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INLEDNING

Vid de hastighetsmätningar som utförs av trafikavdel-

ningen Vid statens väg- och trafikinstitut används i

regel en differentierande trafikanalysator (DTA-Z).

Data registreras i denna på hålremsa i kodad form och

för att kunna utvärdera dessa hålremsor har vissa grund-

läggande program gjorts. Dessa program har tidigare

funnits på trafikavdelningens minidator Hewlett Packard

(HP). Då institutet i början av 1976 erhöll en kraft-

fullare minidator (NORD-10) beslutades att samtliga

program skulle överföras på NORD-lO-systemet och att

programmen samtidigt skulle förbättras. Denna förbätt-

ring bestod i att man skulle utnyttja alla fördelar som

NORD-10 har jämfört med HP (bland annat finns en plotter

till NORD-10, se kapitel 4) och att programmen skulle

anpassas till nuvarande krav på information om och från

DTA-Z-an.

Detta meddelande innehåller dokumentation av de tre

generella programmen (kontroll-, statistik- och list-

ningsprogram) och dessutom en kortfattad information

om DTA-Z och NORD-10.
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MÄTNING MED DTA-Z

Man kan göra studier av trafikbeteendet i vägsnitt

med en DTA-Z för att erhålla t ex punkthastighet och

tidlucka eller studera beteendet över vägsträckor med

flera DTA-2-or med tillkopplade kameror för att få

kännedom om restid och omkörningsfrekvenser.

Data kan registreras i DTA-2 (1) på hålremsa i kodad

form och kan sedan bearbetas vidare i dator. Apparatens

registrerande enhet består av en FACIT hålremsstans,

som kompletterats med elektronik för omvandling och

bearbetning av signalerna från givarna. Som givare

används 3 gummislangar, vilka spänns över vägbanan med

ett inbördes avstånd av 1,65 m. När ett hjulpar pas-

serar en av slangarna uppstår en luftpuls, som omvand-

las till en elektrisk signal ocn lagras i ett register

i DTA-Z. Slangarna benämnes A-, B- respektive C-slang.

Varje passage av ett fordon med visst axelarrangemang

ger upphov till en unik pulsföljd. En personbil som

först passerar över A-slangen ger t ex upphov till puls-

följden ABACBC. Man kan alltså på detta sätt differen-

tiera mellan olika slags axelarrangemang.

Fordonsuppdelningskretsen har under tiden fordonet pas-

serat mottagit dels givarpulser och dels hastighetsin-

formation. Genom analys av dessa data beräknas den tid,

blockerings- eller beläggningstid, som skall passera

innan sista axelkoden (2A figur 3) stansas efter det att

den senaste givarpulsen, svarande mot senaste slang-

passagen, tagits emot. Tiden förlängs med en konstant

faktor om lastbilskretsen avkänt en pulsföljd, som

tyder på att fordonet är en lastbil. Det finns dock

en begränsning av denna tid, som anger att tiden skall

inte vara längre än den tid, som åtgår då ett fordon

förflyttar sig 25 m räknat från första givarpulsen.

Även denna tid är givetvis hastighetsberoende och får

betydelse endast när flera fordon möts över givarområdet.
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Den information som registreras på hålremsan vid en

fordonspassage, är följande:

1 Tidpunkt för passagen

2. Pulsföljden

3 Fordonets hastighet

4 Övrig information (se 3.1 rad 5)

Hastigheten registreras indirekt som den tid det tar

för fordonet att färdas mellan de två första slangarna

i färdriktningen, d V 3 en sträcka av 1,65 m. Ur den

registrerade pulsföljden kan lätt härledas:

5. Färdriktning

6. Antal axlar

7. Fordonskod, som karakteriserar.axelarrangemanget

Om man har flera DTA-2-or placerade utefter mätsträckan

får ett fordon, som passerar över hela mätsträckan,

alltså en registrering i varje station. Dessa regi-

streringar måste paras ihOp, så att all information om

ett fordon bildar en post. För att fordonen skall kunna

identifieras finns en 16 mm färgfilmskamera (2) kOpplad

till varje DTA-2. Samtidigt som ett fordon registreras

på hålremsan exponeras en bild av fordonet. Genom att

remsan och filmen är synkroniserade kan man sedan med

hjälp av filmerna manuellt sammanställa de registreringar

på hålremsorna, som hör till ett visst fordon. Hur

DTA-Z och kamera arrangeras på vägen framgår av figur

1. Vid valet av stationsplatser måste man ta hänsyn

till att kameran skall ha fritt bildfält fram till

slangarna. Vidare bör stationsplatsen väljas så att

fordon kan passera ostörda av exempelvis trafik från

utfarter, pakeringsplatser och dylikt.
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Añ.

i registrering för varje fordon i bild per fordon

REGISTRERANDE STORHETER: HÄRLEDDA STORHETER:

0 Passagetidpunkt \ 0 Färdriktning

o Pulsföljd L 0 Axelantal

0 Hastighet > 0 Fordonskod

0 Synkroniseringsinformation
och felindikering L

 

Figur 1. Principskiss över funktionen hos DTA-Z
+ kamera.
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Mätutrustningen kan arrangeras på olika sätt på måt-

sträckan beroende på de lokala väg- och trafikförhållu

andena samt Vilka variabler man särskilt vill studera.

Vid låg trafik kan en apparat täcka av båda körrikt-

ningarna och registrera samtliga förbipasserande fordon.

När flödet ökar kommer antalet möten och omkörningar

över slangarna att öka. Sådana trafiksituationer ger

upphov till icke unika pulsföljder, Vilka ej kan tolkas

entydigt till en fordonskod. Registreringar av detta

slag benämnes restkoder. För att undvika en hög andel

restkoder kan man placera två apparater i varje väg-

snitt och låta apparaterna registrera trafik i varsin

riktning.

Mätarrangemanget anges med två siffror, t ex 2 x 3.

Den första siffran anger, hur många apparater som finns

i varje mätsnitt och den andra hur många stationer, som

finns på mätsträckan. Exempel på olika mätarrangemang

återfinns i figur 2.
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ENPUNKTSMÄTNING:

 

 

  

DTA

   

  

   

FLERPUNKTSMÄTNING:

1 x 5 stationer

      

2 x 3 stationer

 

 

  

   

Figur 2. Exempel på mätarrangemang med DTA-2 + kamera.
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DTA-Z - KODER

Koderna på hålremsan är stansade i binär form, där

stansning i kanal 1 = 1

stansning i kanal 2 = 2

stansning i kanal 3 = 4

stansning i kanal 4 = 8

stansning i kanal 6 = 16

stansning i kanal 7 = 32

stansning i kanal 8 = 64

Kanal 5 är paritetskanal och pariteten är udda.

Fordonspassage

 

En fordonspassage ger upphov till 5 + n markeringar på

hålremsan (se figur 3), där n betecknar antaiet axlar

hos fordonet

rad(grupp) l 2 . 2A 3 4 5

0

Tid Axelkoder ;Rest varv;Slutrad

(se flg 4) Hastighet
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RÅD KANALER

GRUPP KÄNNETECKENF VARIERAR

1 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

2, 2A 8 l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

3 ä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

4 g, 7, 8 lll 2] 3] 4!

5 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Förklaring:

Kanal 8 = stansning i kanal 8

Kanal 8 = ej stansning i kanal 8

Figur 3. Koder för fordonsregistrering

rad 1: Tidpunkt för passage

 

För tidgivningen i DTA-2 svarar en svängande kvarts-

kristall, vars egenfrekvens är mycket noggrant bestämd.

