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FÖRORD

Föreliggande meddelande utgör slutrapport från examens-

arbete med titeln "Analys av tillförlitligheten hos

trafikmätningssystem - Delstudie: Trafikanalysator

DTA-2". Arbetet har utförts vid statens Väg- och tra-

fikinstitut i Linköping. Handledare har varit l:e

forskningsingenjör Christer Dahlquist, VTI.
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Analys av tillförlitligheten hos trafikmätsystem
- Delstudie: Trafikanalysator DTA-2

av
Björn Johansson
Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Föreliggande meddelande utgör ett examensarbete vid tra-

fikavdelningen och ingår som en delstudie av tillförlit-

ligheten hos trafikmätsystem.

Mätnoggrannheten hos institutets trafikanalysator,

DTA-Z, har studerats. Som givare till DTA-Z används

tre gummislangar spända över vägbanan. Inverkan på

hastighetsfelet av det svaj som uppstår vid fordons-

passage samt de problem som är förknippade med att luft

används som transmissionsmedium i slangarna har under-

sökts. Vidare redovisas de viktigaste resultaten av en

vid institutet utförd studie angående mätsystemets in-

verkan på bilförarnas hastighetsbeteende.

En översikt av alternativen till nuvarande givarsystem

har gjorts. Av dessa har koaxialkabeln_hefunnits vara

det mest lovande alternativet och har därför testats

som axelräknare.
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Analysis of the reliability of traffic measurement
systems

Pilot study: Traffic analyzer DTA-Z

by Björn Johansson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

This is a pilot study of the reliability of traffic

measurement systems and represents a thesis for the

degree of Master of engineering. The work has been

performed at the traffic division of the National

Swedish Road and Traffic Research Institute in Linköping.

The measurement accuracy of the traffic analyzer DTA-Z

was studied. The present transducer consists of three

rubber tubes placed on the road. The study aims at

investigating errors in speed measurement caused by the

rubber tube swing in connection with vehicle passing

as well as problems associated with the pneumatic

system which is made up by the transducer and the rubber

tubes.

Moreover, the results of an investigation regarding the

visibility of the rubber tubes and its influence on

speed is presented.

A survey of alternative transducers was carried out.

The coaxial cable shomaito be the best alternative. A

test using the coaxial cable for axle counting was also "

performed.

VTI MEDDELANDE 48



III

Analys av tillförlitligheten hos trafikmätsystem
- Delstudie: Trafikanalysator DTA-Z

av Björn Johansson
Statens väg- och trafikinstitut
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Föreliggande meddelande utgör ett examensarbete vid

trafikavdelningen och ingår som en delstudie av tillför-

litligheten hos trafikmätsystem.

För insamling av mätdata för analys avtrafikflödet på

vägarna använder statens väg- och trafikinstitut (VTI)

en fordonsdifferentierande trafikanalysator, DTA-Z.

Vid en fordonspassage registreras axelkod, hastighet

och passagetidpunkt. Insamlade data lagras på hålremsa

vilken sedan behandlas i dator. Som givare till DTA-2

används för närvarande tre gummislangar spända över Väg-

banan, med inbördes avstånd av 1,65 m. Fordonshastig-

heten erhålls genom mätning av tiden mellan två slang-

passager. Kännedom om mätnoggrannheten hos apparaturen

är nödvändig för att skatta tillförlitligheten hos be-

räknade resultat. Mätfelet hos apparaturen kan uppdelas

i slangsvaj, onogrannhet hos givarsystemet samt upplös-

ningen hos registreringsdelen. Med slangsvaj menas

den förflyttning av slangen från utgångsläget som en

fordonspassage kan ge upphov till. Onoggrannheten hos

givarsystemet härrör från långa stigtider och låg ut-

bredningshastighet i slangen då luft används som trans-

missionsmedium. Den påverkan av trafikanternas beteende

som synliga givare kan ge har studerats. I meddelandet

ges en översikt av alternativ till nuvarande givarsystem

samt en beskrivning av en enkel axelräknare med koaxial-

kabel som givare.
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Mätfel

Slangsvajet har utvärderats med höghastighetsfotogra-

fering. Vid utvärderingen av bilderna registrerades

fordonstyp, färdriktning, hastighet, slangens utgångs-

läge samt svajet med amplitud och tid. Mätfelet i has-

tigheten orsakas dels av svajet p g a fordonspassage

dels av att slangens viloläge ändras vid fordonspassage.

Vilolägets ändring har funnits vara normalfördelat med

medelvärde 0 och en standardavvikelse på maximalt 1,01

cm. Felet i hastigheten orsakat av ändring i slangens

utgångsläge kan uppgå till i 2,6 %. Svajet orsakas av

luftströmmen kring fordonet. Ca 1 sekund efter for-

donspassagen har svajet upphört. Hastighetsfel orsakat

av svajet kan uppstå vid kort tidlucka mellan fordon

och vid möten. Några av de uppmätta svajen skulle

Okunna ge upphov till hastighetsfel på 5 5.

En trafikräknarslang utgör ett pneumatiskt överförings-

system. För att kunna utföra teoretiska beräkningar

har elektriska analogier använts. Resonansen för en

släng av 15 m längd blir med sådana beräkningsmetoder

4 Hz. Denna låga resonans har till följd att stigtiden

hos systemet blir lång. Stora krav ställs därför på

triggnivåer och förstärkning. För att testa den teo-

retiska beräkningens rimlighet har en uppmätning av

överföringsfunktionen för en 15 m slang gjorts. Det

uppmätta systemet har en resonansfrekvens vid 5 Hz.

Det mätfel som härrör från tidmätningens upplösning är

försumbart jämfört med övriga fel.

VTI I MEDDELANDE 4 8



Befintligt mätsystems inverkan på hastighetsbeteendet

Under sommaren 1976 utfördes en serie hastighetsmät-

ningar med hastighetsradar. Hastigheten mättes dels

med trafikräknarslangar på vägen, dels utan. Under-

sökningen visade inte på några systematiska skillnader

för hastighetsmedelvärdet med och utan slangar.

Givare översikt

 

Givare för registrering av fordon kan indelas i två

grupper. Dels de som känner av fordon inom en viss yta

och dels de som känner av axlar. Till den första grup-

pen hör optiska system, givare som reagerar för vibra-

tion, induktiva slingor och radar. Av dessa är induk-

tiva slangar och radar de mest använda. System base-

rade på Optiska givare eller vibrationer är komplice-

rade. Tillförlitligheten hos ett vibrationskännande

system är låg. Gruppen axelkännande kan indelas i de

som placeras på vägbanan och de som fräses ned. Bland

de som placeras på vägbanan finns förutom slangar,

kontaktkabel och kablar utnyttjande den laddningsföränd-

ring som gnidningen mellan ledare och isolering ger

upphov till. Ur störningssynpunkt är koaxialkabel den

tillförlitligaste av de sistnämnda, men har kort livs-

längd.

Axelräknare av koaxialtyp

 

Som givare används en koaxialkabel av standardtyp.

