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Funktionstest av optiska fordonsdetektorer
- Delstudie: IR-detektorer. '

av Christer Dahlquist och Mats Eriksson
Statens Väg- och Trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Under sommaren och hösten 1977 gjordes ett examens-

arbete med titeln

- Fordons_detektering vid trafikmätning med optiska gi-
vare (VTI-meddelande nr 108).

Teknik med infraröd strålning användes. Två stycken

separata fältmässiga sändar- och mottagarprototyper

konstruerades. Systemet används enligt begreppet foto-

celler - jämför figur 1.
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Figur 1. Sändare samt mottagare placeras på var sin si-
da av vägbanan.

Som en uppföljning på detta examensarbete har funktions-
test och mätningar gjorts på det framtagna mätsystemet.
Detta arbete har utförts vid VTI hösten 1977. Mätning-

arna följer ett schema, som uppgjordes efter det att det

grundläggande konstruktionsjobbet var avklarat. Funk-

tionstesterna har behandlat detektorernas funktion under

olika miljöbetingelser.
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:NLEDNING

Det finns ett fungerande system för fordonsdetektering

med optiska givare bestående av två separata sändare

och två separata mottagare. Utvecklingsarbetet är do-

kumenterat i VTI-meddelande nr 108. Apparaterna är

laboratorieprototyper, som eventuellt kan flyttas utom-

hus för kompletterande mätningar.

Sändarna drivs med torrbatterier och mottagarna med

hjälp av ett spänningsaggregat anslutet till nätspänning.

De mätförsök som har gjorts visar att anordningen funge_

rar mycket bra under de betingelser som har rått vid

mättillfällena. Mätplatsen har varit belägen inomhus

och avståndet mellan sändare-mottagare har uppgått

till 25 m. Försök har gjorts på avstånd upp till 70 m

med en sändare och en mottagare.

För att använda apparaterna i praktiskt bruk måste

vissa kompletterande mätningar och undersökningar ut_

föras.

De undersökningar och eventuella modifikationer av

apparaterna, som ansetts vara angelägna, har listats

nedan.

Sammanställning över förslag till fältprovsmätningar och

vidare utveckling av mätsystemet

 

Mätsystemet

 

o Undersökning av känsligheten vid inställning av
sändare och mottagare

o Minimering-av effektbehov för sändaren

-0 Undersökning av olika batterityper

o Studium av fenomen vid spänningsreduktion

0 Noggrannheten vid brytning av ljusstrålen
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'Undersökning av olika möjligheter vid montering av
apparaturen vid vägbanan

Jämförelser med kända hastigheter

Strömförbrukning för sändare respektive mottagare

Eordonens inverkan

 

Störningar från exempelvis motorer

Störningar beroendepå vinddrag från fordon

för

stänk-

Studium av konstruktionen hos olika fordon,

förklaring av felkällor (nedhäng, spoilers,
skydd osv)

Bestämning av bästa brytpunkt

Vägbanans inverkan

 

Fel beroende på reflektion av ljuset

Vägprofilens inverkan

Fel beroende på vibrationer i marken vid fordons-
passage

löv osv) inverkanStörande partiklars (damm,
på mätresultatet

grus,

Klimatets inverkan

 

Solljusets inverkan på mätsystemet

Regn (fukt i apparatlådor)

Inverkan av regn och dimma på strålgången mellan
sändare och mottagare

Temperaturberoendet hos mätsystemet

Vindpåverkan på mätresultatet

Nedsmutsningens inverkan på mätsystemet
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RESULTAT FRÅN FUNKTIONSTESTERNA

Mätsystemet

 

Esasäell_sy_ää9§l2922:_yié_2222522229_ê2_âêaêêrs_9§§

mezzêgêrsi_§§m2_mêäiaêlz_êyszääyggni§9§êr§2â2é.

Det som avsågs med dessa tester var att avgöra hur

stor inverkan på funktionen, en snedställning från den

optiska axeln av sändaren och mottagaren, var och en

En separat mätning gjordes dessutom

'Med räck-

för sig skulle ha.

för att bestämma den maximala räckvidden.

vidden avses avståndet mellansändare och mottagare vid

full funktion.

Det första av dessa två prov gjordes inomhus i labora-

toriemiljö enligt följande figur:

     

 

SÄNDARE
MOTTAGARE

Q II vi2 arctan

N 2

'U
'

2 arctano
o II

2N

Figur 2.1. Försök med maximal snedställning.

 

Vridning av mottagaren horisontellt och vertikalt vid

 

upprepade mätningar var 5:e meter från 5 meter till

60 meter gav samma resultat för ge båda mottagarna.

