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FÖRORD

Detta projekt ingår som en del i projektet "Underlag för trañkteknisk utformning
av vägar och gator", bekostat av Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, i

vilket bland annat fordonshastigheter ska mätas med en objektiv metod.

Mätningarna av hastighet med VTI's mätsystem har gjorts av Per Anund, Sven-Åke
Lindén och Håkan Wilhelmsson, medan Uno Ytterbom och 5-0 Lundkvist har

svarat för databearbetning och rapportering.

Mätningar med radarn har gjorts av personal från Polisens trañkavdelning i

Linköping. Ett stort tack för att ni ställde upp med både personal och utrustning!
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SAMMANFATTNING

Mätningar av hastighet med tre olika mätsystem har jämförts. På en allmän väg

gjordes mätningar av hastighet med två på VTI utvecklade mätsystem - PTA och

TA89 - samt en kommersiell radar - RC-llO. Mätningar gjordes dels på den

ordinarie trafiken, dels på ett och samma fordon som varierade hastigheten

systematiskt.

Resultaten visar att skillnaden i uppmätta hastigheter med de tre mätsystemen är

liten. Endast vid höga hastigheter noterades en systematisk skillnad mellan PTA

och radam på cirka 1%, vilket exempelvis resulterade i att 100 km/h uppmätt med

radam gav 99 km/h med PTA. Det är svårt att avgöra var felkällan finns - i radarn

eller i PTA, men skillnaden måste vid de flesta mätningar kunna anses vara

försumbar.

Påpekas bör att ovan nämnda skillnader gäller efter det att det registrerade värdet

på radam har korrigerats dels för cosinusfelet, dels för en inbyggd marginal på 1

km/h. Det värde som radarn registrerar vid exempelvis en hastighetskontroll

kommer aldrig att vara högre än den "sanna" hastigheten.



l BAKGRUND OCH SYFTE

På VTI används två olika system för att mäta hastighet - PTA och TA89. Det

känns angeläget att validera dessa system: Hur stora är de systematiska och/eller

slumpmässiga felen vid hastighetsmätningama som utförs av VTI? Hur ser

mätvärdena ut jämfört med hastigheter från en kalibrerad radar?

2 DE TRE HASTIGHETSMÄTNINGSMETODERNA

De tre metoderna som har testats och jämförts kan i korthet beskrivas:

PTA (Portable Trafic Analyser). Detta mätsystem består av tre koaxialkablar, två

som ligger i 90° tvärs körriktningen (parallella) och en på diagonalen mellan de två

förstnämnda. Den sistnämnda ger sidolägesplaceringen, medan de två parallella

kablarna ger tiden för hjulpassage och därmed hastigheten för fordonet, eftersom

avståndet mellan kablarna är känt. Kablarna är fastlimmade på vägen och svåra att

upptäcka för en fordonsförare. Då ett fordon passerar över en kabel går en

elektrisk signal via en förstärkare till en mätdator, som lagrar samtliga tider för

senare bearbetning i en PC. Hastigheten beräknas på fordonets första axel.

TA89 (Trafic Analyser 89). Detta mätsystem, är liksom PTA uppbyggt kring en

mätdator. Givama är emellertid gummislangar vars luftinnehåll komprimeras då ett

fordon passerar. Luften utövar därmed tryck på en givare som omsätter trycket till

en elektrisk signal. Signalen går via en förstärkare till en mätdator där den lagras.

Systemet arbetar med två parallella kablar och hastigheten beräknas som ett

medelvärde för fordonets samtliga axlar.

Radarmätare RC-110. Radam arbetar enligt dopplerprincipen, vilket innebär att

den sänder ut en lob högfrekvent strålning mot fordonet och registrerar hur

frekvensen förändras. Man sänder ut 36 pulser/sek i 12° vinkel. Förutom att

hastigheten registreras, erhålls även mätavståndet. För att polisen inte ska riskera

att registrera högre hastighet än den sanna, så avdras automatiskt 1 km/h. Till detta

kommer ett cosinusfel som är beroende av mätavstånd och radams placering

bredvid vägen. Mer om detta nedan.



3 METOD FÖR VALIDERING

Hastighetsmätningar har gjorts samtidigt med två PTA-mätsystem, en TA89 och en

polisradar. Mätplats var rv 34 cirka 2 km söder om Kåparpsrondellen. Mätningarna

gjordes 1994-03-24, en dag med torra vägbanor mellan klockan 1625 och 1745.