Signalen från givaren förstärks och eventuella dubbel-

pulser elimineras. Utsignalen får driva ett räkneverk.

Apparaturen visade sig ha en livslängd av ca 100 000

axlar, därefter måste givaren bytas.
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Analysis of the reliability of traffic measurement
systems

Pilot study: Traffic analyzer DTA-Z

by Björn Johansson
National Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

By collecting data on traffic flow the National Road

and Traffic Research Institute uses a traffic analyser

called DTA-2. For each vehicle passing, data for

arrangement of axles, speed and time for passing are

stored on a punch tape.

The present transducer for detection of axles consists

of three rubber tubes placed on the road with a

distance of 1,65 m. Swing of the rubber tubes by ve-

hicle passing, inaccuracy by the transducer and reso-

lution of digital parts in the device cause error in

speed measurement. Rubber tubes on roads are visible

for the driver and may have influence on his behaviour.

Measuring of rubber tube swing was carried out by high

speed photography. Error in measured vehicle speed

caused by rubber tube swing can be divided into two

types, firstly, if the tube does not return to the

initial position after a vehicle passing and secondly

if the tube is still moving as the next vehicle passes.

Initial position error was found to be Gaussian distri-

buted with mean value 0 and standard deviation 1,01 cm.

In speed this means an error of : 2,6 %. The swing

is caused by the vehicle air flow and stops approximately

l s after vehicle passing.

Transducer and rubber tube make a pneumatic system.
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Theoretical calculation on a rubber tube of 15 m length

shows a resonance of 4 Hz. Measuring on 15 m rubber

tube gives a resonance of 5 Hz. Low value on resonance

makes low slew rate. Small difference in trigg level

may result in large error.

The contribution of errors in resolution of digital

parts in the device have no influence on the total

amount of errors.

During the summer 1976 the Visibility of the rubber

tubes and its influence on speed were studied. The re-

sult showed no difference in speed mean value with or

without tubes on the road.

A survey of alternative transducers was carried out.

The coaxial cable showed to be the best alternative.

This cable used as axle counter has been able to stand

up to 100 000 axle passages.
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INLEDNING

Detta meddelande utgör ett examensarbete vidtrafikav-

delningen.

Vid insamling av mätdata för analys av trafikflödet krävs

ett tillförlitligt mätsystem. Den vid statens väg-

och trafikinstitut använda utrustningen registrerar

fordonstyp, körriktning, hastighet och passagetidpunkt.

Som givare används tre stycken gummislangar utlagda på

vägbanan. Då insamlade mätdata ligger till grund för

beräkningar av trafikflödet är kännedom om apparaturens

mätfel nödvändig. De storheter som påverkar mätfelen

varierar mellan olika mätplatser. För att kunna ge

en exakt beskrivning av mätfelet krävs därför mycket

omfattande undersökningar. Av praktiska och ekonomiska

skäl är sådana undersökningar svåra att genomföra.

Denna rapports syfte är att ge en bild av storleken hos

mätfelen samt de felkällor som är förknippade med en

viss givare. Resultaten får tjäna som vägledning för

eventuella åtgärder för att minska mätfelen. Vidare

ges i rapporten en översikt av givare som kan vara ett

alternativ till nuvarande system.
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NUVARANDE SYSTEM

Beskrivning av DTA-2

 

Vid statens väg- och trafikinstitut används en fordons-

differentierande trafikanalysator, DTA-2, för mätning

av trafikflöden. DTA-2 registrerar fordonstyp, kör-

riktning, hastighet och passagetidpunkt på en hålremsa.

Insamlat material behandlas sedan i dator. Givare till

DTA-2 är tre gummislangar spända över vägbanan.

Slangarna har ett inbördes avstånd av 1,65 m. Valet

av detta avstånd grundar sig på undersökningar av for-

dons axelavstånd. Motorcyklar och lastbilsboggier har

ett avstånd understigande 1,65 m, personbilar ett som

är större än 1,65 m men mindre än 3,30 m, lastbilar

ett som är större än 3,30m 0 s v. Den vid en fordons-

passage uppkomna pulsföljden ger en axelkod speciell

för varje fordonstyp. På detta sätt kan 28 fordons-

typer urskiljas. Ur axelkoden kan även körriktningen

fås. Hastigheten mäts mellan två intilliggande slangar.

Uppdelningen mellan fordon sker genom att ETA-2 utgående

från uppmätt hastighet beräknar-den tid inom vilken ett

fordon ska ha passerat. Pulser inkomna efter denna tid

betraktas som ett nytt fordon. Fordonsdifferentieringen

gör det möjligt att ansluta en kamera vilken tar en bild

av varje fordon. För att omvandla den av en hjulpassage

uppkomna luftpulsen till elektrisk signal används ett

membran. På detta membran är en bryggkopplad trådtöj-

ningsgivare klistrad. Strömförsörjningen till DTA-2

fås från blyackumulatorer. En detaljerad beskrivning

av DTA-Z finns i referens l.
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Mätfel, felkällor

 

De använda slangarna är av gummi. Då gummi är ett elas-

tiskt material uppstår svaj hos slangen då ett fordon

Inbördes avstånd för de slangar mellan vilka

Följden blir

passerar.

hastighetsmätning sker är kort, 1,65 m.

att relativt små lägesändringar hos slangen ger fel i

hastighetsangivelsen. I rapporten redogörs för en

undersökning av slangsvajet. Mätning av slangsvaj är

komplicerat och tidskrävande. De redovisade resultaten

grundar sig därför på en mätning. Ett pneumatiskt mät-

system, vilket DTA-2-givarna utgör, har en komplicerad

överföringsfunktion. Därtill kommer låg utbrednings-

hastighet och långa stigtider. För att Visa på felkällor

och orsaker har en teoretisk modell använts. Rimlig-

heten hos denna modell har testats genom uppmätning

av en slangs överföringsfunktion. Trafikanternas be-

teende kan påverkas av ett synligt mätsystem. De

slangar som används till DTA-Z har svart färg och en

ytterdiameter av 13 mm. Denna rapport redogör för de

Viktigaste resultaten från en undersökning där hastig-

hetsbeteendet vid synliga trafikräknarslangar studerats.
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SLANGSVAJ

Mätmetod

En slangs beteende under och efter fordonspassage är

komplicerat. För att kunna mäta så många faktorer som

möjligt samtidigt valdes höghastighetsfotografering

som mätmetod. Noggrannheten är p g a perspektivfel,

skuggor m m inte hundraprocentig, men då många faktorer

av typ vägbredd och spårbildning varierar från plats

till plats, kan det uppmätta resultatet ge en uppfatt-

ning av storleken hos slangsvajet. Då den använda

höghastighetskameran, fabrikat, Locam, kräver en tid

för att komma upp i rätt hastighet gjordes provtagá

ningar. Kamerahastigheten kontrollerades av en i bil-

den inlagd klocka. Slutsatsen av provtagningarna blev

att kameran måste startas då ett fordon befinner sig

ca 30 m före kameran. Detta för att vara säker att

uppmätta tider vid en fordonShastighet av ca 90 km/h

är de rätta.