G = 10 B = 7
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Snedställningen befanns alltså vara oberoende av av-

ståndet. Så-länge sändarsignalen är tillräckligt kraf-

tig beror inställningsnoggrannheten enbart på fokuse-

ringen mot mottagardioderna. Fotodioderna är kvadra-

tiska, men fönstret för insläpp av ljus i mottagar-

lådan begränsar insläppet på fotodioderna. Därav skill-

naden i de olika vridriktningarna.

Vridning av sändaren med fast mottagare.

i' 0
Resultat: 0 = 0 = 15 _ 5 - 30 m

i 10-150 30 - 40 m
i 100 50 - 60 m

Undersökning av räckvidden gav vid handen att mottaga-

ren intrimmad för 100 KHz hade en räckvidd på 65 meter

och mottagare för 135 KHz hade en räckvidd över 90 meter.

Yttre omständigheter begränsade.

Med en bättre intrimning av "100 KHz-mottagaren" så

kan känsligheten närma sig mottagaren "135 KHz".

Effsäzêsheysf_fê§_§åa§êrse

Vid konstruktionsarbetets början användes 12 V spänning

som spänningskälla för sändarna. En stor del av den

effekt som tas ut går då bort i motståndet R7 (se bila-

ga l). Genom att minska detta motstånd (R7) samtidigt

som spänningen minskas hålls strömmen genom sändardio-

derna inom tillåtna gränser. Dock måste beaktas att

multivibratorns frekvensstabilitet ej garanteras för

En liten sänkning från detta

Med beaktande av detta

spänningar under 10 volt.

värde bör dock kunna tolereras.

valdes 9 volt somdrivsPänning.
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För att få en viss uppfattning om hur långa mätningar

det är möjligt att göra utan batteribyte så har ett

par olika batterityper testats med avseende på spänn-

ingskapaciteten vid konstant belastning under en längre

tid.

Två typer av batterier har testats

l. Berec High-Power 1,5 V storlek "D"

2. National Neo High-Top-l,5 V storlek "D"

I testet har ett registrerande universalinstrument

typ Multiskript 2 använts som voltmeter. BelaStningen

RL = 65.{L(resistivt) kopplas parallellt med batterier-

na. Detta motstånd motsvarar den belastning som IR

sändarna utgör.

Denna testuppkoppling gjordes:

 

   

V = 9 volt

RL = 65.0.

C) Hmtsvaras av Multiscript 2

Figur 2,2 Koppling för batteri-
test
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Resultat enligt diagram 1 och 2, Sidan 7.

För att batteritestet skall.få ett relevant resultat

skall den ström som går genom voltmetern vara marginell

i förhållande till den ström som går genom motståndet

RL. Följande schema och beräkningar vill Visa detta.

Ekvivalentschema

 

IL ' IV U = 9 v
L RL =-651L

U?" RL R1 Ri = 200 kJL

  

Ri voltmeterns inre motstånd

Ri 200 lerpå 10V området

Figur 2.3

Förhållandet mellan strömmarna IL och IV

blin I n

m
v
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- R 200-103 3'25' 10b M V
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m
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4 Batteritest 6xl,5v
< belastning: R = 6511 -

(v) batterityp : NATIONAL NEO HI-TOP Size "D".

9

spirüng

8 "

4b

7 Inomhusgemperatur

+ 21 C -

6 Utomhustemperatur
- o

o t 0

5 1

4 <

3 4

2

l

 

ä (3 9 1Ã2131232i23å733 3'336' 39424á46'51545'76663' 66

      

  

_-D;§g;um 1. Test av battexityp l. M_

Battaritest 6xl,5 v

(V) ;L Belastning; R = 650

Batterityp: BEREC HIGH-POWER Size"D"
10"

1 spánüng
9 1

8 T

7*

6 .

5 4b

4 Inomhustemperatur
O

3* Utomhus- + 21 C
temøeratur

i 0 C
3., v_ ____ _______

1 lt

 

 
3* 6 9 12 15 18 21 24 27 3033 35 39 42: 4? 48' SI 514 57 50 63

giaqram 2. Test av batterityp 2. tid (h)
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.1. §E§22229§2s§252i92=

Multivibratorn startar vid 4,50 Volt och därmed en

Viss avgiven strålning. Om man önskar 135 KHz vid

9 Volt erhålls frekvensen 50 KHz vid 4,5 Volt. Sändar-
effekten faller naturligtvis med Spänningsreduktionen

(se figur 2.4) samtidigt som frekvensen ändras. In-

gångsfiltret i mottagarna tar då bort stor del av insig-

nalen.