Figur 1 visar de fyra mätsystemens placering på rv 34.
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Figur 1 De fyra mätsystemens placering. Avstånden mellan de parallella
kablarna i PTAI och PTA2 är 5,00 m, medan motsvarande i TA89 är

3,00 m. Radarn står 2,08 m från vägkanten och avståndet längs vägen
fram till PTA2/TA89 är 19,25 m. Observera att PTA] även mäter
sidolägesplacering, med den diagonala kabeln.

PTA och TA89 kan anses mäta hastigheten mitt emellan kablarna. Avståndet

mellan PTA] och PTA2 är cirka 10 m, vilket kan ge en viss systematisk skillnad i

hastighet om fordonen bromsar in. Radam var inställd att mäta mitt emellan

kablarna för PTA2/TA89, vilket i realiteten innebär att den mäter på något kortare

avstånd (beroende på när den får en reflex från fordonet). Mätavståndet anges för

varje fordon på utskriften.

Vad gäller PTA och TA89 får man direkt hastigheten uttryckt i km/h. Radam har

det tidigare omtalade cosinusfelet. Mätningarna av sidolägesplacering visade att de

uppmätta fordonen i medeltal hade högra hjulparet 3,91 m från radarn. Utskriften

från radam visade att den i medeltal mätte på avståndet 18,3 m. Detta tillsammans

gör att felvisningen blir 2,2% plus det tidigare nämnda avdraget på 1 km/h. Om

radam visar x km/h, är således den sanna hastigheten v = 1,022x + 1 km/h. Detta

förutsätter att radarsignalen reflekteras ovanför högra framhjulet, vilket naturligtvis



är osäkert. Sannolikt får man dock reflexionen någonstans till höger på bilen, och

ekvationen ovan ligger nog nära den sanna.

Mätningarna består av två delar - en del där den ordinarie trafiken på rv34

registrerades och en del där ett och samma fordon (polisbil SHE475, Volvo 940)

körde förbi mätutrustningen i 60 - 130 km/h med 10 km/h intervall. Att

hastigheterna är låga vid mätningarna på ordinarie trafik beror på att radarn stod

väl synlig efter vägen. Detta påverkar dock inte validitetstestet.

4 RESULTAT

4.1 Hastighetsmätningar på ordinarie trafik

Under mättiden passerade sammanlagt 256 fordon som registrerades med samtliga

fyra mätsystem. Av tabell 1 framgår uppmätta medelhastigheter med tillhörande

standardavvikelse.

Tabell 1 Medelvärdet av 256 fordons hastighet, V och dess standardavvikelse,
sv, uppmätt med två skilda PTA, TA89, samt radar RC-l 10.

        

'v' sv

pTA1 77,7 8,62

PTA2 77,6 8,64

TA89 77,9 8,69

RADAR 78,1 8,80

  

Man ser av tabell 1 att de uppmätta hastigheterna är mycket lika. Om man

identifierar varje fordon (med tiden för passage) och använder radarn som referens,

kan man plotta radarn mot de övriga tre mätsystemen. Detta visas i figurerna 2, 3

och 4.
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Figur 2 Hastighetema uppmätta med radar RC-l 10 plottade mot mätningar
gjorda med PTAl. Enhet på båda axlarna är km/h.
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Figur 3 Hastighetema uppmätta med radar RC-l 10 plottade mot mätningar
gjorda med PTA2. Enhet på båda axlarna år km/h.
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Figur 4 Hastighetema uppmätta med radar RC-l 10 plottade mot mätningar
gjorda med TA89. Enhet på båda axlarna är km/h.

Regressionslinjerna i figurerna 2-4 beskrivs av följande ekvationer:

PTA] = 1,4 + 0,977-RADAR, r=O,998. (1)
PTA2 = 1,2 + 0,978-RADAR, FO,999. (2)
TA89 = 0,8 + 0,987-RADAR, r=0,999. (3)

Av figurema framgår att upplösningen på radarn är 1 km/h, medan PTA och TA89

har en upplösning som är 0,1 km/h eller lägre, vilket påverkar korrelationen

negativt. Man ser att regressionskoeñicienten är lägre än 1, vilket innebär att PTA

och TA89 visar lägre hastighet än radarn i det övre hastighetsregistret. För PTA2

gäller exempelvis att denna visar högre hastighet än radarn upp till 55 km/h. Vid

högre hastigheter kommer PTA att Visa ett lägre värde än radarn. Skillnaderna är

emellertid små och har knappast någon praktisk betydelse.