VTI MEDDELANDE 4 8
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Figur 1.

På ömse sidor om vägen placerades stolpar med 1 m av-

stånd, Kameran med tillhörande elektronik ställdes upp

på ett avstånd av 13,60 m från vägen. Avståndet mellan

de främre och de bortre stolparna var 10,03 m och

slangens effektiva längd (längden mellan fästpunkterna)

var 9,87 m. Slangen spändes genom att den sträcktes

ca l_m. Strömförsörjning till kameran ordnades med ett

portabelt elverk. För att skydda elektroniken mot över-

spänningar användes en spänningsregulator och ett be-

lastningsmotstånd. Platsen för mätningen valdes på

Riksväg 36 omedelbart norr om infarten till Ljungsbro.

Mätningen utfördes 760701 mellan kl 9.30 och 12.30.

Man har skäl att anta att spårbildning påverkar slang-

svajet. Den utvalda mätplatsen har utpräglad spårbild-

ning och får ge en uppfattning av värsta fallet.
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Utvärdering

 

Till utvärderingen användes en projektor med Vilken

bilderna kunde stegas fram. Bilderna projicerades på

en matt glasskiva med den matta sidan utåt, detta för

Referenspunkter och aktuella

För att komma till

att undvika paralaxfel.

lägen markerades på en acetatskiva.

rätta med perspektivet i bilden konstruerades en mall.

Med hjälp av denna mättes slangens läge i punkter med

1 m avstånd längs slangen utgående från slangens fäst-

punkt, (al t o m ag) (se figur 1).

§lê29§9§_lä9e

Läget räknas från vänstra långsidan i den rektangel

som bildas av stolparnas fästpunkter. Avståndet fås

ur förhållandet mellan det på bilden uppmätta avståndet

till vänstra långsidan och avståndet mellan rektangelns

långsidor.

Kameran tog 500 bilder per sekund, vilket ger ett tids-

avstånd på 2 ms mellan bilderna. De uppmätta tiderna.

fås genom att räkna antalet bilder mellan händelserna.

Tidmätningen för slangsvajet börjar då fordonets sista

axel lämnar slangen.
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§92?§EE§-Y§EE§§$§E

Följande variabler har uppmätts

Fordonstyp bilaga 1

Färdriktning " l

Fordonshastighet " l

Slangens Viloläge " 2

Svajets lza vändläge, amplitud och tid

I' 2 : a ll ' I' II ll

." 3 : 8 Il , II Il Il

Svajet mellan dragfordon och släp

Tidpunkten då svajet börjar

Tidlucka vid möten och köer

'Fordonstyp och bilmärke för personbilar noterades i

samband med övriga utvärderingar.

Färdriktning definieras så att norrgående fordon, när-

mast kameran, färdas i riktning l.

Fordonshastigheten erhölls genom uppmätning av den tid

som åtgick för fordonet att passera mellan långsidorna

på den av stolparna bildade rektangeln.

Slangens viloläge och i Vissa fall slutläge ("fordons-

nummer") uppmättes och medelvärde och standardavvikelse

uträknades. Läget för a3 och.a6 på slangen uppritades

på normalfördelningspapper, bilaga 3.

Svajet uppmättes utgående från viloläget, men p g a

möten och köer föll många värden bort. Då spridningen

hos uppmätta värdenbåde då det gäller amplitud och tid

visade sig vara stor, ansågs en uträkning av standard-

avvikelse på så litet material vara utan värde.
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Tidpunkten då slangsvajet började räknas vara den tid-

Den tidpunkt då

svajet upphörde var svårare att urskilja, men har satts

punkt då en rörelse var urskiljbar.

till den tid då svajet varmindre än 1 cm.

Tidluckan vid möten och köer uppmättes i de fall då inte

slangsvajet upphört. A

Resultat

âlê§9ê2§_21191ä2§

Medelvärde och standardavvikelse i om för slangens

viloläge i punkter med 1 m avstånd utgående från slangens

fästpunkt.

 

 

 

Punkt al az a3 a4 a5 as a7 d8 a9

Medelvärde (cm) 47,1 47,3 47,5 48,0 47,9 47,7 47,3 47,4 47,8

Standardavvikelse (cm) 0,42 0,39 0,65 0,82 0,90 1,03 1,07 1,00 0,84

    

   

   

 

 

§Y§iêE

Medelvärdet av amplituden hos slangsvajet efter person-

bilar i punkter med 1 m avstånd utgående från slangens

    

fästpunkt.

Punkt al az a3 a4 as as a7 aa a9

1:a vändläge (om) 0,2 0,7 1,4 2,3 2,8 2,9 2,8 1,7 0,7

2:a vändläge (cm) 0,3 0,6 1,1 1,4 1,5 1,6 1,8 1,1 0,9

3:e vändläge (om) 0,0 1,2 1,6 2,4 2,8 2,3 2,5 2,0 1,0
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Uträknade värden på 2:a och 3:e vändläge i ovanstående

tabell kan p g a mycket få mätvärden endast ge en an-

tydan av storleken av amplituden.

Medelvärdet av amplituden hos slangsvajet efter last-

bilar i punkter med 1 m avstånd utgående från slangens

 

 

fästpunkt.

Punkt al az aa a4 as ae a7 ae a9

1:a vändläge (cm) 0.2 1:4 2:2 3:0 3:3 3:8 3:3 3:3 2:0

 

 

   

  

 

 

  

 

Medelvärdet av uppmätta tider hos slangsvajet efter

personbilar och lastbilar (millisekunder).§

..--w. -

 

Personbilar' Lastbilar

 

 

  

1:a vändläge (cm) 204 315.

2:a vändläge (cm) 496

3:e vändläge (cm) 681
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Uträknade medelvärden för 2:a och 3:e vändläge kan, en-

dast ge en antydan om dessa tidpunkter.

EêläEEêEêEEElEE

Slangens läge uppmättes på bilden med en noggrannhet

av i 0,5 mm. Inritningen av den referenslinje, linjen

mellan de vänstra stolparnas fästen, ger upphov till

ett fel.

ningen hos avståndet till en andra referenslinje, lin-

Detta fel uppskattades genom mätning av sprid-

jen mellan de högra stolparna. Perspektivet gör felet

beroende av avståndet från kameran. Nedan redovisas

felet, omräknat till verkligt fel hos det uppmätta

läget, för punkterna 1 och 9, närmast respektive längst

För punkt 1 blev felet ifrån kameran. 0,5 cm p g a

mätonoggrannheten och i 0,3 cm orsakat av osäkerheten

hos referenslinjen. I punkt 9 blev motsvarande siffror

i 0,7 cm respektive :0,4 cm. Totalfelet i punkterna

blev

punkt al i 0,8 cm

punkt a i 1,1 cm
9

Tiden mättes med en upplösning av 2 ms. Provfilmningen

visade att kameran uppnådde sin rätta hastighet då

kameran startades ca 30 m före fordonspassage. Detta

medförde att mätfelet är försummbart jämfört med den

osäkerhet som finns då man ska avgöra när händelser

inträffar. Jämfört med den spridning som resultaten

Visar upp är även denna osäkerhet av ringa betydelse.