Strahlstârko I. = NI:)

mW
ST'

50

1.5

1.0

35

30

25

20

 

0 50 - ,ma ,EOmA

Figur 2.4 Sändardioder. CQY III

Inom ett par volts variation från det avsedda, så är

dock funktionen tillfredsställande.
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§9995222b22_2i§_ä2222229_ey_§E§ålêav

För att avgöra om mottagaren noterar avbrott vid samma

punkt vid upprepade likartade brytningar av strålen

företogs mätningar enligt följande. Med mottagarna

placerade på ett bord och med sändarna på ett-avstånd

av 5 m, gjordes upprepade brytningar av strålen med

en skiva. Denna skiva fördes vinkelrätt mot den optiska

axel som strålen genererar. Spridningen visade värden

på högst 2 mm efter 15 prov. I detta ingår det fel

som beror av detrent praktiska förfarandet, som att

skivan inte stoppades exakt när brytningen skedde.

Känsligheten hos de båda mottagarna var inte lika vid

dessa mätningar. Detta visar sig att olika stor del av

fönsterytan på mottagaren skall täckas för att motta-

garen skall gå ifrån aktiverat till O-läge. En Skill-

nad på ca 5 cm uppmättes.^ Känslighetsinställningen

'inverkar dock inte på spridningen.

Vid mätningar av hastigheter, med mottagarna i detta

skick, så skulle följande fenomen uppstå

Sâxhre

føz \\\

F3/5% i
 /

/ ; å_
Hämtayne

an$MMGBr

JN

 

l

j

\ ih.

E5: __m
LJ (15' ll
F _1

Lz .4Ir_

  

 

Figur 2.5. Sträckorna 1 och 1 blir ej lika långa då
mottagarna ej är lika trimmade. Mottagare
2 bryter vid samma punkt oberoende om före-
målet kommer från höger eller vänster i
motsats till mottagare 1 som behöver en
ytterst liten del av fönsterytan täckt för
att vara i aktiverat läge.
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104

Sträckorna 11 och 12 blir då olika, och med formeln

3,6-lof

p f

avstånd mellan givarna
frekvens
räknade pulser

<1 I ,.
.J II

 

blir hastighetsresultatet riktningsberoende vilket

naturligtvis är felaktigt. En trimning av mottagaren

till lika känslighet är nödvändigt om mätsystemet är

konstruerat för att mäta hastigheter. Alternativt kan

fönstret avskärmas. På så sätt kan felet minskas.

M92§srigg_yi§_yêgäêaêa

Vid gjorda prov har ett kraftigt kamerastativ använts.

Prov har utförts i hård blåst. Med avseende på stabi-

litet så är detta stativ fullt tillräckligt. Två nack-

delar med detta är dock

0 Storleken medför att mätdonen blir synliga och kan
då påverka bilisterna

0 Problem kan uppstå att nå en önskad höjdinställning
(se punkt 2.2.3).

Ett alternativ till kamerastativet skulle vara ett rör

eller mindre järnspett som slås ner i marken vid väg-

banken. På detta sättes den inställbara kulled som

tillhör kamerastativen så inriktningen förenklas. Denna

montering blir mindre och då ej lika synlig.
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Mätning har gjorts där IR-givarna har jämförts med två
andra metoder för haStighetsbestämning.

Inledningsvis skall nämnas att en separat Utrustning

framtagits avsedd för hastighetsbestämning med hjälp

av IR-detektorer. En beskrivning av detta hjälpmedel

.finns i ett VTI-meddelande benämnt "Fordonsdetektering
vid trafikmätning med optiska givare".

De övriga metoderna är

0 DTA-Z. Trafikanalysator med slangar som givare.

 

0 Videoinspelning. TV-kamera kopplad till videoband-
. spelare. Tid med l/lOO-dels sekunder

inlagd i monitorbilden. En Sträcka
på 10 m studeras, varvid hastigheten
erhålles genom manuell utvärdering
av videoinspelningen
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Figur 2.6. Givaruppställning vid jämförande hastighets-

 

bestämning.
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Källor som kan förklara en del av avvikelsen för IR-gi-

varna jämfört med de två referenserna

0' Visuell påverkan.

Bilisten retarderar eller accelererar då han ser mät-

utrustningen. ' '

0- Det från punkt 2.1.5 omtalade körriktningsfelet.
Troligtvis det största felet. pObservera körriktning
l i figuren.

- FöLkmde omständigheter rådde vid mätplatsen

0 Sol

0 + lOOC

0 Kraftig vind

0 Våt, smutsig vägbana

Resultat se sidan 14.

Fordonens.inverkan

 

Eventuella fel i mätningen på grund av störningar från

bilmotorers tändsystem eller liknande undersöktes, men

något påvisbart kunde ej noteras. Mottagaren placerades

nära en gående bilmotor både med tillsutet samt med öppet

lock på mottagaren.

Med de kamerastativ som användes så kunde ej vinddrag

från fordon störa funktionen med en intensitet, som var

, märkbar.

De två sista frågorna under denna rubrik har sammanfattats

med nedanstående.