När kristallen utfört ett visst antal svängningar sva-

rande mot 0,6 sekunder, uppdateras ett tidregister med

en enhet. Registret rymmer 63 pulser och då det är

fullt stansasen markering, tidvarvning, på hålremsan.

När ett fordon passerar stansas tidregistrets aktuella

innehåll i fordonsposten. Tidpunkten för fordonspassagen

uttryckt i sekunder fås genom att man räknar antalet

stansade tidvarvningar på remsan, från start till ak-

tuell fordonspassage, multiplicerar med 38,4 och låg-

ger till den tid som motsvaras av tidregistrets inne-

håll.

VTI MEDDELANDE 40



rad 2: Axelkoder

 

Systemet bygger på att A- och C-pulser lagras i regis-

ter, vars innehåll stansas vid varje B-puls (se figur

4). A- och C-registren rymmer maximalt tre tecken

vilket innebär att i de fall mer än tre AC-pulser in-

kommer så registreras de tre senaste före en B-puls.

HÅLREMSA FRÅN DTA-Z AXELFÖLJD OKTAL EKVI-

VALENS FÖR

KANAL 7,6,4,

 

    

  

3,2,l

KANAL 8 7 6 5 4 3 2 1

0 B 00

o 0 A B 01

o o 0 A A B 03

o .o o 0 A A A B 07

o o. C B 10

o o. 0 A C B 12

o o o 0 A A C B 16

o o o C A B 21

o o .o 0 A C A B 25

o o o. C C B 30

o 0 0.0 A C C B 34

o o o o C A A B 43

o o o o C A C B 52

o o o o C C A B 61

o o o o C C C B 70

Figur 4. Registrering av axelföljd.

rad 2A: Axelkod

 

När fordonets sista axel passerat över alla slangarna

alstras en "falsk B-puls" så att den information som

finns i A- och C-registren stansas. Där finns infor-

mation om vilken slang som fordonet passerat över efter

det att den sista axeln passerat över B-slangen. Om

endast ett fordon förekommer finns endast en A- eller

C-puls i registren.
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rad 3, 4: Hastighetsregistrering

 

Hastigheten registreras indirekt som den tid det tar

för fordonet att färdas mellan de två första slangarna

i färdriktningen (A-B eller C-B) d v s en sträcka av

1,65 m. Tiden uttrycks i pulser, där periodtiden för

de 255 första pulserna är 0,833/2 ms och för övriga

pulser 0,833 ms. 255 pulser motsvarar hastigheten

55,93 km/h. Registret rymmer 63 pulser och när detta

är fullt ökas hastighetsvarvregistret med 1 varv. Detta

register rymmer 15 varv. När varvregistret är fullt,

d v 5 vid 15 varv och O puls, erhåller vi den lägsta

uppmätbara hastigheten 8,57 km/h.

rad 5: Slutrad

Raden betyder att en fordonspassage är klar. Raden

innehåller alltid kanal 8, dessutom kan följande be-

tydelser (och kombinationer av dessa) förekomma.

 

KANAL FUNKTION

  

Var l0:e registrering i kameran

Var lOO:e registrering i kameran

Film slut

Indikation på att föregående bild saknas

Tidvarvning under fordonspassage

,
_
.
I

m
b
U
J
-
F
N
l
-
J

N

Hastighetsregistreringen orsakad av 2 fordon
vid möte (endast då 2 B-slangar används)
eller märkning (endast förberett i DTAZ)

1 En extra slang tillkOpplad kan t ex ange
sidoläge. Endast då kamera el ansluten
(endast förberett i DTAZ)
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registreringen, vilket innebär att de fyra raderna i

en händelsemarkering har hunnit stansas innan nästa

tidvarvning kommer. Variabelraden innehåller 2 variab-

ler, där den första är kombinationen av kanal 2 och 3

och den andra är kombinationer av kanal 4, 6 och 7.

Dessa variabler kan ange blockeringstid, väder m m.

Vi kan få flera händelsemarkeringar i följd om vi har

många variabler, som vi vill ange.