Vid uppmätningen av fordonshastigheten, däremot, ger

3 km/h vid 70 km/h.

Detta tillsammans med svårigheter att exakt bestämma

upplösningen 2 ms ett fel på i

när ett fordon passerar referenslinjerna gör att angivna

hastigheter får anses ungefärliga.
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Slutsatser

 

âlêssss§_yilelêse

Med stöd av bilaga 3 får de uppmätta värdena anses vara

normalfördelade. Vidare antas att felet orsakat av

osäkerhet i inritade referenslinjer är normalfördelat.

Den uppmätta fördelningenär då summan av den "riktiga"

fördelningen och felets fördelning. Korrigerat för

felets fördelning blir då vilolägets fördelning enligt

nedanstående tabell. Slangens variation kring vilo-

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

'läget (cm).

Punkt al az a3' 8.4 as a6 8.7 38 ag

Standagdawikelse (cm) 0.510,27 0,58 0,76 0,48 0,98 1,01 0,94 0,76

Betrakta värsta fallet (punkt 7). Om hastighetsmätning

sker mellan två slangar vars fördelningar antas vara

oberoende och avståndet är 1,65 m, fås med felgränserna

i 30 ett fel på i 4,29 cm d v 5 i 2,6 % fel i hastig-

het. Orsaker till vilolägets variation kan vara nu-

varande slangfästen samt ojämnheter i beläggningsytan,

vilka hindrar slangen att återgå till ursprungsläget.

§Yêi§2

Slangsvajet orsakas inte av hjulen utanberor på luft-

strömmen kring fordonet. Fordon med kraftig turbulens

ger upphov till ett svaj som börjar omedelbart men som

upphör relativt snabbt. Strömlinjeformade fordon or-

sakar ett svaj som varar länge i tiden och har stor

amplitud. Svajet börjar först 1 till 2 fordonslängder

efter passagen. Fordonen i mätningen är utvalda, vilket
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innebär att slutsatser av vad som är normalt svaj inte

kan dras. Svajet kan vid liten tidlucka mellan fordon

och vid möten, ge upphov till betydande hastighetsfel.

Under ogynnsamma omständigheter skulle några av de upp-

mätta svajen kunna ge fel på ca 5 %. Denna uppskatt-

ning grundas på att skillnaden mellan 1:a max och Vänd-

läge sällan överstiger 8 cm.
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FELKÄLLOR APPARATUR

Allmänt

Mätfelet hos DTA-Z-an kan delas upp på mätfelet hos

givarsystemet respektive registreringsdelen. Registre-

ringsdelens mätfel härrör från upplösningen i tidmät-

ningen. Givarnas felkällor är främst den svårberäk-

nade överföringsfunktionen hos en slang samt svårig-

Det

teoretiska resonemanget om överföringsfunktionen är ett

heter att detektera en luftpuls på rätt nivå.

försök att påvisa några av de felkällor som finns. För

att kontrollera rimligheten i resonemanget har en upp-

mätning av överföringsfunktionen gjorts.

Överföringsfunktion

 

En givarslang utgör en pneumatisk överföringslinje.

För att kunna utföra teoretiska beräkningar på pneu-

matiska system kan man använda sig av elektriska ana-

logier (se referens 2). Slangen antas ha följande ek-

vivalenta schema.

R M
M

  

V *ä

_4__.E

__2 P
Pan-_H_-

N
H
)

  

 

Figur 2.
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där Pl trycket (insignal)

P2 " (utsignal)

R strömningsmotståndet

C ledningens kapacitans

Cb mätkammarens kapacitans

M masströgheten

R, M, C och C ges av
b

    

R = 1284v

n d

M = 4 2

n d

c=p'A
n ° p

_ D ' V
cb- n p

där v luftens kinematiska viskositetsfaktor

p luftens täthet

A slangens innerarea

n polytropexponenten för luft

V mätkammarens volym

p luftens medeltryck

Om tryckvariationerna anses små jämnfört med luftens

medeltryck och följande värden används

= 9,32-10'6m2/sv

0 = 1,96 kg/cm3
Pm: 1,0-105 N/m2
n = 1,4

fås per längdenhet
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R = 2,9-105/sm2
M = 3,5°lO4/m2
C = 3,9'10-lO kg/m

Cb= försummbar jämnfört med C

Antag att en hjulpassage ger upphov till en diracpuls

på ingången (se figur 2). Utsignalen kommer då att

variera i tiden enligt nedanstående ekvation.

R
"mt

  

Detta uttryck gäller per längdenhet. Olika slanglängder

ger olika resonansfrekvenser. Värsta fallet, slang-

längd 15 m, har en så låg resonans 4 Hz. Resultatet

av en hjulpassage då slanglängden är 15 m blir ett in-

svängningsförlopp enligt figur 3.

Å

u/f"" \x eyes. t (s)
\\\\v///b,25 \\\,///b,50 _\***"70,75

 

Figur 3. Tryckvariation hos 15 m slang.
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DTA-2 diskriminatorn är konstruerad för att klara en

signal med ett utseende enligt ovanstående figur, utan

att ge dubbla pulser. Problem skulle kunna uppståom

man i slangen får en blandning av två insvängningsför-

lopp med olika frekvens. Detta uppstår om axlarna pas-

serar slangen på olika avstånd från slangänden. Risken

för dubbelpulser p g a detta är inte stor, ty skillnaden

i avstånd måste vara relativ stor, ca 1 m. Det förda

resonemanget grundar sig på endiracpuls. I verklig-

heten har inte pulserna oändlig amplitud. Om hastig-

hetsmätning sker mellan två slangar och amplituden inte

skulle vara lika kan fel uppstå.

   

Figur 4.

Diskrimatorn triggar på nivån D (se figur 4). Med samma

resonansfrekvens hos slangarna ger olika amplituder

upphov till olika branthet hos flankerna. Resultatet

blir ett fel i hastigheten. Då amplitudens storlek

påverkas av olikheter i vägytan, känsligheten hos givarna,

förstärkarnas inställning m m kan storleken hos felet

bara skattas. En försiktig skattning är i 2 %.
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4-2-2 Heeuäzsias_§2_êys§§§:i§9§22252299

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

    

 

 

  

  

  

 

 

11/ i S Givare«--. p \\\\\ \3 i 2

Signal Givare
gen. l

Oscilloskop

Tidmätning

_ Figur 5.

