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Checklista för Vintermätbil
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

Vrid om huvudströmbrytaren i fronten på bilen så att den står rakt upp.

Se till att BV 14 är lösgjord från sitt transportfäste.

Starta motorn.

Tryck knappen märkt 220 v nu grönt läge - PÅ.
Starta KUAB- trippen.

Kontrollera lufttrycket i luftbälgarna vid bakre fjädring (3.0 Bar).

Starta UPS.

Se till att video och laserskrivare startar automatiskt.
Se till att friktionsdatorn startar automatiskt.

. Starta mätdatorn.

. Starta huvuddatorn.

. Vrid datorvälj aren till läge A (Mätdatorn).

. Kontrollera rimligheten på mätparametrarna.

. Vrid datorvälj aren till läge D (Huvuddatorn).

. Starta Mätinsamlingsprogrammet (MIP).

. Kopiera ny mätdatabas.

. Välj mätdatabas.

. Öppna mätmanus.

. Starta trippmätare (F11).

. Nolla trippmätare vidkänd referenspunkt (F9).

. Dra ut grön knapp så att roterande varningsljus startar.

. Dra ut röd knapp så att elektrisk kylfläkt ej startar vid mätning.

. Initiera mätning c:a 200 meter före mätstart (F5).

. Starta mätning (F6).

. Stoppa mätning (F7). Alternativt stoppas mätning automatiskt om

mätning skett av alla 6 sidolägen.
Tryck in grön knapp så att roterande varningsljus stoppar.

Tryck in röd knapp så att elektrisk kylfläkt kan starta.

Välj spara eller rensa mätdata.

Skriv ut rapport/lagra till fil om mätdata lagrats.

Om flera mätningar skall utföras inom samma mätuppdrag gå till punkt 20.

Lagra mätdatabasen efter slutfört uppdrag.

Avsluta MIP.

Logga ur Windows 95.

Stäng avhuvuddatorn.

Stäng av mätdatorn.

Stäng av UPS.
Stäng avKUAB- trippen.

Tryck knappen märkt 220 V till läge OFF.

Stäng av motorn.

Vrid om huvudströmbrytaren i fronten på bilen så att den står vågrätt.
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Kontrollpunkter för vintermätbil

Utförs vid behov, dock minst vid varje tankning

Verifiera gjord kalibrering.

Kontrollera så att främre lägesgivare sitter fast.

Rengör ultraljudsgivare frånsmuts.

Fyll på frysskyddsvätska för luttrycksystem i BV 14.

Rengör Videofönster från insekter och smuts.

Se till att RH-filtret innanför strålningsskyddet är rent.

Töm lufttank på eventuellt kondensvatten.

Rengör/spänn/smörj kedja till BV 14 vid behov.

Lufttryck i friktionmäthjulen skall vara 1.4 har.

Lufttryck i bilens hjul skall vara 2.4 har.

Oljenivån i motorn.

Kylvätskenivån.

Spolvätskenivån.

Kap 6.1

Kap 5.2.3

Kap 5.2.1

Kap 5.2.6

Kap 5.2.4

Kap 1.3

Kap 5.2.6
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1 Uppstart av vintermätbil

1.1 Huvudström brytare
Huvudströmbrytaren sitter i vintermätbilens front och vrids till PÅ l'age innan start av bilen

(se figur 1). Efter mätning bör strömbrytaren slås av då bilen drar lite ström även när måt-

systemet ej är aktiverat.

 

Figur 1 Huvudströmbrytare.

1.2 Travelpower/U PS
Bilen är utrustad med en Travelpower från Elektrolux (se figur 2). Detta för att en hel del

utrustning i bilen kräver 220 volt. Systemet regleras med en knapp till vänster om ratten (se
figur 4). När den gröna lampan lyser är Travelpowern aktiv. Den enda åtgärd som behöver

utföras på systemet är att i bland kontrollera generatorremmens sträckning. En kontroll bör
även ske av säkringsboxen till vänster om datorracken (se figur 3). Systemet innehåller även

en UPS (avbrottsfri spänning). UPS:en håller spänningen ett par minuter till de känsliga

datorerna för att inte hårddiskar och dylikt skall ta skada vid ett eventuellt motorstopp eller

liknande. För att starta och stänga av UPSzen, tryck på touch knapparna enligt figur 8.

 

Figur 2 Travel power. Figur 3 Säkringsbox.
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Figur 4 Väljareför strömkälla.

1.3 Tömning av lufttanken
Vintermätbilen har m0difierats med extra luftb'algar Vid respektive stötdämpare på bakaxeln.

Till detta system hör en lufttank som ibland kan innehålla kondensvatten från luften. För att
förhindra att systemet fryser sönder bör tankentömmas genem att dra i ventilen som är

placerad på lufttanken (se figur 5).

.A
2 \

.'.\

 

Figur 5 Kondensvattenventil.
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1.4 Justering av stötdämpartryck (bak)
Trycket i bakre luftbälgarna justeras enkelt genom att föra vippväljaren till respektive sida.

Om trycket skulle vara för högt sker tömning av luften på respektive sida när någon av de

nedre knapparna trycks in. Ett riktvärde på lufttrycket är 3 bar.

   

- - , ,4,5 : :-

 

Figur 6 Justering av luftbälgama samt KUAB tripp.