Periodgränsmarkering

 

Periodgränsmarkering utlöses varje halvtimme och består

av två rader, där den första är periodgränsmarkeringen

(kanal 1, 3, 6, 7, 8) och den andra tidpunkten för denna.

Denna halvtimmesmarkering är ytterligare en kontroll

av tiden i DTA-2-an. Denna markering kan fördröjas

genom att

1) Fordonsregistrering pågår. Se även "Sammanträffande

mellan olika registreringsförlOpp".

2) Tidvarvning utlösts.

3) Stansning pågår.

Tidvarvning

 

Som nämndes i 3.1 "rad 1" rymmer tidregistret 63 pul-

ser och då detta är fullt stansas en markering på hål-

remsan. Om inga andra registreringsförlopp pågår stan-

sas en speciell kod (fri varvning), där varannan varv-

ning markeras på ett speciellt sätt (varv I och varv

II) se figur 6. Tidvarvning kan även markeras genom

stansning i kanal 4 i slutrad för fordonsregistrering.

Detta blir fallet om tidvarvning inträffar fr 0 m för-

sta givarpulsen och t o m markering av hastighetsvarv.
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Dessutom kan det inträffa, att tidraden i fordonspas-

sagen består av endast paritetskanalen före fordons-

passagen. Inträffar tidvarvningen under stansning av

fordonspassagens slutrad registreras tidvarvningen som

fri varvning.

     

  

   

Varv I II I F I II F II I II 0 s'v

Varv I = kanal 3, 6, 7, 8

Varv II = kanal 2, 3, 6, 7, 8

F = tidvarvning under fordonspassage (kanal 4 i
slutrad)

Figur 6. Koder för tidvarvning.

En viss tid innan tidvarvning skall registreras, blockeras

övriga registreringsfunktioner varigenom remsstansen

alltid är ledig då tidvarvningsregistrering skall ske.

Denna blockering påverkar dock ej fordonsregistrering

(se ovan).

Sammanträffande mellan olika registreringsförlopp

 

Eftersom de fyra huvudtyperna av registreringsförlOpp

startas oberoende av varandra och således kan inträffa

samtidigt måste de prioriteras i förhållande till var-

andra.

1 Tidvarvning

2. Periodgränsmarkering

3 Fordonsregistrering

4 Händelsemarkering
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För de olika registreringstyperna gäller följande prio-

riteringsvillkor:

Händelsemarkering

a) RegistreringsförlOppet kan inte starta om annan typ

av registrering pågår eller förrän ca 700 ms efter

det att periodgränsmarkering eller tidvarvning ut-

lösts.

När händelsemarkering pågår blockeras ett kretskort.

Givarpulser till kretskortet har härigenom ingen

verkan förrän händelsemarkeringen avslutats. En
"l

fordonspassage under pågående händelsemarkering

kan ge upphov till ofullständig fordonskod.

Fordonsregistrering och tidvarvning

a) Sammanträffande mellan fordonsregistrering och tid-

varvning resulterar i att tidvarvningen registreras

antingen i fordonsregistreringens slutrad eller så-

som fri varvning.

Pågående fordonsregistrering eller tidvarvning för-

hindrar start av händelsemarkering.

Fordonsregistrering avbryts om periodgränskretsen

startas innan de fyra sista raderna i fordonsre-

gistreringen stansas. De fyra sista raderna kommer

att registreras innan periodgränsmarkering sker,

men axelkoderna kan bli ofullständiga.

Start av fordonsregistrering förhindras av pågående

periodgränsmarkering genom inhibering från period-

gränskretsen. Fordonspassage under sista delen av

tidvarvning kan ge ofullständig fordonskod.
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Tidvarvning utlöses med en fördröjning av ca 14 ms.

Under denna tid hinner pågående händelse- eller

periodgränsmarkering avslutas, varför tidvarvningen

inte kan störa eller störas av pågående registrering.