överföringsfunktionen för en 15 m lång slang erhölls

genom mätning av dämpning och fasskillnad mellan ingång

och utgång vid olika frekvenser. Insignalen, sinus,

genererades i en I/P omvandlare (ström till tryck)

driven av en tongenerator. Amplituden mättes med tryck-

givare av halvledartyp. Ur amplitudskillnaden beräk-

nades dämpningen. Periodtiden hos signalen och tid-

skillnaden mellan in- och utsignalen uppmättes. För-

hållandet mellan dessa gav fasen. En slang arbetar

normalt vid atmosfärtryck, men den använda utrustningen

kräver ett visst övertryck. Mätningarna har därför ut-

förts vid två olika tryck, 1,2 kp/cm2 och 1,4 kp/cmz.
För att undersöka slanglängdens inverkan mättes reso-

nanst0ppens läge vid olika längder. En mer detaljerad

beskrivning av mätapparaturen finns i bilaga 4.

Resultat: Systemet har en resonans vid ca 5 Hz (bi-

laga 5). Den angivna skalan på dämpningen ska endast

användas för jämförelse mellan olika punkter på kurvan,

ty mätningens syfte var att finna resonanstoppen och en

statisk kalibrering visade sig svår att genomföra.
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Undersökningen av resonanstöppens beroende av frekvensen

vid slanglängderna 6,7 och 10 m gav 12 respektive 7,2

Hz. Längderna är valda av praktiska skäl.

Slutsatser:

Om man gör en grov förenkling och bortser från allare-

sonanser utom den första kan man anta att systemet är

av andra ordningen. Ett impulssvar hos ett andragrads-

system ger i tidplanet upphov till en funktion liknande

den i figur 3. Den teoretiska modellen ger en rimlig

men starkt förenklad bild av luftens beteende i en

slang.

Registreringsdelens mätfel

Mätfelet i registreringsdelen härrör från tidmätningens

upplösning. Felet som procent av hastigheten redovisas

i bilaga 6. DTA-Z arbetar med två olika klockpulser

(0,833/2 ms och 0,833 ms), därav "knycken" i kurvan.

Som framgår är felet obetydligt jämfört med de fel gi-

varna ger upphov till. Klockpulsernas längd varierar

något med temperaturen, men även detta fel är försumm-

bart när det gäller hastigheten.

VTI MEDDELANDE 4 8
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BEFINTLIGT MÄTSYSTEMS INVERKAN PÅ BILEÖRARNAS HASTIG-
HETSBETEENDE

Inledning

 

För att undersöka om trafikanternas beteende påverkas

av befintligt mätsystem utfördes under sommaren 1976

en serie hastighetsmätningar. Hastigheten mättes dels

då slangar var placerade på vägbanan, dels utan. Upp-

mätta resultat och beräkningar finns utförligt beskrivna

(referens 3).

Nedanstående redogörelse är en summering av de viktigaste

resultaten.

Mätmetod

Hastigheten mättes med hastighetsradar av fabrikat

Electro-Matic, model 35, på 10 platser. Hastighetsbe-

gränsningen på fem av platserna var 70 km/h, övriga

90 km/h.

som finns mellan olika veckodagar och tider på dygnet

För att eliminera den medelhastighetsvariation

mättes hastigheten med respektive utan slang på samma

plats och på samma veckodag. Radarutrustningen place-

rades så att den var osynlig för trafikanten. Fordonets

hastighet registrerades strax före eller strax efter

slangpassagen. Variationen hos Vädret varunder den

aktuella tiden så liten att den inte torde ha någon

nämnvärd inverkan på hastigheten.

Resultat

Totalt regisrerades 6446 fordon, varav 5831 var person-

bilar. De nedan redovisade resultaten gäller person-

bilar. Medelvärde och standardavvikelse för varje mät-

plats uträknades se bilaga 10. För observationer över
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90-percentilvärdet uräknades medelvärde och standard-

avvikelse, detta för att se om de högsta hastigheterna

påverkades av slangarna.

Slutsatser

Undersökningen visar inte på några systematiska skill-

nader för medelhastigheten med respektive utan slangar.

De högsta hastigheterna visar inte heller någon tydlig

påverkan. Befintligt mätsystem tycks inte påverka

medelhastigheten.
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GIVARE ÖVERSIKT

Allmänt

Givare för registrering av fordon kan indelas i två

Dels de som känner av ett

och dels de

Då DTA-Z

grupper (se referens 4).

fordon inom en viss yta, närvarodetektor,

som känner en axelpassage, axelkännande.

kräver givare av axelkännande typ harhuvudvikten lagts

på alternativ till nuvarande givare. Livslängden hos

givare placerad på vägbanan är kort och vid t ex snö-

röjning är placering på vägbanan helt olämplig.

Gruppen axelkännande givare har därför delats in i de

som placeras på respektive i vägbanan.

Närvarodetektorer

 

QBEiêäê

Registrering av fordon kan ske genom att låta fordonet

bryta en ljusstråle. I det enklaste fallet placeras

ljuskällan och detektorn på var sin sida av vägbanan.

Alternativet är en placering av givare och detektor

på samma sida. Det av fordonet reflekterade ljuset

detekteras. Det senare alternativet kräver något mer

komplicerad elektronik för att skilja reflekterat ljus

från störningar. Gemensamt för båda alternativen är

att mötande trafik bryter ljusstrålen. Tät trafik ger

därför stort informationsbortfall. Vidare kan snömodd

och vattensprut från fordonshjulen ge upphov till fel-

aktig information. Mätarrangemanget går att göra nästan

osynligt för trafikanten.
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En möjlig metod skulle vara att registrera fordonets

vibration genom givare placerade i vägbanan. Då över-

föring av seismiska vågor innehåller många svårberäknade

faktorer blir en tillförlitlig registrering av fordon

svår att genomföra i praktiken (se referens 5). Dels

kan svårigheter uppstå att skilja fordon med liten tid-

lucka, dels blir osäkerheten i lägesangivelse stor vilket

gör hastighetsmätning vansklig. Tillhörande elektronik

blir komplicerad och svår att göra fältmässig.

EEQEEEiYê_§liEQQE

En slinga Vilken ingår i.enloscillators svängningskrets

placeras i vägbanan. Då.ett fordon befinner sig i

slingan, vilken kan anses vara en envarvig spole, ändras

induktansen och därmed frekvensen Vilket detekteras.

Denna givartyp är mycket vanligt förekommande vid tra-

fiksignaler. Genom sin placering i vägbanan är den

mycket robust. Slingans aktiva yta kan varieras vilket

ger möjlighet till många olika tillämpningar. De vas

riabler som är möjliga att uppmäta är fordonshastighet,

färdriktning och fordonslängd. Genom att göra slingan

lång kan även storleken hos en fordonskö uppmätas. I

bilaga 11 visas blockschemat för en induktiv slinga

(LM Ericsson).

Vid hastighetsmätning med radar utnyttjas dopplereffek-

ten. En kombinerad sändar-mottagar antenn placeras

inVid vägbanan och kan med enkla medel göras praktiskt

taget osynlig för trafikanten. övrig utrustning kan

placeras t ex i ett fordon. Radar används vid trafik-

övervakning då den mäter fordonshastighet med relativt
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god noggrannhet. För att undvika felaktiga resultat

vid köer och möten "missar" elektroniken de fordon som

skulle bli felregistrerade. Bilaga 7 ger några data

för en radar typ 73/k (Nordisk elektronik).