1.5 KUAB-trippmätare
KUAB-trippmätaren förser mätsystemet med hastighetspulser som används för att knyta

systemets mätvärden mot aktuell position. Innan mätsystemet startas upp, skall trippmätaren

startas genom att vrida den svarta knappen medsols. Ett välkomstmeddelande visas då i det
gröna fönstret.
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2 Uppstart av mätsystem

2.1 Mätdator - påslag
Mätdatorn startas genom att trycka strömbrytaren till läge 1 (se figur 8).

2.2 Huvuddator - påslag
Huvuddatorn startas genom att trycka strömbrytaren till läge 1 (se figur 8).

2.3 Friktionsdator - påslag
Friktionsdatorn startas automatisk då UPS:en startas. Om Friktionsdatorn hänger sig , starta

om datorn genom att först dra ur strömkabeln, och sedan sätta i den (se figur 7).

 

Strömkabel Friktionsdator

  

 

Figur 7 Friktionsdatom.

2.4 Datorväljare
Mätsystemet är utrustat med en Datorväljare. Med denna växlas inkoppling av bildskärm,
tangentbord och mus mellan Mätdator och Huvuddator. Genom att vrida vredet till läge A

kopplas Mätdatorn in, i läge D är Huvuddatorn inkopplad.

   

Huvuddatorns

strömställare

Datorvälj are

Mätdatorns

strömställare

Strömställare UPS

 

 

Figur 8 Datorrack.
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3 Mätningsförfarande

3.1 Uppstart
Mätinsamlingsprogrammet startas genom att dubbelklicka på ikonen märkt MIP. Ikonen är

placerad på skrivbordet. Efter uppstart har programmet utseende enligt figur 9.

För att MIP skall fungera måste en mätdatabas väljas och ett mätmanus Öppnas.

i ämns V 1 _ _ u

;
'

  

  

 

       

=a5§§ss§ss

 

ps'mgng' [Ej .513,frtajq'14. , r * " >

i :M ätmanusj ingenmanusmöppmdl .p '9 .I

         

' Sidoljsmn lamp. Wärde

   

 

     

. 9- ' i?? .- i. g ' -' ;2:2 M :

     

 

    

Figur 9 MIP efter uppstart.
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3.2 Mätdatabas

3.2.1 Allmänt om mätdatabas
Mätdatabasen är en MS Access applikation, som lagrar de insamlade mätvärdena.
Originalfilen, 112ätdata.mdb, ligger i mappen C:Wip\Data\Mallar och skall före påbörjad

mätning kopieras till mappen C.°\Mip\Data.

3.2.2 Kopiera mätdatabas
Mätdatabasen kopieras genom att gå in Via meny Verktyg, Kopiera mätdatabas. Filen som
lagrar mätvärdena döpssom standard enligt följande mdååmmdd, där ååmmdd är mätdagens

datum, t.ex. md990215. Det går även att ange valfritt namn på filen (filen får automatisk

tilläget .mdb).

  9 Dra tdtas

   

 

   

Figur 10 Kopiera mätdatabas.

3.2.3 Välj mätdatabas
Mätdatabasen väljs Via meny Arkiv, Välj mätdatabas. Markera aktuell mätdatabas och klicka

på Oppna.

  

 

'I : "oz/122:-
' ' i' I' " "I ..g Frid-:HLL:;1 5.n 0le

 

filnamn? 'gmdsanztsmdh ' >

 

 

 

:ÄV-Ei'mmatif* ?Databaslimdbl V  'i  

 

Figur 11 Välj mätdatabas.
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3.3 Mätmanus

3.3.1 Allmänt om mätmanus

I mätmanuset (se figur13) anges de kriterier som ligger till underlag för mätningen, Lex.
Friktion, Snödjup, Oj ämnhet i tvärled, Luftfuktighet, Temperatur.

3.3.2 Öppna mätmanus
Mätmanus Öppnas Via meny Arkiv, Öppna mätmanus. Markera aktuellt mätmanus och klicka

på Oppna.

Det valda mätmanuset Visas i rutan Mätning, i Övre högra delen av programmet (se figur 16).

  . Öppna ätmanus I

 

S???M

 

mätmanus

 

:

 

1SL_ver1.txt

må 15L_ver2.t:-:t

BSL_ver1.txt
i ESL_ver2.t -ct

tempmät_EIEIU2I]3.txt
   

rn

, Mm.
H auf

  

. ; ,Filnamn-_U_ i; âgävlelat I

 

 

[ .th] 1 p 9 i i. _ ' i

 

' "*-'».3 7*1-.üpbnáuå9m'Strasser?!de J , e >

 

Figur 12 Dialogruta Öppna mätmanus.

VTI notat 57-1999 15



3.3.3 Skapa/Redigera mätmanus

Via meny Redigera, Mätmanus skapas nya eller redigeras befintliga mätmanus för aktuellt

mätuppdrag.

0 Elementlängd:

0 Antal sidolägen:

Varje sidoläge delas upp i ett antal element med längden 20 m.

Vid sidolägesmätning används 6 st sidolägen.
Vid frimätning används ett (1) sidoläge.

0 Avstånd mellan sidolägen: Den sträcka bilen förflyttar sig mellan sidolägena.

 

0 Längd per sidoläge:

Namn på

mätmanuset.
\

Är alltid 20 m. _>

Är alltid _> *
multiplar av

elementlängden.

Markera vad som

skall mätas _

Automatiskt resp.

Manuellt.

16

  V Hätmanus

fiárkirf -A --

Den sträcka som skall mätas per sidoläge.

 

1i'E'årrrårüärigdiiç _antars'idorägen r' 1 _>

.samma i s
Längdipéréidrrlägeá : *. 100 i

n

'i

 

' Tvärsprpfil
: Snijdiup

\ Temp Luft

,9 Temp L htig

.51" .- Temp V
. Friktion

 

:j tvi ae: i 'i 7 9
L :E 5td
  

   

Väglag
:l Väderti'p

_jr :j Dbsewatipns Id

. :3 Dbservatipns tid

Operatör

5:3 Fingerad obs
tillfälle

I .1::3Mittsträng
" i : Friktion

  

 

   

_

  

7 Stäng

 

Figur 13 Dialogruta Mätmanus.

