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DATABEHOV OCH MÄTSYSTEM VID TRAFIKSTUDIER

e Analys för utveckling av ny utrustning

av Christer Dahlquist och Björn Kolsrud
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

FÖRORD

Detta meddelande sammanfattar de synpunkter som hittills

varit vägledande för trafikavdelningens redan genomförda,

pågående och planerade utveckling av ny mätutrustning

för trafikstudier. Det har huvudsakligen bekostats av

ett tidigare eget FoU-projekt: "Mätdata - utrustnings-

behov".

Kapitlen 1 och 2 har utarbetats av Björn Kolsrud och

kapitel 3 av Christer Dahlquist.
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II

DATABEHOV OCH MÄTSYSTEM VID TRAFIKSTUDIER

- Analys för utveckling av ny utrustning

av Christer Dahlquist och Björn Kolsrud
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Analysen inriktas på enekonomiskt balanserad anpass-

ning av mättekniken till databehoven.

Endast utrustning för i huvudsak automatiserad regist-

reringsteknik behandlas och möjlig anpassning till ADB

beaktas. Stort intresse tillmäts flexibelt användbar

utrustning, d v 5 utrustning som i olika kombinationer

eller genom olika programmering tillgodoser olika data-

behov. Av särskildbetydelse för flexibiliteten är

därför registreringssystem med användning av mikrodator.
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INLEDNING

Efterkrigstidens ständigt ökande transportsektor - sär-

skilt vad avser privatbilismen - har bl a haft till

följd att även samhällets transportplanering ökat starkt

i betydelse och omfång. Denna stegrade planeringsverk-

samhet är i hög grad inriktad på vägtrafiken och föran-

leder motsvarande stora behov av kunskaper om vägtran-

sportsektorn. Sådana kunskaper vilar ytterst på empi-

riska data. I det följande analyseras behovet av data

från s k trafikstudier.

 

I mera allmän bemärkelse omfattar trafikstudierna såväl

frågor om trafikalstringen som de trafikprocesser som

alstringen ger upphov till. Olika slag av trafikräk-

ningar och analyser av trafikens samband med markanvänd-

ning, vägnät, m m, ingår således.

Vanligen används termen trafikstudier i en mera speciell

bemärkelse, nämligen undersökningar som bygger på regi-

streringar i fält, vilka ger underlag för beskrivning

av trafikprocessens dynamik under olikamiljöbetingelser.

Ur registreringarna härleds således processbeskrivande

"processvariabler", t ex förekommande trafikelement,

deras hastigheter, stOpptider och interaktioner. Ur

processbeskrivningen kan praktiskt viktiga "effektva-

riabler" beräknas direkt eller indirekt, t ex trafik-

flöden, restider, fordonsslitage och bränsleförbrukning.

I regel utförs trafikstudierna som led i forskning av-

seende vägutformning, trafikreglering och vägdrift, med

påföljd att bakgrundsbeskrivningen av vägförhållanden,

trafikregleringar, väderlek, belysning m m, oftast är

av grundläggande betydelse. Bakgrundsbeskrivande regi-

streringar sker i regel med särskilda metoder och förs

mestadels in i standardiserade protokoll. Utöver proto-

kollförda data kan mätningar av friktion, jämnhet, m m

ha registrerats automatiskt och särskilda filmer och
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bilder tagits för Vägmiljöbeskrivning. Lämpliga ruti-

ner för bakgrundsbeskrivning har analyserats och före-

1)
slagits i en särskild rapport .

I denna rapport begränsas framställningen till problem

av allmän betydelse för mät- och registreringsteknisk

utrustning vid trafikstudier i vanlig mening.

 

l) Hammarström och Smedberg: Trafikmätningar.
Förslag till standardisering av mätbeskrivning
och arkivering. *TI meddelande nr 84, 1978.
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DATABEHOV OCH TRAFIKSTUDIER

Anpassning till databehoven

 

Problemen som föranleder trafikstudier kan till över-

vägande del indelas i två slag av frågor:

a) Hur förlöper trafikprocessen under olika betingel-

ser ? ("Tillståndsbeskrivning").

b) Vilka möjligheter har vi att med åtgärder avhjälpa
brister ? ("Konsekvensbeskrivning").