Axelkännande detektorer_

 

ålêêgêå

Då ett fordonshjul passerar en slang utlagd på vägbanan

uppstår en tryckpuls. De givare som används för detek-

tering av denna puls kan delas in i tre typer.

Slangkännare Givare

Ställbart Spel (L)

,rt
nu

4-_- l

1
M

Hjul

  

4
-
0
:

  

M
J

  

?
q
'
ä
n
' 6'

Figur 6.

Enklast är en membrankontakt (se figur 6) vilken sluter

en strömkrets. Luftpulsens reflektion i slangändarna

ger lätt upptill dubbelpulser. Dessa kan undvikas om

en bryggkopplad trådtöjningsgivare klistras på mem-

branet. Dubbelpulserna elimineras av efterföljande

elektronik. DTA-Z-givarna är av den sist beskrivna

typen. Byts membranet mot en piezoelektrisk givare kan

den tröghet som finns hos ett membran undvikas. Vidare

fås en givare som är mycket tålig mot fukt och smuts.

Bilaga 13 visar en givare av piezoelektrisk givare

(Leopold & Stevens).
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Kontaktkabel

skyddshölje

 

En kontaktkabel består av två ledare, se figur 7, vil-

ket normalt hålls åtskilda.

fordonshjul bringas ledarna till kontakt.

Vid en passage av ett

De stora

mekaniska påfrestningar som en placering på vägbanan

ger innebär en kort livslängd. Vid temperaturer under

6-8 C blir kontaktfunktionen osäker. Då ledarna går

att dela upp i sektioner kan de användas för mätning

av t ex sidoläge.

   

äêäsl

l 1 U_I

I : ideal först.
kabel

. _ högohmig

Figur 8. Idealiserad modell

Om en kabel utlagd på vägbanan, fri i ena änden och

högohmigt ansluten i andra (se figur 8), passeras av

ett fordonshjul uppstår en spänningspuls över den hög-
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På vägbanan placeras en koaxialkabel, se figur lO,

vars mittledare ansluts till en högohmig förstärkare.

Förstärkaren placeras i ett avskärmat hölje. Till

detta hölje ansluts kabelns skärm. Förstärkare och

kabelns mittledare blir på detta sätt skyddat från

yttre störningar. Fördelen med koaxialkabel är att

den är billig samt att diametern kan väljas så att den

blir svår att upptäcka för trafikanten. Nackdelen är

att utsignalen blir liten orsakad av att endast ladd-

ningar innanför skärmen kan ge upphov till puls samt

att dielektrikum är av hårt material. Gnidningarna

blir därför små. Livslängden begränsas av skärmen

normalt tillverkad av k0ppar. Vid mekanisk påkänning

härdar kOppar vilket har till följd att skärmen brister.

Studier av olika typer av kabel, både skärmad och icke

skärmad har utförts av Sune Klaesson, VTI. Förstärka-

rens hölje och förstärkarens referenspunktÃansluts till

nätjord. På detta sätt hindras kabeln från att funge-

ra som antenn, vilket är fallet vid ojordat system.

Genom att välja mjuk kabel med stor gnidning mellan

kabeldelarna fås en signal vars nivå ligger mycket

högre än de störningar som normalt förekommer. Mot

kraftiga störningar t ex tändsystem ger metoden tro-

ligen dåligt skydd. Då elektrisk jordpunkt krävs blir

användbarheten i fält begränsad.
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Figur 11.

 

Givaren består av ett metallhölje och en mittledare.

Mellan dessa finns ett dielektrikum. Mittledare och

dielektrikum kan röra sig relativt metallhöljet. Giva-

ren är inbakad i en plastmassa. För att skydda givaren

är den placerad under en stålplatta. Då ett fordons-

hjul passerar kommer givaren i rörelse ty plastmassan

är elastisk. Gnidningen mellan dielektrikum och metall-

hölje ger upphov till en uppladdning och en puls liknan-

de den som uppstår i en koaxialkabel. I anslutning till

givaren sker en impedansomvandling för att signalen ska

kunna överföras utan risk för störningar. Referens 7

ger en mer detaljerad beskrivning av givaren. Tillver-

karen, Marconi/R.R.L., uppger att givaren har klarat 40

miljoner axelpassager utan nämnvärd förslitning. Denna

siffra grundar sig på erfarenheter från England.

Vibracoax

Vibracoaxgivaren består av ett tunnt kopparrör, vilket

Då ett fordon

Denna defor-

placeras i ett i vägbanan uppfräst spår.

passerar deformeras vägbeläggningen något.

mation detekteras av givaren. Tillverkaren, Messdata

GmbH, har inte uppgivit vilken princip givaren arbetar

efter, men utsignalen har ett utseende liknande det som

erhålls vid en axelpassage över en koaxialkabel.
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AXELRÄKNARE AV KOAXIALTYP

SXfte

Som framgår av översikten skulle en koaxialkabel vara

ett alternativ till de nu använda slangarna. Koaxial-

kabel har använts som givare i ett flertal olika ut-

rustningar för hastighetsmätningar. Litteraturstudier

har inte visat på någon tillämpning där koaxialkabel

använts i en axelräknare. Avsikten med den nedan be-

skrivna apparaturen var därför att få en uppfattning

av tillförlitligheten och livslängd samt de problem

som är förknippade med en koaxialkabel som givare.

Apparatbeskrivning

 

En detaljerad beskrivning av de olika delarnas funke

tion och uppbyggnad i bilaga 11.

---
T TTT \

  

 

   

 

  

kabel förstär- trigg dubbbel- räkne-
kare krets puls- verk

logik

Figur 12.

Den använda

koaxialkabeln är av standardtyp (RGU-58) med en dia-

meter av 5 mm. De laddningsändringar som uppstår vid

en fordonspassage är relativt små. Förstärkarens ingång

har därför gjorts högohmig. Störningarna som uppstår

vid högohmig ingång har eliminerats genom att placera

förstärkaren i en skärmburk, vilken är förbunden med

kabelns skärm.
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En axelpassage ger upphov till en signal med ett ut-

seende liknande figur 9. Triggnivån D måste, p g a

stora skillnader i pulsamplitud mellan olika fordons-

typer, ställas ganska känslig. Den känsliga triggnivân

ger upphov till dubbelpulser. Dessa elimineras av en

dubbelpulslogik.

räknaren blockeras 20 ms efter varje puls.

Principen för denna logik är att

Tiden är

vald så att inte pulsen från nästa axel blockeras.

Test av axelräknare

 

Apparaten placerades på riksväg 34 omedelbart söder om

VTI. Parallellt med koaxialkabeln användes två axel-

räknare av slangtyp (Haldex). Protokoll över antal

räknade axlar och inträffade händelser med kommentarer

finns i bilaga .

Resultat:

dubbelpulser bli oacceptabelt.