Här ställs antal

sidolägen in.

Ställs till 1 vid s.k.

"frimätning".

Markera vilken typ

av värden som

skall mätas.
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3.4 Beskrivning av mätstart

Före första mättillfället måste trippmätaren startas genom att klicka på Start (alt F11). Om

operatören önskar hjälp med positionsangivelse i längd så nollas längdmätningen vid känd
referenspunkt genom att trycka på 0 (alt. F9). Det finns även möjlighet att hålla posi-

tionsangivelsen för trippmätaren (längdmätaren stannar ej utan enbart hålls , d.V.s. tripp-

mätaren fortsätter att mäta i bakgrunden). Mätaren släpps med F12 eller med samma knapp

som tidigare, Vilken nu har ändrat text till Släpp .

 

F11 _> stan* .Håll 9

 

     

Positiün-i * 2.956 Hast' . '

 

Figur 14 Trippma'tare och alternativa fanktionstangenter.

    

Ca 200 meter före mätstart, klicka på Initiering (alt. F5), efter några sekunder ljuder en

speciell summerton (Texten Start ändrar också färg från ljusgrå till svart, denna fördröjning

är till för att mätutrustningen skall hinna initieras), klicka därefter på Start (alt. F6) för att

påbörja själva mätningen.

F7

   

 

     

Namn På valt å i' i . ' * \

mätmm * ÅFWPWW .

      

Figur 15 Mätdel, samt alternativa Jim/(tionstangenter.
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3.5 Beskrivning av mätförfarandet

När mätning pågår uppdateras måtdatat kontinuerlig i nedere delen av rutan Mätning.

Måtsystemet meddelar om så önskas när sidOfÖrflyttning av bilen skall göras, samt då

mätningen är avslutad.

Mätningen pågår normalt till slutet av måtmanuset, men man har även möjlighet att själv

avbryta med Stop-knappen (alt. F7). Om uppehåll skall göras under mätningen sker detta

genom att klicka på Paus (alt. F8). Vid pauslåge 'andras texten på Paus-knappen till Forts.

För att fortsätta mätning, tryck Forts (alt. F8).

Vid så kallad frimätning sker mätningen endast i ett sidolåge. Denna mätning pågår tills man

avbryter med Stop eller F7.

    

 

' I V' nunnan: .

 

  

   

  

         

.1 V . :_:Mätdata ' § V . V

'i 1 Id. rum; Fian Längd; ,7 Sidül Start.. I Typ .i .  E
123411100 123422200 1000 '3: 100 Temp L011. ...I i _

2 I 123422200 ; 123433300_ '1200 00 100 Sntidiup H 35 CM ,
3 123433300 ,123444400 1500 V 30 100 Snddiup 1: 12.3 c* ' '

V V 4 '123444400 123455500 1EIUU " i EU 100 Tvärsprdñl Medel 1.1 1:
.i -7 V_ i i Vi nu 4_ V i: 4 L V V Medel 41: V

BI] SU _'Sntidiup H 4 i

BI] BU Sn'ddiup "'4"

EU BI] Tvärsprdfil Medel

till EU .Temp LuftV _ Medel

                
  

   

 

 

'
W

.
.
.
i
n

   

V i V V i i _ . . ' _ - , ' - Vi *§\ 1\<,\w\.v\ »0. i ?Mina M .4 m_ ', . , ,. _ . . _ v - . -. ,. i. . i 43:-; = 4,4 ;343% 47:3
' l 1 . . 1 . smw : _ V MVM \ - .V

        

Figur 16 MIP under mätning.

18 VTI notat 57-1999



3.6 Avslutad mätning
Efter avslutad mätning finns valet att spara mätningen eller att rensa bort mätdatat.

Knapparna för detta är placerade längst ner till höger i programmet (se figur 16).

3.7 Rapportutskrift
De insamlade mätvärdena presenteras i så kallade Rapporter. Dessa återfinns under meny

Verktyg, Rapport .

Välj först vilken typ av rapport du vill använda, därefter vilken mätning du skall bearbeta. Du
kan välja att skriva rapporten till Skrivare, Skärm eller att Exportera till Excel. Klicka på

knappen Skriv för utskrift eller Stäng för att stänga/avbryta.

 

3 hur. Happrt

Välj vilken typ av rapport

du vill använda. --

 

Välj vilken mätning du ». ammg -I '
vill visa (den senast

sparade återfinns överst i

listan och väljs

automatiskt).
-

skam . _- t

_ r ;53W F"?F ??'Q _. g

  

  

  

 

Alternativet Export till

Excel används då man vill

  

_> [331SSS-0504113535499550543411:0?25

.'Skfit._--'.'

Klicka på pilspetsen för att

visa fler alternativ./

  

skapa en Excelfil av

rapporten, för att på ett

enkelt sätt kunna bearbeta

insamlade mätdata.

