהגן עייו ).0/521722/9 מס׳ (תיק
גו. נפסקו אשר החדשות ההיכות יפי

ו בהרשעה, כבר הסתיים מישפטך אם
 עירעור, הגש העירעור, מועד פג יא עדיין

 החדש. פסק־הדין מימצאי עי והסתמך
 ל- בקשה הגש העידעור, סועד עבר אם

 לעיר- המועד את יהאריך בית־המישפט
 ולהסתמך אותו, יהגיש שתוכי כדי עור,

החדשות. החיכות עי
י־ יפנות תוכי הקיצין׳ כי כיו אם

 בנעילה נתפסת אס
 חמכשיו של אושמטית

 ס׳נז׳ לו ?ש -
 נסות נמעס
מהדויזחי והשלץ

ב חוזר מישפט ויבקש יועץ־המישפטי
 חדשות עובדות שהתגיו בטענה עניינך

שיך. פסק־הדין מתן בעת ידועות היו שיא

תמנשיו ביול
 המישטרה יומן את יבדוק יש ׳ראשית

 אם אותך. שתפס ימב׳שיר בקשר המנוהי
 יא ׳תפיסתך שביום זה יומן יפי יתברר

 בראשית קוינים באמצעות המכשיר כויי
 יצאת סיבוייך טובים ובסופה, המישמרת

זכאי.

111*3 אוזו!
!ר בטלוויזיה שבתשדיר־השירות למרות

 קויטת כשהיא הפיתדמט מכונית אית
 פסק־ שיפי הרי יפניה׳ הנוסעת מכונית

ה מכשיר באפשרות אין החדש, הדין
 נתפסת אם זאת. יעשות .>(1111 ראדאר
 בכיות שנסעה מישטרה מכונית על־ידי

אוטומאטי. באופן כמעט תזוכה נסיעתך,
 עי ת׳רעיומתו את הביע שופט־השיום

קיצו ״דוגמה חריפות: במייים המישטרה
 שהמפעייים היא לקויה יהדרכ׳ה נית

 באופן פועי המכשיר כאשר שגם תודרכו
הנוסעות מכוניות גו יקיוט ניתן נייד,

 במכוניתו מדאוץ אם הפעויה בזמן יבדוק
 ה־ במכשיר המופיעה המהירות את תואם

ראדאר.'־"

צללית
 מכו- מהירות נמדדת .>!1111 במכשיר

מ החוזרת קרן עי־ידי נית־המישטרה
 בהשוואה מחושבת המטרה מהירות הקרקע.

 בקריאת שגיאה יש אם יכן זו. למהירות
 נקראת והיא מכונית־המישטרה, מהירות
 יהיה במציאות, שהיא מכפי יותר כאיטית
מכונית־המישטרה. לרעת שייווצר ההפרש

ה עיל-ידי מכוניתך קליטת בזמן אם
ואי גדולה משאית יפניו נסעה ראדאר

 שנקל- היא האיטית שציייתה יתכן טית,
 שי שגויה יקריאה וגרמה במכשיר, סר,

מהירותך.
כזו משגיאה להימנע יודע מומחה מפעיל

 משאית גדלו היו .אס
 שני:!נתת ואיטית, גדולה

 או ע׳ל״ס גשרים ה,1גנ
ו יש ־ גשם ירו־ אס  י

גםלן! להיחלץ 1ט! סיכוי

 במדאוץ אחת ובעונה בעת הצצה עי-ידי
ה מסך עי הנרשמת ובמהירות המכונית
 דד הפירנזונט במכוניות אוים ראדאר.

 במדאוץ המהירות נרשמת מישטרתיות
 ב- נרשמת היא שבראדאר בעוד במיייים,

 אין מומחה ימפעיי גם לכן קייומטרים.
מיידית. השוואה שי אפשרות

קוסינוס שגיאת
 כאשר בראדאר שגויה קריאה תיתכן

 גדו־ סטאטיים עצמים נמצאים הדרך בצד
 עיליים, מעברים גשרים, שיטים׳ כגון יים

' לגרום יכולים איה עצמים ועוד. עצים  י
 במכונית־ מופחתת מהירות שי רישום

 לרעת להפרש שוב הגורם דבר המישטרה,
מכונית־המטרה.

 במיקרה גם יבדוק יכול מומחה מפעיל
 אם לקבוע כדי המכונית מדאוץ את כזה
 אוטומטית, בנעילה אך שגיאה. היתד. יא
ביקו אפשרות אין מיילים, שי במדאוץ או
כזו. רת

ושנאים גבוה וזזות שוי
השפעה יש אלה גורמים לשני שגם יתכן

ת1ב ו ן כ י ד ה ־ ק ס ש פ ד ח לי ה ת או ל צ י ה נ ממנ
ק ת באחת נבלל אינך א□ בדו שרויו י האפ ו כ י ז ל

 בעוד כיוון. באותו המ״שטרה מכונית לפני
 — המכשיר שאין ראשון, מושכל שזהו

 זו. בדרך לקלוט מסוגל — ניידת בצורה
 בדרך נפלו חינם הרשעות כמה יודע איני

ד זו נלוזה הפעלה
יכו נייד ראדאר ובה מכונית־מישטרה

מולה. הבאות מכוניות ורק אך לקלוט לה

אוסשסש נעילה
בנעי להשתמש המישטרה נהגה 1980ב־

בנעי אולם כאחת. ואוטומטית ידנית לה
 קריאות להיגרם יכולות אוטומטית לה

 ביקר אפשרות ללא רביות. שגויות ראדאר
הנח המישטרה הוציאה 1981 באמצע רת. י

 אוטומטית. בנעילה שימוש ייעשה לבל יות
 שנעשה בדו׳׳זז לבדוק יש מיקרה בכל אך

השת נעילה באיזו מפעיל־הראדאר, על-ידי
מש.

אפש יש אוטומטית, נעילה של במיקרה
 לזיכוי רב סיכוי ולכן לטעויות, גדולה רות

מישפטי.
ש־ כך על-ידי נעשית אוטומטית נעילה

 מהירות. של מסויים סף קובע המפעיל
 ונקלטת זו מהירות עוברת מכונית כאשר
אוטומ בצורה ננעל הוא המכשיר, על-ידי

 המפעיל מגלה אז רק לזמזם. ומתחיל טית
 זו שקליטת מכיוון מדובר. מפונית באיזו

יכול המפעיל אין עיוור״, ״על נעשית

 המישטרה הראדאר. קריאת אמינות על
 מכוניות לקלוט לא הנהייה לסיירים נתנה

כאלה. מקומות ליד
 טרנספורמאטור ליד מכוניתך נתפסה אם

 קריאה שהיתה יתכן גבוה׳ מתח קווי או
 היתד. המעפיל בידי אם לברר יש שגויה.

 להיות האמורה כאלה, מקומות של מפת
המישטרה. על־ידי מחולקת

גשס
 סיכוייך טובים גשום, ביום נתפסת אם
 אמינה לקליטה מפרוע הגישם זכאי. לצאת

זה. במכשיר

ח קשר מנשיו׳ ר ו
זידשסוה של
להפ אין האמריקאי, התקנים מכון לפי

רדיו או מכשירי-קשר ׳במכונית עיל