Vid 100 000 axelpassager började antalet

Någon analys av till-

förlitligheten gick inte att göra, ty axelräknarna av

slangtyp visade sig vara mindre tillförlitliga en den

av koaxialtyp. De observationer som gjordes i samband

med kontrollbesök visade dock att apparaturen visade

rätt antal axlar om kabeln var tillräckligt spänd.

Koaxialkabeln töjde sig vilket medförde svaj. Under-

sökning av mest utsatta ställen visade att skärmstrumpan

hade börjat dela sig. En trasig skärmstrumpa gör kabeln

mycket känslig för rörelse i sidled.

Slutsatser: Med en tåligare skärm än den ovan använda

samt en fästanordning som eliminerar töjningen är kaoxial-

kabeln ett alternativ till slangen. Den relativt körta

livslängden vägs upp av att koaxialkabeln är billig.

Genom att byta kabel ofta kan tillförlitligheten bli

god.
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NUMRERING AV FORDON

Nummer Typ (märke) :åågrikt- äâåäåghet

1 Volvo 242 2 75

2 Lastbil + släp 1 60

3 R 16 1 64

4 SAAB 99 1 75

5 SAAB C.i coup 2 62

6 Lastbil + släp 1 75

7 Volvo 242 2 75

8 VW (bagge) 2 94

9 SAAB V4 kombi 1 81

10 Lastbil + släp 2 78

11 Audi 2. 94

12 SAAB 99 2 -

13 Lastbil + släp 1 69

14 Lastbil + släp 1 78

15 Buss 1 81

16 Lastbil + släp 2 78

17 Volvo Amazon 1 90

18 Volvo PV 2 78

19 Volvo 145 1 102

20 Lastbil + släp 2 75

21 Lastbil 1 78

22 Lastbil 1 85

23 Lastbil 2 69

24 Volvo 142 1 85

25 Peugout 504 1 90

26 SAAB C:i coup 1 90

27 Ford Escort 1 100

28 Datsun Cerry 1 95
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VARIATION HOS VILOLÄGE

Fordon nr al a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

1 46,8 47,4 47,5 48,2 48,1 .48,0 47,5 48,1 48,4
2 .. - - .. - .. - .. -

3 _ .. _ .. - ., .. .. -

4 48,0 47,4 47,8 47,6 47,5 47,4 46,9 47,1 47,7
5 - - - - - - - _ _

5 - _ _ - - - .. _ -

.7 47,3 47,6 48,1 48,6 48,8 49,0 48,6 48,9 48,9
8 46,6 47,2 47,2 47,6 47,5 47,1 46,2 46,4 47,7
9 - _ - .. - - - - _

10 46,8 47,2 47,5 48,5 48,4 48,4 48,3 48,2 48,1
11 46,6 46,6 46,7 46,7 46,9 46,4 45,9 46,0 47,3*
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 47,6 47,2 47,8 48,2 47,8 47,7 47,2 46,7 47,3
15 47,3 47,9 49,2 49,7 50,0 50,0 48,6 48,2 48,5
16 47,7 47,2 47,5 47,9 47,5 47,4 46,9 47,1 47,3
17 - .. - - - ; - .. -

18 47,6 46,9 47,0 47,4 46,6 46,1 45,7 45,3 46,6
19 47,3 46,9 46,7 47,1 46,9 46,7 46,8 47,8 47,3
,20 46,8 47,4 48,1 48,2 48,4 48,4 48,6_ 48,5 48,9
21 47,0 47,2 47,8 48,5 48,5 48,0 47,2 47,5 47,7
22 - - - _ - _ - - -

23 47,6 47,7 48,9 48,8 49,0 48,7 49,0 48,6 48,5
24 47,1 47,2 47,8 48,5 48,1 48,0 47,6 47,8 47,7
25 47,6 47,9 48,1 48,5 48,5 48,0 47,9 47,8 49,2
26 47,6 47,9 48,1 48,8 48,4 48,0 47,9 47,8 49,4
27 - - - - - - -. - -
28 - - - - - - - - -

"2" 46,8 47,4 48,1 48,1 49,1 49,0 48,9 48,9 48,4
"10" 46,8 47,2 -47,5 47,9 47,5 46,7 46,2 46,0 47,0
"11" 46,6 46,6 46,7 46,7 46,9 46,4 45,9 46,0 47,3
17" 46,6 47,0 47,0 46,8 46,6 46,1 45,7 46,3 46,2

"19" 47,3 46,9 47,8 48,2 48,1 47,7 47,6 47,8 47,3
'20" 46,8 47,4 47,0 46,8 46,9 46,7 46,9 46,7 47,0

" " innebär att slangens slutläge uppmätts
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Utgångslägets förändring
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Mätutrustning överföringsfunktion

Signalgenerator: Wavtek 164

Tidmätare: Marconi TF 2415

Givare: Akers Elektronic 830 B

I/P omvandlare: NAF 370470
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Resultat överföringsfunktion

 

   

  

Frekvens (Hz) Dämpning (dB)Fasvridning

, 0,29 -

, 1,21 0

1 0,99 1

1 1,81 3

, 1,54 4

1 2,23 7

1 3,28 6

3,0 2,55 9

3,5 5,02 12

4,0 6,67 23

4,5 8,25 75

5,0 8,66 94

6,0 6,67 126

7,0 3,46 148

8,0 1,21 160

9,0 1,04 167

10,0 0,05 176

12,0 1,63 195

14,0 4,73 210

16,0 3,57 273

20,0 0,65 353

tryck : 1,4 kp/cm
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Resultat överföringsfunktion

 

 

  

 

 

Frekvens (Hz)Dämpning (dB) Fasvridning

, - 0,37 -

7 1,8 4

1 1,63 4

1 1,21 6

1 1,81 5

I 1,63 12

3,5 5,65 13

4,0 8,00 29

4,5 8,81 40

5,0 8,25 111

5,5 6,83 127

6,0 5,42 139

7,0 3,49 150

8,0 0,99 159

9,0 - 0,05 169

10,0 0,29 176

tryck T 1,2 kp/cm
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Fasvridningen som funktion av frekvensen hos 15 m slang.