Figur 17 Utskrift rapport.
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1999-05-31 Sida 1

Projekt Vintmnätbil för FoU-ändamål

Mähnanus 6 Sidolägen Körphn

Körül 1999-02-24 09:32:11? - 1999-02-24 09:33:03 Operatör Sven Andemson

Kommentar mätnjngl Startl'ångd 629 Stop Eingd 1 085

 

Sid-råge 1 Väghg
Våtbanmrk

I'v'Iittsträxxg_ 30 cm

Püldion RH Hig) 'IkrIpLhög MM 'Ihan W051

V

20.00 0.11: 84.10 0.00 43.10 3.10 4.80 0.30

40.00 0.16 83.90 0.00 -8..1I.'J 3.10 -170 0.30

60.00 0.16 83.90 0.00 -BJU -8.10 4.60 0.30

80.00 0.14 83.90 0.00 -3,10 -8.10 4.80 0,50

100,00 0,15 83.90 0.00 43.10 43,10 430 0.40

Maülw'irü I] .15 83 .94 I] .W -8 .10 -0 .10 -7 .72 [I 36

 

Silol'a'ge 2 Väglag

 

Tunnis

mmm nu man 'Ihanll'ig man 11.mp0 W
1: H 0 H

100,00 0.15 0.10 03.00 0.00 0.00 .0.10 .0.00 .000 1.00
000.00 0.15 0.17 ' 03.70 0.00 0.00 .0.10 -030 4.90 1.20

22000 0,10 0,17 03.00 0.00 000 .0.10 .0.00 .0.00 2.10
04000 015 0.10' 03.00 0.00 000 0.10 .0.20 -000 000
000,00 0.10 0.10 03.00 0.00 0.00 .0.10 .0,00 .7,00 0,10

Mau-.värde 015 017 0300 0.00 000 .010 .000 .702 110

Sllul'age 3 Vaghg
Fuktigbammk

Friktion BH WG!!! 'Duankng 'Ihrlphñ 'IhrrpV W

340.00 0.1:r 83.40 0.019r -8.10 -830 4.80 0.10

360.00 0.15 83.40 0,00 -8,10 -830 4,80 020

380.00 0.14 83.40 0.00 -8.00 -830 430 0,60

400,00 0.12 83.40 0.00 43.10 -830 33.80 090

420.00 0.13 83.50 0.00 -3.10 -830 -'?.70 0.40

IW 0.14 83 .42 I] .00 -8 ,08 -8 .30 -7 .78 [I .44

 

Figur 18 Exempel på rapport vid sidolägesmätning .
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3.8 Lagring av genomförd mätning
Efter avslutad mätning skall mätdatabasen sparas undan. Detta görs genom att gå in Via meny

Verktyg, Spara mätdata.

0 Markera de filer du Vill lagra (till höger i rutan märkt Arbetsmapp).

0 Skapa därefter en ny mapp (klicka på knappen Ny Mapp), förslagsvis enligt principen

datum_m'atplats Lex. 990215_kungsf0rs .

0 Klicka på Spara för att lagra filerna.

En backup bör alltid göras som sparas på annan plats än i bilen.

 

  

 

par mätdat

    

 

.- i-uBEiI21J-.db i

. masa-21 5:42:      . . i 52:22: C: [kapar- 119.

   

  
:hi-3.151 data

Mallar
Sparat
    335021 __ lr..I.u'u::-:h:ar:5:

        

i Spara f p " ;Avslntai

  

Figur 19 Spara mätdata.
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3.9 Mappstruktur
Programfilen för MIP, matmanus.exe, ligger i mappen C:\MIP. Under denna mapp finns
mapparna Rapporter, Mätmanus och Data. Under mätning ligger mätdatabasen i mappen

Data. Här sparas (temporärt) även de Rapporter som konverterats till Excelfiler.

l mappen Data finns ytterligare två mappar, Mallar respektive Sparat. Mallar innehåller

originalfilen av mätdatabasen (mätdatamdb). I mappen Sparat lagras mätdatabasen med de

insamlade mätvärdena samt de eventuella Excelfiler som skapats.

  

C

|_ MIP matmanus.exe Programfilen

_ Rapporter Rapportfiler (*.rpt-filer)

_" Mätmanus Mätmanusfiler (*.txt-filer)

-> Data ?xäålafiiåfålåâäEgiåiiiå'åäååiä ppm pmm 11
_ Mallar Originalfilen, mätdatamdb

*_ Sparat I denna mapp skapas ett arkiv Över gjorda mätningar

 

b 990215_kungsf0rs Exempel på mappnamn för lagring

av matdatabas.

md990215.mdb Mätdatabasen, samt de ev.

mätningen lagras här.

 

md990215,xls excelfilerna från den aktuella

  

Figur 20 Mappstruktur.
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3.10 Programinställningar

3.10.1 Allmänt om programinställningar

I programmet finns möjlighet att ändra på ett antal inställningar, bland annat går det att

simulera att bilen körs med en viss hastighet, det går även att simulera vissa mätvärden. MIP '
kan förutom vintermätning även användas för väginventering så kallad FIKS-mätning. (Tas ej

upp i denna manual). Vid denna typ av mätning använder man sig av ett pekbord med ett antal

symboler för att indikera, exempelvis vägmärken, räcken, viltstängsel etc.

Under meny Inställningar finns alternativen Tripmätare, Vintermätning samt Mätmetod.

3.102 Inställningar tripmätare

    +^ rasmus-ng;
Bilens resp. simulerad

tripmätare _
; 7

Simulárad H I.

  

,Tåligbn'ui

 

  
Inställning av simulerad

I

hastighet

   

 

    

" *

_ *CumpnrtE .

Anslutningsport för Tripmätare

Används ej vid

vintermätning.

Avsedd för

pekbord

 

. 'i ' vr\

   

Figur 21 Dialogruta Trip.

Kalibrering av Trip.

1 Ange faktisk

mätsträcka.

2 Klicka på Start för -, I: , . if - ' , . ,
att initiera kalibrering. -ÖHätguäcka "1:5 ' i ' *i *

3 Klicka på Stopp för fi
avbryta_ Pulsen; il] ' p s '

K-faktor ändras I i '
automatiskt under

kalibreringen.

  

i

  

4 Klicka på OK för att

 

  

  

__ Manuell ändring

av K-faktor

  

lagra.

