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Landemaschine w samochodzie czyli magiczne 
dwie kropki

Samochód z Landemaschine

 
 

 
                                  
Kropki na szybie = Landemaschine w samochodzie.
 
 
 
 
To nic innego  jak geometria zastosowana w samolocie i teraz  przeniesiona do 
samochodu. Zasada jest taka sama, która w efekcie pilotowi ułatwia lądowanie a kierowcy 
jazdę na wąskim odcinku szosy (np.tego w przebudowie).
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Rysunek Nr 1
 
Załączony rysunek  pokazuje drogę z jednym pasem dla każdego kierunku ruchu. Dla 
uproszczenia rysunku szerkość pasa równa jest szerokości samochodu. Pamiętać musimy
o tym, że naklejone oznaczenia (kółka) na szybie nierozerwalnie związane są z jedną i tą 
samą osobą dla której zostały one naklejone! (Akceptuje teł osoby tego samego wzrostu. 
Inne muszą mieć własne oznaczenia.) I jeszcze jedno: Do pomocy jest potrzebna druga 
osoba – ona nakleja kółeczka (oznaczenia) na przedniej szybie, od środka i około 5.cm 
nad wycieraczkami (inaczej nie będą one widoczne w nocy). 
 

 
Zdj. 1.   Znaczniki samoprzylepne (średnica 20 mm)
 
 
 

A więc zaczynamy: 

 
Samochód ustawiamy na prostym odcinku drogi (parkingu) z dobrze widocznym białym  
pasem po naszej prawej stronie tak, by koła przylegały do niego (jak na rys. 1)
 
Kierowca z dopasowanym fotelem, zapiętymi pasami siedzi prosto!        



 
Osoba pomagająca nakleja kółeczko samoprzylepne (np. takie jak na zdjęciu 1; najlepiej o
średnicy 20 mm) w miejscu wskazanym przez kierowcę (głowę też trzymamy prosto) tak, 
by kropka widoczna była na białej linii oznaczającej szerokość pasa z prawej strony drogi 
(koniecznie 5cm nad wycieraczką). 
 

 
Zdj. 2. Naklejamy prawy znacznik na szybie od środka tak by pokrył
            się z białą linią (5 cm nad wycieraczką).
 
Prawe lusterko wsteczne ustawiamy tak by móc widzieć tylne prawe koło i biały pas tuż 
przy nim.(Przy nabraniu wprawy w jeździe z Landemaschine również w czasie jazdy 
możemy sprawdzać jej prawidłowość i zyskiwać zaufanie do wskazań znaczników.
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