Eventuella ogynnsamma betingelser (a) kan till viss

grad bättras med åtgärder (b). Någon principiell skill-

nad mellan databehoven för besvarande av de två frågorna

föreligger således inte. I båda fallen vore det i prin-

cip önskvärt med en heltäckande, d V 5 detaljerad och

komplett tillståndsbeskrivning.

För att ekonomisera med forskningsresurserna brukar dock

tillståndsbeskrivningarna vara starkt förenklade och

konsekvensbeskrivningarna begränsade till vissa, särskilt

angivna åtgärder. Vid en analys av databehov för utveck-

ling av trafikstudieutrustning är det emellertid fördel-

aktigt att kunna se databehovet på detta allmängiltiga

sätt. I det följande utgår vi således ifrån ett allmänt

behov av empirisk beskrivning av trafikprocessen under

olika redovisade betingelser i väg- och trafikmiljön.

En villkorslös beskrivning av databehovet skulle helt

sakna verklighetsanknytning. I figur 1 illustreras en

mera realistisk syn på behovet som en ekonomiskt anpas-

sad efterfrågan på data gentemot ett likaså ekonomiskt

anpassat utbud på mätsidan. Anpassningen har lyckats

om trafikstudiernas ekonomi inte kan förbättras nämn-

värt med trafikstudietekniska åtgärder.
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Figur 1. Analys av databehovet från trafikstudier,
- principskiss.

I takt med stegringen i planeringsverksamheten har kra-

ven på underlag från trafikstudier ökat i många avse-

enden, t ex:

Nya trafikvariabler (t ex emissionsvariabler)

Större precisionskrav på mätdata

o Bättre statistisk precision (större urval i tid och

rum, m m)

0 Förbättrad beskrivning av vägmiljön.

Trafikavdelningens möjligheter att till rimliga kostna-

der möta ökade krav kan förbättras. Nuvarande utrust-

ningar har i viktiga avseenden utvecklats på 1960-talet

under ogynnsammare tekniska betingelser än de som råder

i dagsläget. Dessa förbättrade betingelser består

bl a i:

VTI MEDDELANDE 199



Större datorkapacitet till lägre kostnad

Innovationer och förbättringar på sensorområdet

Tillgång till flexibelt användbara och prisbilliga
delsystem för mät- och registreringsutrustning
(mikroprocessorer m m).

Hur ser emellertid FoU-processen i princip ut i trafik-

studiesammanhang? I stort följer den vissa huvudmoment,

se figur 2.

AV i grunden tekniska skäl är det lämpligt att dela in

det databehov som problemsituationen (A) ger upphov till

på ett sätt som beror på begränsningar i tid och rum (B).

Tillgänglig "prisbillig" teknik utesluter nämligen om-

fattande rumslig täckning av mätmiljöer under en längre

tidsperiod. Valet av tider och områden för fältstudierna

utgör ett problemfält som berörs här endast i den mån

det kan påverka trafikstudietekniken (C).

Moment D innehåller miljödatakrav som redan har analyse-

rats av Hammarström och Smedberg (se sid 2) och därför

behandlas mera i förbigående här. Beträffande trafik-

processdata är det karaktäristiskt att registreringen

i fält kan - om det är fördelaktigt - stanna vid primära

registreringar, som genom utvärdering (E) ger trafik-

processvariabler (F) av intresse för analys m m (G).

Det.sistnämnda momentet är självfallet omedelbart påver-

kat av och kan i sin tur påverka problemställningen (A)

med följdeffekter i det fortsatta arbetet på övriga

moment. Redovisning och slutsatser (H) är givetvis helt

beroende av det föregående momentet (G).

Hela denna procedur och dess förutsättningar skall så-

ledes beaktas då vi enligt figur 1 eftersträvar en god

ekonomi i fältbaserad forskning avseende trafikprocesser.

Av grundläggande betydelse är dock det förhållandet, att

FoU-planeringen i sammanhanget delvis går i motsatt

riktning mot processen A + H. Vi får en hierarki av

förutsättningar för trafikstudietekniken i följden
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Figur 2. Studium av trafikprocessen, - principskiss.
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A + G + F + E + D + C. Man går således baklänges från

problemen och den tänkta analysen över variabelproble-

men till trafikstudietekniken.