Sambanden mellan å ena sidan PTAl och PTA2 samt å andra sidan PTA2 och

TA89 beskrivs av (visas ej i någon figur):

PTA2 = -0,2 + 1,001-PTA1, r=0,999. (4)
PTA2 = 0,3 + 0,994-TA89, r=l,OOO. (5)



Sambandet mellan PTAl och PTA2 är ej signifikant (p>.05) skilt från det ideala

sambandet PTA2=PTA1. Övriga samband avviker signifikant (p<.05) från det

ideala, vilket emellertid inte är förvånande med så många observationer som har

gjorts. Således är i ekvation (5) konstanten större än 0(95% konfidensintervall: 0,1

till 0,5) och regressionskoefficienten skild från 1 (95% konñdensintervall: 0,990

till 0,997).

Om man överhuvudtaget ska behandla de små avvikelser som förekommer mellan

de olika matsystemen, så verkar det som om PTA visar något för låga värden vid

höga hastigheter. Exempelvis kommer man enligt ekvation (2) att med PTA mäta

99 km/h om radarn visar 100 km/h.

4.2 Hastighetsmätningar på ett och samma fordon, 60-130 km/h

För att få bort ett eventuellt samspel mellan fordon och uppmätt hastighet, så

gjordes mätningar med en Volvo 940 i hastighetsintervallet 60 till 130 km/h. Figur

5 visar sambandet mellan uppmätta hastigheter med PTA2 och radarn.
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Figur 5 Uppmätta hastigheter med radarn och PTA2. Enhet km/h.



Regressionslinjens ekvation är:

PTA2 = 0,7 + 0,981-RADAR, r=l,000 (6)

Åter har man en avvikelse i det högre hastighetsregistret. Om man med radarn

mäter 130 km/h kommer PTA att visa 128,2 km/h - en skillnad på 1,4%.

En jämförelse mellan TA89 och radam:

TA89 = 0,2 + 0,993-RADAR, r=1,000. (7)

Även här har man en skillnad vid höga hastigheter. En radarmätning på 130 km/h

ger på TA89 129,3 km/h eller ett relativt fel på 0,5%.

Slutligen kan PTA2 och TA89 jämföras:

PTA2 = 0,6 + 0,988-RADAR, r=1,000. (8)

Detta innebär vid 130 km/h en relativ skillnad mellan PTA2 och TA89 på 0,7%.

Om det är PTA som visar för låga hastigheter eller radam som visar för höga has-

tigheter i det övre registret, är svårt att säga. Det finns dock en antydan till att

PTA's hastigheter avviker mer från radam och TA89 och att de två sistnämnda vi-

sar mer likartade resultat. Oavsett detta, så är felvisningen mycket liten och kan an-

ses vara försumbar så länge man inte är speciellt intresserad av höga hastigheter.

Om det är radam som visar fel vid höga hastigheter (för hög hastighet), så kommer

i praktiken den avlästa hastigheten (t.ex. vid en hastighetskontroll) emellertid alltid

att vara lägre än den sanna (här hastigheten mätt med PTA), eftersom man har en

marginal på 1 km/h plus cosinusfelet.

5 SLUTSATSER

De skillnader i hastighet som har uppmätts med de fyra mätsystemen är mycket

små och kan anses vara försumbara om man inte är speciellt intresserad av mycket

höga hastigheter. Vid hastigheter över 100 km/h kommer skillnaden mellan radam

och PTA att vara mer än 1%. Detta kan eventuellt ha en viss betydelse om man vill

studera hastighetsvarianser på llO-vägar; vid höga hastigheter har man en tendens



att underskatta hastighetsvariansen, förutsatt att radam visar den "sanna"

hastigheten.

Vilket av mätsystemen som egentligen visar rätt är svårt att avgöra. Man ska tänka

på att radam tar emot analoga signaler som ska behandlas. PTA och TA89 tar

visserligen emot analoga signaler, men dessa används endast för att starta och

stanna en klocka i mätdatorn. Elektroniskt ligger det därför närmare till hands att

tro att skillnaden beror på ett kalibreringsfel i radarn. På givarsidan har emellertid

PTA och TA89 svagheten att signalen fås från ett däck som deformeras olika

mycket beroende på hastigheten. Eventuellt kan detta ge ett systematiskt fel.

Slutligen ska man minnas att den skattade storleken av radams cosinusfel kan vara

behäñad med fel.

Slutsatsen är att de olika mätsystemen har mätt hastigheten med bra noggrannhet

och god precision. De små systematiska avvikelser som har noterats kan endast ha

betydelse om man är speciellt intresserad av höga hastigheter.