Ett urval över bilars frigångshöjd har studerats med av-

seende på bästa entydiga brytpunkt.
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-Anm. lägsta punkt

 

Några ex. Volvo 245 40 cm underrede

" 145 I 30 cm . varselljus

" 142 27 cm "

" PV 28 cm underrede

BMC .Mini V 25 cm reg skylt

Saab 99 23 cm underrede

VW 27 cm "

Opel 27 cm "

Audi 17 cm "

Detta att man önskar hjulen som brytpunkt beror på att

man önskar en reflexionsfri_entydig punkt. Viktigt

vid de fall då både sändare och mottagare placeras på

samma sida om fordonet och reflektor används.

Lämplig höjd med stöd av ovanstående resultat bör vara

10-15 cm över vägytan (se punkt 312), frånsett vägens

bombering.

Vägmiljöns inverkan

 

Bsflsktiea_i_ê§§êlä

Undersökningen ger inga belägg för att reflektioner i

_vägbanan skulle påverka mätresultatet märkbart.

Yêgêêaê2§_E§E§EEäE_Yi§-@êEQiQ925

Vid den mätning av hastighet där jämförelser mellan

DTA-Z, Video och IR-givarna gjordes, så var vägbanan

blöt och smutsig. Turbulens från passerande bilar bi-

drog till att smuts avlagrade sig på mottagarfönstren.

Även på sändardioderna fastnade en hel del smuts, vil-

ket naturligt nog stör funktionen.
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Resultat till avsnitt 2.1.7.

Jämförande mätning av haStighet

_Hastigheter bestämda med:

I Video

II DTA-Z

III IR-Givare

A *IRgivare
Hastighet o _ u n

måd\/ y\ __

DTA-2 &
DTA-2

'IR-Givare

80.

.

.60.»

50'

40 " x

30 «

d
b

di
n

d
b

q 1

 

20 30 40

Diagram 3.
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Om mätningar skall göras under liknande förhållanden

under en längre tid, bör ett rör eller en liknande

anordning fästas på lådan framför mottagarfönstret.

För övrigt bör nämnasatt man alltid skall se till att

hindrande föremål som kvistar och gräs tas bort från

Strålgången vid monteringen vid vägbanan.

Klimatpåverkan

 

§9111§§§E§_igysrkêa

Solen avger en hel del infraröd strålning, värmestrål-

ning. Proven avsågs att Visa hur utomhusanvändning av

mätsystemet skulle störas, påverkas av direkt solljus.

Om mottagaren får en inställning riktad direkt mot solen

noteras utslag, dock av sådan storlek att omslagspunkten,

aktiverat till O-läge, lätt ändras med trimpotentiometern,

märkt TRIM.

normal användning blir funktionen acceptabel.

Känsligheten blir något nedsatt men vid

Vid montering vid vägbanan kan märkas, att det är av

fördel med en placering av mottagaren så att direkt

strålning från solen inte faller in mot fönstret, när-

mast med tanke på att omslagspunkten ändras med omgiv-

ningsljuset. Extremt starkt ljus bör undvikas.

Sega_<f952_i_ê99êäêälåê9§>

Kondens i lådorna går ej att undvika helt. Någon direkt

störning beroende på detta har dock inte kunnat noteras.
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Efter en längre tid kan troligtvis uppstå följande fel

störningarçå.induktionsspolar  '

oxidering i trimpotentiometrar

Oxidering på kortkontakter

imma på linser

En lösning på detta är att placera en anordning med

fuktupptagande ämnen i varje låda.

Bs99_99b-§2EE§;__XEErs_Eåysäkêa

Regn och dimma sprider IR-ljus när det passerar den

direkta strålgången. Dylik nederbörd kan på så sätt

sänka räckvidden vid mätningar. Dock behövs stora

mängder om störningar liknande totalt avbrott skall

iakttagas.

God genomtränglighet vid dimma är ett starkt argument

för val av IR-ljus för optisk fordonsdetektering.

Vid nedfrostning på fönstret bryts och diffuseras lju-

set mer än vid regn. Vid mätningarna krävdes det att i

stort sett hela fönstret skulle vara fullständigt ned-

isat med iskristaller för att helt bryta strålen och

därmed funktionen. I

I stort sett gäller samma för sändarna. De har den för-

delen att de utvecklar värme, varvid en nedfrostning

startar vid en lägre temperatur samt att imma ej har

lika lätt att bildas på glasytorna.

Ismesrêzyräsässgés

Elektronikens känslighet för temperatursänkning under-

söktes medkylspray, som sprutades direkt på de olika
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komponenterna. Enda reaktionen var en viss frekvens-

ändring hos sändarna, vilket inte påverkade funktionen.

Batterierna har ett temperaturberoende, som tidigare

har utretts. Se avsnitt 2;1.3.

'VTI MEDDELANDE 118
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Kretslösning för IR-sändaren
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