Figur 22 Dialogruta kalibrera Trip.

  

' Vlhitieraitrippdrt. CDI-12+ UK." :
" '- Nollställel hip' -OK

man :tea i * 7 >
w n

    

Antal

 

 

  

' *- 4- Avsedd för pekbord

  

Figur 23 Dialogruta Testa Trip.
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3.10.23

 

Comportnummer

samt dess

inställningar

sökvägen till

MIP in.

Val av

Simulerad

eller Verklig

mätning.

Int.. Inställningar

i-:P'ii'llmmmåf:'TFiF-3:.,- Setup.: ]' '

\ Setup Vifgmnm - g_

åj;Trñéçqrnná1 "' >'l"': ** '
Här skrivs M

Inställningar vintermätning

 

   

 

         

_ .ävbwf

  

Figur 24 Dialogruta Inställningar.

3.10.4 Inställningar mätmetod

Här anges på
vilket sätt

meddelande

angående

sidoförflyttningska

ll göras.

Om Manuell

inmatning på

är förbockad,

avslutas

mätningen med

en serie frågor

till operatören.

För att skifta mätmetod, gå via meny Inställningar, Mätmetod och välj aktuell mätmetod.

Vinter-mätning väljs då

vinterväglaget skall mätas.

FIKS-mätning väljs vid

väginventering.

24

  å_- hå. Inställningar

 

i

, 'i 5.*

 

    

. WN?

 

Figur 25 Dialogrnta Inställningar mätmetod.
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3.11 Körplan

3.11.1 Allmänt om körplan

Körplan är ett hjälpmedel för att referera till var Vintermätbilen befinner sig, i förhållande till

referenssystemets knutpunkter.

3.112 Hämta körplan

Väljer man att mäta med fastställd körplan, hämtas denna Via menyn Arkiv, Hämta körplan.

Markera den körplan som skall användas och klicka på Välj. (Om det finns flera alternativa

körplaner, Visas dessa genom att du klickar på pilspetsen till höger om test] , se figur 26a och

26h).

Den valda körplanen Visas därefter i den nedre Vänstra delen i mätprogrammet (se figur 16).

  f Häla krpla

 

 

      

Figur 263 Dialogför att Öppna körplan. Figur 26h Alternativa körplaner.
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3.11.3 Skapa/Redigera körplan
Via meny Redigera, Körplan går det att skapa ny körplan eller redigera en befintlig. Med

nuvarande applikation matas värdena in för hand.

 

' Körpln V ,_

 

  

i i

    

 

 

 

    

'Nylähk' ; Å .'-ändralänk-F Faderá'äñk \

       

:il
f j1__2341110'ü_ N

§ Kanf §12'3942f2'2üü i j

:Langa'mno f * " i*
' Lyåvbrrl *

  

   

 

 

  

Figur 27 Skapa ny/redigera körplan.

3.12 Avsluta MIP

MIP avslutas Via menyArkiv, Avsluta.
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4 Körinstruktioner

4.1 Inledning
Vintermätbilen är ett objektivt mätinstrument för att bestämma tillståndet hos rådande
vinterväglag. För att få kvalitet på insamlad mätdata är det viktigt att operatören av

vintermätbilen är väl insatt i mätsystemets program och givarkomponenter. För mer ingående

information se bilaga 6 till Vägverkets Rapport 1998:89 och VTI meddelande 876.

4.2 Trafiksäkerhet
För att arbetet med insamling av objektiv tillståndsdata med vintermätbilen skall ske så

trafiksäkert som möjligt skall mätningen utföras av två personer. En förare som kör

vintermätbilen och en operatör som handhar datorerna. Se till att roterande varningsljus är

påslagna vid mätning samt att varningsskylt mätning är väl rengjord innan mätstart.

4.3 Observationsobjekt
När vintermätbilen har i uppdrag att mäta ett observationsobjekt så sker placering av mätbilen

i olika sidolägen. Mätbilens sidolägesplacering representerar olika sektionselement. Sidoläge

1-4 fångar tillståndet i sektionselement körfält och Sidoläge 5-6 fångar tillståndet på
sektionselement vägrenen . Övriga sektionselemet mäts vanligtvis ej med vintermätbilen.

4.4 Observationsytor
Körfält delas in i fem observationsytor:

vägmitt

vänster hjulspår
mellan hjulspår

höger hjulspår

körfältskant..
U
I
F
-
W
P
T
*

Sektionselementen vägren och sidoanläggning delas in i två lika stora observationsytor. I

vägrenen ingår även vägmarkeringen (kantlinjen).
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4.5 Sidolägen
Ett Sidoläge är en placering tvärs vägen inom ett sektionselement. Mätning görs i så många

Sidolägen att sektionselementets alla observationsytor kan beskrivas. Varje sidolägesmätning

består av en 100 meter lång sträcka längs vägen. Mellan varje sidolägesmätning finns en

sträcka på 60 meter som möjliggör en sidoförflyttning, dvs att chauffören positionerar

mätfordonet för nästa sidolägesmätning. Ett pling hörs från datorn när det är dags att göra

sidoförflyttning.

Mätning på körfält och vägrenar görs vanligen i normal trafikrytm, ca 70 km/h. På det mindre

vägnätet bör dock lägre hastighet väljas, lämpligen 50 km/h.

Av säkerhetsskäl påbörjas mätning av det första sidoläget på en raksträcka.

Följande Sidolägen mäts på körfält (Se figur 28).

  

Sido- 5,_
anlägg- GC- :h:-

Körfält Vägren ning väg

    

 

  

Figur 28 Sidolägesplacering.