Periodgränsmarkering

a)

VTI

Periodgränsmarkering utlöses i likhet med tidvarv-

ning med en fördröjning av ca 14 ms för att inte

störa eller störas av varvning eller händelsemar-

kering.

Pågående fordonsregistrering avbryts och start av

ny fordonsregistrering förhindras såsom i fallen

c) och d) på föregående sida.

Pågående periodgränsmarkering förhindrar start av

händelsemarkering.
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NORD-10

Datorsystem NORD-10 består av en kraftfull l6-bitars

dator med periferi utrustning och mjukvara ägnad att

medverka till ett optimalt utnyttjande av NORD-10

datorns moderna hårdvaruuppbyggnad. (3)

Hårdvara

 

Centralenheten NORD-10 har 64 K (K = 1 024) l6-bitars-

ord som kan utökas till 256 K. Centralenheten Vilken

är mikrOprogrammerad innefattar hårdvara för flytande

räkning, minnesövervakning och paging samt automatiskt

skydd och-återstart vid spänningsbortfall.

För massdatalagring finns två stycken industrikompa-

tibla bandstationer med lagringstätheten 800 bpi och

ett skivminne med två fasta och två utbytbara skivor

om vardera 5 miljoner (M) tecken.

Kortläsare (300 kort/min), radskrivare (400 rad/min),

remsläsare (8 kanals 300 tkn/sek) och remsstans (8

kanals 75 tkn/sek) ingår.

För kurvritning finns en Calcomp plotter (A4 format).

8 st låghastighetsterminaler (30 tkn/sek) + en bild-

skärmsterminal finns anslutna. Upp till 64 terminaler

kan anslutas. Avsikten är att varje avdelning vid VTI

skall förfoga över en terminal belägen i respektive

terminalrum.

SGI har 2 stycken terminaler.
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Konfigurationsskiss (schematisk)
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Mjukvara

För att effektivt kunna utnyttja ett datorsystems alla

komponenter krävs ett Operativsystem, d v 3 en samling

program som fördelar datorsystemets resurser Optimalt

på dess användare.

Operativsystemet till NORD-10 har beteckningen SINTRAN

III. Det är ett realtidsorienterat operativsystem som

tillåter samtidig tidsdelad, satsvis och realtids data-

behandling.

Det har ett enkelt filsystem som tillåter datalagring

och uppdatering av filer på massminne. En välfunger-

ande texteditor underlättar prOgramskrivning och redi-

gering av datamängder.

Programmeringsspråken är Basic, Fortran, Nodal, Nord-Pl

och MAC.

bibliotek bestående av statistiska och matematiska

Dessutom finns sorteringsprogram och ett

rutiner.

Användning av NORD-lo

 

För att kunna köra på systemet måste användaren ha ett

tilldelat id.

När id erhållits kan lämpligen en terminal användas

Detta genereras av systemansvariga.

för körning.

De praktiska anvisningar som kommer att genomgås kan

vara delvis inkorrekta beroende på vilken typ av terminal

som används. Detta bör dock ej innebära oöverkomliga

problem.
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In- och utloggningsprocedur

 

KOppla på terminalen (se planch vid terminal)

 

GNT 300 eller Terminet 300:

Strömbrytare på baksidan av terminalen i DN.

ON-LINE-knappen fås att lysa genom att trycka in

den. Spakarna skall stå i lägena tfänsparency

= off, inhibit = print, rate =^30 alt C, AUTO LF = off.

Genomgående kan du "ta bort" sist inslagna karak-

tär genom att samtidig nedtryckning av CTL-knapp

och A-knapp (AC). Detta kan upprepas d v 5 ACAC

"tar bort" de 2 sist inslagna karaktärerna. (Systemet

svarar med ^^)

QC "tar bort" den rad du håller på att skriva.

 

(Systemet svarar med _ och ny rad).