1,2 kp/cm2

1,4 kp/cm2 

15
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Mätplats Datum Slang V 5 n

70-1 76-06-16 Ja 74,15, 11,55. 182

70-1 76-07-16 Nej 78,08 9,85 163

70-1 76-07-23 Nej 78,09 10,54 211

70-1 76-07-23 Ja 76,53 10,41 180

70-2 76-07-19 Ja 80,70 9,16 206

70-2 76-07-19 Nej 78,57 9,45 204

70-2 76-07-26 Nej 80,67 8,85 128

70-2 276-07-26 Ja 80,41 10,17 170

'70-3 76-07-27 Ja 68,21 8,31 215

70-3 76-07-27 Nej 70,28 7,25 242

70-3 76-02-03 Nej 72,67 7,38 154

70-3 76-08-03 Ja 70,21 8,20 172

70-4 76-07-14 Ja 76,19 9,03 156

70-4 76-07-14 Nej 74,68 9,08 ;181

70-4 76-08-04 Nej 72,64 9,81 137

70-4 76-08-04 Ja 71,48' 10,38 *186

70-5 76-07-23 Ja 73,49 10,61 118

70-5 76-07-23 Nej 75,55 8,60 184

70-5 76-07-30 Nej 77,24 9,05 90

70-5 76-07-30 Ja 73,50 9,00 133

V = medelhastighet

s = standardavvikelse

n = antal fordon
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Mätplats Datum ,Slang V 5 n

90-1 76-07-15 Ja 90,07 12,11 176

90-1 76-07-15 Nej 86,89 11,39 186

90-1 76-07-22 Nej 89,05 12,50 165

90-1 76-07-22 Ja 86,52 11,05 174

90-2 76-07-15 Ja 86,54 9,542 111

90-2 76-07-15 Nej 87,65 11,55 127

90-2 76-07-22 Nej 87,89 10,81 113

90-2 76-07-22 Ja 87,01 11,29 108

90-4 76-07-26 Nej 92,22 11,72 131

90-4 76-07-26 Ja 91,82 10,61 128

90-4 76-07-19 Ja 92,96 12,28 141

90-4 76-07-19 Nej 90,18 11,43 150

90-5 76-07-14 Ja 77,77 8,31 130

90-5 76-07-14 Nej 78,01 8,76 111

90-5 76-08-04 Nej 79,87 9,95 99

90-5 76-08-04 Ja 80,23 10,89 103

V = medelhastighet

s = standardavvikelse

n = antal fordon
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Figur 2.

/ v - medelhaatighet med slangar för
personbilar

/ V' = medelhastiqhet utan slangar för
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Radar typ 73/k

 

Ger utskrift av:

Utgångar:

Extern utrustning:

Tillverkare:

Pris:

Radarbilden innehåller ett "fönster".

Bilaga 9
sid 1(1)

Hastighet (km/h)

Tid (datum, timmar, minuter, se-

kunder)

Hastighet och tid finns i seriell
BCD kod

Kamera, tar 250 bilder med hastig-
het och tid inlagda i bilden.

Nordisk elektronik, Nynäshamn

70 000:- (hösten 1976)

Fordonets has-

tighet mäts endast då det befinner sig i "fönstret".

Mötande fordon och köer påverkar inte resultatet.

Sändarens effekt är tilltagen så att väderförhållande

inte ska påverka resultatet i någon nämnvärd grad.
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NEW 81 IMPROVED

SHOWN

ACTUAL SIZE

 

STEVENS AIR SWITCH
SE LF -COMPENSATING

for TRAFFIC RECORDERS
AND CLASSIFICATION COUNTERS
The Stevens Air Switch is designed to receive
pulses from a road tube and convert them into

electrical signals to enable a traffic recorder to

provide a record of traffic flow. The switch is

extremely rugged and designed for long-life. The

switch is completely solid state, environmental-

ly protected and sealed at the tube input. Main-

tenance of the switch is eliminated since it does

not require Cleaning and there are no contacts

or moving parts to fail. Operation of the unit is

not affected by talc, rubber chaf or other for-

eign matter within the switch body. lt automat-

ically compensates for temperature changes and

will operate from -40° F to + 165° F (-40°
to + 77° C). -

The switch will detect traffic from 5 to 80 mph

(8 to 129 kph). When used with the Stevens

Digital Traffic Recorder and a 60 foot (18.3 m)

length of 3/16" road tube (l.D. must be increased

for hoses longer than 60 feet) you can record

small compact vehicles in the fourth lane at 70

mph (113 kph) and at the same time pick up

OUTPUT TERMINALS

 

 

BATTERY
TERMINALS

 

 

semi's in the nearest lane without double count-

ing. The switch is self-cal ibrating thus eliminating

the need for adjustment. lt automatically com-

pensates for variations in traffic speeds and tube

lengths up to 60 feet (18.3 meters).

If you are having trouble with your present

switches perhaps the Stevens Air Switch will

solve your problem. The Stevens Air Switch also

provides excellent performance when used with

Classification counters. Please specify recorder

brand and model when ordering this switch.

SPECIFICATIONS
lNPUT -- road tube pulse

OUTPUT - electrical pulse (NPN transistor activated

for 3 milliseconds minimum for each axle).

MAX. lNPUT - 50 axles per second.

POWER REQUIRED - battery, 5 VDC min.,

18 VDC max. at operating temperature under load.

STAND-BY CURRENT - under 20 microamperes at

12 VDC

OPERATING CURRENT - 12 ma.

TEMPERATURE - -40:F to + 16§°F
-40 Cto+ 77 c

PRINTED CIRCUIT NÅRD

    TRANSDUCER - SEALED
BETWEEN 2 "O" RINGS

LEUPOLD & STEVENS, INC.
PO. Box 688, Beaverton, Oregon 97005, U.S.A. Cable: LEUSTEV, Beaverton

Telex 36-0683 Telephone 503-646-9171

 

A rugged

and

long life

solid state

Air

Switch

for use with

Stevens

Digital

Traffic

Recorder

Models

7051

7053

7054

and other

Traffic

Recorders

and

Classification

Counters.

BU L L ETI N 39A

an Edition

Printed in U.S.A.

5M-878-D+D
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BESKRIVNING AXELRÄKNARE

Förstärkare

Förstärkaren består av två steg. 10 ggr förstärkning

i första steget, varierbart upp till 50 ggr i andra

steget. Som referensspänning används 6 V taget från

en spänningsdelning av 12 V. Kondensatorn på 220 u F

är till för att hindra självsvängning. För att slippa

offsetspänningen är stegen avkopplade med en kondensa-

tor, lOO u F. Det härvid uppkomna filtret har en

brytfrekvens av 10 Hz. över återkopplingsmotståndet

i andra steget är en 2 nF kondensator placerad för att

minska bruset från första steget. Utsignalen LPáfilt-

reras i ett filter med brytfrekvens av 20 Hz. Hela

förstärkaren är placerad i en skärmburk ansluten till

batterispänningens minuspol. Koaxialkabelns skärm är

ansluten till skärmburken.

Komparator

 

Som komparator används en operationsförstärkare utan

återkoppling. Genom spänningsdelning fås en varierbar

referensspänning. Operationsförstärkaren följs av ett

drivsteg till högnivålogiken. Komparatorns tröghet

tjänstgör som ett filter för snabba störningar.

Eliminering av störningar

 

En störning har ofta kort utsträckning i tiden. För

att en puls ska kunna passera krävs att den är längre

än 5 ms.
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Dubbelpulslogik

 

För eliminering av dubbelpulser används en missing puls

detector. Funktionen liknar en återtriggningsbar mono-

vippa. Tiden är vald till 20 ms.

Drivning av räkneverk

 

Räkneverket kräver en pulslängd av 40 ms. Som drivning

används två parallellkopplade NAND-grindar.
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