Sidoläge l. Vägmitt
Vänster hjulpar placeras mitt i mittsträngen eller, om sådan saknas, i vägmitt eller strax till

höger om mittmarkeringen. För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta vägmitt

utvärderas data enbart från vänsterhjulet.

Sidoläge 2. Hjulspår
Mätbilen placeras centriskt i hjulspåren eller, om tydliga sådana saknas, där majoriteten av

trafiken går fram. För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta hjulspår

utvärderas data från båda hjulen.

Sidoläge 3. Mellan hjulspår
Vänster hjulpar placeras mitt emellan hjulspåren eller, om distinkt sådan yta saknas, centriskt

i hjulspårsområdet alternativt där majoriteten av trafiken går fram. För att beskriva snödjup

och friktion på observationsyta mellan hjulspår utvärderas data enbart från vänsterhjulet.

Sidoläge 4. Körfältskant
Höger hjulpar placeras strax till vänster om kantmarkeringen. Om kantmarkeringen inte är
synlig placeras höger hjulpar strax till höger om högra hjulspåret eller, om tydliga hjulspår

saknas, där majoriteten av trafiken går fram. För att beskriva snödjup och friktion på

observationsyta körfältskant utvärderas data enbart från högerhjulet.
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Vägrenar

Mätning görs endast om vägrenen är bredare än 0,7 m, inklusive kantlinjen. Om vägrenen är

bredare än 0,7 m och smalare än 1,5 m mäts endast sidoläge 5, med höger hjulpar placerat
mitt på vägrenen. I annat fall mäts ävensidoläge 6.

Sidoläge 5. Inre vägrenshalva

Höger hjulpar placeras mitt på vänstra vägrenshalvan (halvan närmast körfältet).

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta inre vägrenshalva utvärderas data

enbart från högerhjulet.

Sidoläge 6. Yttre vägrenshalva

Höger hjulpar placeras mitt på högra vägrenshalvan (halvan närmast diket).

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta yttre vägrenshalva utvärderas data

enbart från högerhjulet.

4.6 Fri mätning
När vintermätbilen har till uppgift att mäta tillståndet på en längre sträcka finns den

möjligheten upp till ca 20 km i sträck, med dagens konfiguration av mätsystemet (ej att

rekomendera om friktionen är hög). Detta har dock vissa begränsningar beroende på val av

sidoläge. Om tex. sidoläge två väljs för mätning, dvs i spåren där trafiken i huvudsak går, fås

inget relevant värde på oj ämhet i tvärled.

4.7 Rimlighetskontroll av mätdata
Mätvärden lagras undan var 202de meter. Rapportutskrifter kan skapas direkt efter avslutad

mätning. Dessa rapporter skall tas ut, för att genomföra en första kvalitetskontroll,och se att

mätvärdena är rimliga utifrån erfarenhet av tidigare mätresultat. Om felaktighet misstänks,

mät om aktuell sträcka.

4.8 Manuell komplettering
Mätningar på olika sektionselement och i olika sidolägen, som beskrivits ovan, kompletteras
med manuellt framtagna observationer. Dessa observationer diskuteras fram genom dialog

mellan föraren och operatören. Resultatet knappas in i datorn direkt efter avslutad mätning för

aktuellt observationsobjekt.

Följande manuella observationer skall göras:

0 Väglag, exklusive snödjup, för varje observationsyta på körfält och vägrenar.
Nio väglagstyper särskiljs (se kapitel 4.9).

0 Mittsträngens bredd på körfält. Bredden redovisas under observationsyta vägmitt
(sidoläge 1) och anges i meter med en decimal.

0 Väderlek vid observationstillfället (Se kapitel 4.10).

VTI notat 57-1999 29



4.9 Väglag
Vid väglagsbeskrivning används en indelning i nio väglagstyper. Definitioner och

förklaringar till de olika väglagen framgår nedan.

Torr barmark Vägbanan är torr.

Fuktig barmark Vägbanan är inte helt torr men man kan köra efter annat
fordon utan att behöva använda vindrutetorkare. Inget

vatten står på vägbanan.

Våt barmark Man använder vindrutetorkare när man kör efter en
annan bil. Vatten syns på vägbanan.

Tjock is Vägbanan är täckt av ett islager av sådan tjocklek att
slitlagret inte syns.

Packad snö Vägbanan är täckt av ett lager packad snö, vilket kan
skiljas från tjock is genom att färgen är vitare.

Tunn is Vägbanan är täckt av ett islager som är så tunt att slit-
lagret syns genom isen.

Rimfrost Vägbanan är täckt av ett skikt rimfrost. Färgen på detta
är vitt. När frosten poleras av trafiken kan den övergå till

tunn is.

Lös snö Vägbanan är täckt av ett löst lager snö.

Snömodd Med snömodd avses dels snö som bearbetats av trafiken
och fått sådan konsistens att den inte packas, dels snö

som ombildats till snömodd på grund av saltning. Aven

snöslask ingår i snömodd.

4.9.1 Väglag i flera skikt

Om lös snö eller snömodd förekommer ovanpå tjock is, packad snö eller tunn is anges båda
väglagen. ExempelVis lös snö på packad snö.

4.10 Väderlek vid observationstidpunkten

Vid observationstillfället finns följande alternativ av väderlek att välja på för inmatning direkt

efter avslutad mätning.

Ingen nederbörd

Snöfall

Hagel

Snöblandat regn

Regn

I frågeformuläret skall det även anges om det förekommer snödrev eller inte.
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Vintermätbilens utrustning

. Mätbilens delar

.1.1 Operatörsmiljö
peratörsplatsen består av friktionsdator (F), Bildskärm och tangentbord till mät- och

uvuddatorn (M), och Videodisplay (D) samt styrdosa till Videokamera (S). Skrivaren startas

enom att trycka på strömvälj aren (se figur 30).

sä*

 

Figur 29 peratörsmiljö.