Efter korrigeringskommando är det bara att skriva

vidare.

GNT och Terminet: Tryck på interupt-knapp

DECWRITER och Vistar: Tryck på ESC-knapp

Terminalen svarar med klockslag, datum och ENTER.

Skriv ditt användarid/,(/,= nedtryckning av RETURN-

knapp).

Terminalen skriver PASSWORD

Om du ej skapat dig något så/ annars skriv ditt

PASSWORD
1/

Terminalen skriver OK och på nästa rad

PROJECT NUMBER
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8. Skriv ett tal (max 32767) som identifierar körningen

så att du vid månadens slut kan debitera-kostnaden

på rätt projekt. Göâ/

9. Terminalen skriver på nästa rad(â eller E

10. Skriv aktuellt programnamn.

Här följer utskrift av en inloggning.

09.13.12 18 MARCH 1977

VERSION 76.06.15.E.

ENTER t-dta2

PASSWORD:

OK

PROJECT NUMBER: 527

J

Est-pr

ll. Aktuell programtext (se kapitel 6.1.5, 6.2.4 och

6.3.4).

12. Efter varje körning följerçâ eller E.

13. Skriv nytt programnamn eller om du är klar skriv

LOG

14. Systemet skriver utloggningstext.

Här följer utskrift av en utloggning.

Elog

10.50.31 15 APRIL 1977

TIME USED IS 58 SECS OUT OF 79 MINS 1 SECS

-- EXIT --
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S Rigefalk

Registreringskamera RK-l. Teknisk beskrivning
Statens Väg- och trafikinstitut, 1975

L-Å Sandin
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FORDONSKODER DTA-Z 1-6? 2";3'<3r3 m Bilaga 1
y' , sid 1 2rám- ( )

FORDONSTYP FORDONS- OKTALEKVIVALENS RIKTNING
NUMMER

AB (A) BA (B)
r--L « ' ,

il. ä 0' i 03 00 30 30 00 03

01 12 10 10 21 01

01 12 12 10 10 21 21 01

01 12 21 10 10 21 12 01

01 21 10 10 12 01

01 21 21 10 10 12 12 01

01 21 43 00 30 10 12 34 00 03

01 21 43 00 43 00 30 10 12 34 00 34 00 03

01 21 21 21 10 10 12 12 12 01

01 21 21 21 12 10 10 12 12 12 21 01

11 01 21 21 43 00 30 10 12 12 34 00 03

 

 

TTI MEDDELANDE 40

    



  

  

 

 

  

  

    

 

 

 

 

       

 

  

   

 

 

   

FÖRDONSKODER DTA-Z 1:65 m*=x*<3r3 m Bilaga 1
y >3,3 m sid 2(2)

, Q FORDONS;] OKTALEKVIVALENS RIKTNING
FORDOESTXP NUMMER .

pl AB (A) BA (B)

12' 01 21 21 25 00 30 10 12 12 52 00 03

13 01 43 00 30 10 34 00 03

01 43 00 61 10 10 34 00 16 01

01 43 00 43 00 30 10 34 00 34 00 03

01 43 00 61 21 10 10 34 00 16 12 01

01 43 00 61 43 00 30 10 34 00 16 34 00 03

01 43 00 61 25 00 30 10 34 00 16 52 00 03

01 43 00 43 00 43 00 30 10 34 00 34 00 34 00 03

01 43 00 61 21 12 10 10 34 00 16 12 21 01

01 25 00 43 00 30 10 52 00 34 00 03

01 25 00 61 12 10 10 52 00 16 21 01

01 25 00 61 10 10 52 00 16 01

01 12 21 12 10 10 21 12 21 01

01 12 43 00 30 10 21 34 00 03

01 21 21 12 10 10 12 12 21 01

01 43 00 61 12 10 10 34 00 16 21 01

      . l \ ; .\ . , _
w _-=:f,$mgrêr:

/T
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