 

Figur 30 Strömväljare till laserskrivare.
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5.1.2 Videosystem

Bilen innehåller ett videosystem för att dokumentera bland annat vägmiljön samt vilket väder

som råder vid mättillfället. Videospelaren startas genom att trycka på ON knappen på

videon (se figur 31) och kameran startas genom att trycka på den Översta knappen på

styrdosan (se figur 32). Styrdosan sitter till höger underoperatörsbordet.

  

Figur 31 Strömställare video. Figur 32 Styrdosa video.

5.2 Mätsystemets givare

5.2.1 Ultraljudsgivare

I vintermätbilens front sitter 9 stycken ultraljudsgivare monterade bakom bilens spoiler. Dessa

har till uppgift att mäta snödjup (givare 1 resp 9) samt vägens tvärprofil. Tvärprofilen

beräknas med en rätskivemodell där signalerna från givare 1-5, 2-6, 3-7, 4-8 och 5-9 används

som beräkningsunderlag. Dessa givare är känsliga för att vatten kan lägga sig i givar-

öppningen och orsaka nedsatt funktion hos givaren. Efter ett tags användning kan även ett

smutslager bildas på givaren. Dessa felkällor kan åtgärdas genom rengöring med en mjuk och

torr trasa eller papper. För att förhindra att ultraljud bildas då denelektriska kylfläkten startas,

bryts strömmen till kylfläkten under mätning med hjälp av den röda strömbrytaren (se figur

36). OBS Se till att strömbrytaren trycks in direkt efter avslutad mätning för att

förhindra att mätbilen börjar koka.

 

Figur 33 Ultraljudsgivamas montage.
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5.2.2 .Yttemperaturgivare

Yttemperaturgivaren mäter vägbanans yttemperatur och mätprincipen bygger på att mäta

ytans emission (värmestrålning). Denna typ av givare är känslig för smuts på givaroptiken.

Detta motverkas av en renluftskompressor som bygger upp ett övertryck i röret som givaren

är monterad i. Detta förhindrar att partiklar och andra främmande objekt tränger upp i röret.

Om det trots allt skulle behövas en rengöring av optiken så skall en mjuk kamelhårsborste

användas för att borsta bort partiklar. Om fettfläckar skulle finnas bör etanol eller för optik

speciellt utformade produkter användas. Ammoniak får EJ användas eftersom givarens lins då

får permanenta skador.

 

Figur 34 Yttemperaturgivare.

5.2.3 Lägesgivare

Vintermätbilens position kontra vägbanan mäts med tre stycken lägesgivare varav två stycken

sitter fram, parallellt med respektive fj äderben och en sitter mitt på bakaxeln. Denna
parameter är viktig för att få ett rättvisande snödjupsvärde.

 

Figur 35 Främre lägesgivare.
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5.2.4 Fukt/temperaturgivare
På vintermätbilens tak sitter en kombinerad fukt och temperaturgivare. Filtret som sitter på

givaren, för att skydda mätelementen, kan emellanåt bli smutsigt (se figur 36). Om detta

skulle inträffa kan filtret bytas eller tvättas i en vanlig diskmaskin för att sedan användas igen.

Vid byte av filter får ej mätelementen innanför filtret vidröras då fett och smuts kan fastna.

Kalibrering sker mot kända fuktighetsnivåer en gång per mätsäsong. En speciell

kalibreringssats finns att tillgå. För att skydda givaren från nederbörd och direkt solljus, som

påverkar mätningarna, sitter ett strålskydd applicerat på givaren (se figur 37).

 

Figur 36 Testogivare.

 

Figur 37 Strålskydd på testogivare.

5.2.5 Temperaturgivare PT-1OO

På vintermätbilens spoiler sitter en temperaturgivare som mäter temperaturen på 30 cm höjd
från vägbanan (se figur 47). Givaren är känslig för stötar.
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5.2.6 BV 14
Friktionsmataren BV 14 sitter monterad bak på Vinterm'atbilen. För att minska på slitaget vid

längre transporter skall BV 14 lyftas upp till sitt transportfäste (se figur 38). Innanför den Vita

. kåpan sitter en transmissionskedja, som regelbundet skall rengöras, smörjas samt Vid behov

spännas. (Se figur 39).

.0

atarens tryckluftssystem kan frysa varför det skall tillses att erforderlig frysskyddsvätska
fylls i systemets båda kompressorer (se figur 40).

  

Figur 39 BV 14 transmissionkedja.

;17,
3/,
7?l/
ä44
1;y
/
2

 

Figur 40 Påfyllning av frysskyddsvätska.
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5.3 Vinterbilens mätparametrar

Tvärprofil mäts med hjälp av 9 stycken ultraljudsgivare som sitter bakom Vinterbilens

framspoiler, samt de 3 lägesgivarna.

Snödjup mäts med de två ultraljusgivare som sitter ytterst samt de tre lägesgivarna.

Friktion mäts med BV 14 som sitter monterad baktill på bilen.

Yttemperatur ( 0C) mäts med en IR-givare som detekterar vägytans emissionoch därigenom

bestämmer yttemperaturen.

Lufttemperatur låg ( OC) mäts med en PT-lOO givare som sitter monterad i Vinterbilens front.

Lufttemperatur hög ( OC) mäts med en Testogivare som innehåller ett PT-lOO element.

Relativ luftfuktighet mäts med en Testogivare som innehåller en luftfuktighetsindikator.

5.4 Säkerhetsutrustning
Bilen är utrustad med två stycken brandsläckare (se figur 44 och 45) och en första
hjälpenväska vid förarplatsen (se figur 46). Det sitter 2 st roterande varningsljus på bilens tak

(se figur 41) samt en varningsskylt Mätning placerad bak på bilen (se figur 42).

Varningsljusen styrs från förarplats med den Övre gröna väljaren (se figur 43). Med gul knapp

aktiveras bilens extraljus som är monterade på taket.

 

Figur 41 Varningsljus. Figur 42 Varningsskylt.
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Figur 45 Bakre brandsläckare.

varningsljus och extraljus.

Figur 43 Reglage för kylfläkt,

Reglage for

kylñäkt. varningsljus extraljus.
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igur 44 Brandsläckare.

 



6 Systemkontroll

6.1 Kalibrering

Kalibrering av parametrarna snödjup och tvärprofil görs vid behov enligt följ ande.

0 Kalibrering av Vintermätbilen skall genomföras under kontrollerade former.

0 Koppla in mätdatorprogrammet genom av vrida datorvälj aren till läge A.

0 Kör mätbilen i 20 km/h på jämn asfalterad väg.

0 Se till att ingen kraftig reduktion eller acceleration av hastigheten skett före kalibrering.

0 Om friktion skall mätas med BV 14 sker kalibrering med BV 14 nersänkt, vilket sker

genom att trycka F4,F5 och F6 i nämnd ordning.

0 Dra ut röd knapp så att inte kylfläkten kan starta.

0 Kalibrera genom att trycka på F1.

0 Kontrollera att sensorvärden för ultraljudsgivarna visar 500 mm +- 3 mm.

0 Kontrollera att sensorvärden för lägesgivarna visar 500 mm +- 1 mm.

0 Kontrollera att snödjup vänster och höger visar 0 mm.

0 Kontrollera att tvärprofilen ger ett värde i intervallet 0-3 mm.

0 Höj BV 14 genom att trycka F7 och F8 i nämnd ordning.

0 Efter avslutad kalibrering, montera på verifieringsbalken och läs av snödjupsvärde vänster
respektive höger. (ska vara ca 80 mm vid kalibrering med BV 14 nersänkt och ca 100 mm

vid kalibrering av BV 14 upphissad).

0 Skriv in avlästa värden i loggbok för kalibrering.

Vrid datorvälj aren till läge D, för att koppla in huvuddatorn.
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6.2 Verifiering

Verifiering av parametrarna snödjup och tvärprofil görs enligt följ ande vid behov.

0 Fäst verifieringsbalken på avsedd plats (se figur 47).

0 Koppla in mätdatorprogrammet genom av vrida datorvälj aren till läge A.

0 Starta verifieringsfunktion genom att trycka på F3 (se figur 48).

0 Kontrollera, i rutan system status, att Val: = ON.

0 Dra ut röd knapp så att kylfläkten inte kan starta.

0 Kontrollera att värdet för snödjupet, vänster och höger, i mätfönstret visar
motsvarande det värde Ni fick direkt efter kalibrering +- 3 mm.

0 Kontrollera att tvärprofilen i mätfönstret visar c:a 3 mm (beroende på kalibrering).

0 Om något värde avviker från det rekommenderade, skall felsökning, eventuellt ny
kalibrering utföras.

0 Stoppa verifieringsfunktionen genom att trycka på F3.

0 Kontrollera, i rutan system status, att Val: =OFF.

0 Vrid datorvälj aren till läge D för att koppla in huvuddatorn.

0 Demontera verifieringsbalken.

PT-lOO givare.

  

Verifierings-

balk.

 

Figur 47 Verifieringsbalk monterad på mätbilen.
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6.3 Rimlighetskontroll

Sensorvärden och Aktuella perametervärden kontrolleras i checklistans punkt nr 12.

Övriga värden kontrolleras vid behov.

sensorer Aktuella parametervärden.
Börvärde 500 Jämförs med kända värden.
Sensorvärde 1, 11 och 12 0 lT: lufttemp. (30cm ovan mark)

(lägesgivare) skall vara stabila, 0 yT: vägytetemperatur

övriga värden pendlar ca 3 0 st: snödjup vänster

mm. 0 tp: tvärproñl

0 lTH: lufttemp. Hög (2m ovan mark)

O sdH: snödjup höger _
Funktionstangenter
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Figur 48 Mätdatorprogrammet

ND kanal Friktion

Spänningsvärden (0 tillS V1 Friktionsvärden från

Lägesgivare (vänster fram) BV14

Ultraljudsgivare 1
Ultraljudsgivare 2

Ultraljudsgivare 3
Ultraljudsgivare 4 Systemstatus

Ultraljudsgivare 5
Ultraljudsgivare 6

Lufttemperaturgivare hög

Ultraljudsgivare 7

 

 

Kommunikations-
status mot Huvuddator
0 Cnt: Varvräknare

0 Com: Kommando

Sim: Simulering (ON/OFF) 0 Par: Parameter

meT: mätTimer 0 Num: Antal perioder

rpT: Timer för friktion
Ultraljudsgivare 8 cnt: Antal varv i mätmotom

10. Ultraljudsgivare 9 speed: Bilens hastighet under mätning (för hante
ll. Lägesgivare (höger fram) av BV14)

12. Lägesgivare (mitten bak) Val: Valideringsfunktion (ON/OFF)

13- LUfthktighethiVal'e 0 mPar: Indikerar mätsystem (ON/OFF)
14. Lufttemperaturgivare låg

15. Vägytetemperaturgivare

mls: Antal stackade mätvärden

DIG: Antal anslutna digitala kanaler
CNT: Räknarfunktion OK

E
O
P
O
N
Q
P
'
P
W
N
f
ç

40 'VTTIunat57-l999

 