En i vissa avseenden mera preciserad bild av FoU-plane-

ringens problem i trafikstudiesammanhang illustreras i

tabell 1. Som bakgrund har vi i första hand olika mo-

ment enligt figur 2 samt den på sidan 6 nämnda ideala

strävan att beskriva åtgärdsinverkan på hela trafikpro-

cessen. I andra hand har vi problemet FoU-ekonomi och

mättekniska begränsningar, vilka leder till avsteg från

helhetsbeskrivningar med rimlig anpassning till FoU-

uppgiften.

Som figur 2 illustrerar skall erforderliga analysvari-

abler kunna - mera eller mindre noggrannt - härledas ur

registreringar i fält. Vid automatiskt registrerade

data kan denna härledning - utvärdering - variera starkt

i omfattning men_"distansen" mellan manuella registre-

ringar och önskad variabel brukar vara liten.

Valet av fältregistreringar är beroende av valda analys-

variabler, som i sin tur beror av beskrivningsproblem

påverkade av de valda studieobjekten. De sistnämnda

problemen är självfallet helt och hållet beroende på

FoU-frågeställningen.
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Tabell 1.

ringsbehov i fält.
Problemhierarki vid härledning av registre-
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Trafikstudietekniska möjligheter och begränsningar

Valet av mätteknik inkluderar valet av mätutrustning.

Erfarenheterna har visat, att i anpassningen mellan

efterfrågan på data från forskarna och det mättekniska

utbudet (figur 1) ligger i regel en mycket penetrerande

och ofta långvarig problembehandling. Denna kräver

under alla förhållanden ett intimt och väl organiserat

 

samarbete mellan forskare, ADB-eXpertis och mättekniker

med god erfarenhet av praktiskt fältarbete i trafikstu-

dier.

Forskarens problem i detta samarbete utgår dels från en

mera allmän situation avseende val av analysvariabler

enligt tabell 1 och dels från vissa erfarenheter av tra-

fikStudier, anpassade till allmänna mätsituationer som

följer av tekniska begränsningar, se tabell 2. Känne-

tecknande för dessa begränsningar är svårigheterna att

på fullständigt och ekonomiskt sätt registrera trafik-

processen inom ett större vägområde. Som tabellen visar,

kan denna svårighet i någon mån kompenseras med rörligt

mätfordon i vissa typer av mätinriktning. Som rutin-

metod är den dock endast av intresse för automatiserad

registrering av vägförhållanden (friktion, m m, vägfilm).

Av tabell 2 framgår emellertid ett betydelsefullt för-

hållande, nämligen att registreringar i vägsnitt har

mycket bred tillämpning. Detta beror mest på den i

regel gynnsamma kostnadssituationen i en enskild snitt-

mätning och möjligheterna att relativt enkelt knyta

mätresultatet till förklarande faktorer som avser typ

trafikenhet samt vägförhållanden och regleringsåtgärder.

Dessutom sker täckningen av längre vägsträckors trafik-

process endast med snittjämförelser, vilket i regel

förutsätter viss identifiering av fordon i de skilda

snittpassagerna med fotografisk teknik. I ett utveck-

lingsprogram är därför utrustning för snittmätningar

av central betydelse.
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Ett annat viktigt förhållande framgår icke direkt av

tabell 2, nämligen att aütomatisk registrering med hög

täckningsgrad av kontinuerliga förlOpp förutsätter

bildregistrering med video-, film eller svepradarteknik,

vilket av kostnadsskäl begränsas till liten eller mått-

lig arealtäckning vid vägbunden placeringav utrust-

ningen. Kännetecknande för denna typ av registrering

är att den - isolerad - i regel kräver betydande manu-

ell utvärdering av analysvariabler.

Den andra huvudtypen av registreringar sker med automa-

tiskt eller manuellt påverkade givarsystem, vars signa-

ler med olika kopplade tidsregistreringar bearbetas

till registrerade.data. Denna lösning används både

vid vägbunden och mätfordonsbunden placering. I båda

fallen kan den givaraktiverade registreringen synkroni-

seras med bildregistrering.

Givaraktiverade registreringar medger i allmänhet - och

alltid vid direkt registrering på medium för ADB - möj-

ligheter för automatisk utvärdering. De är därför av

särskilt praktiskt intresse såväl i som utan kombination

med bildregistrering. I det senare fallet kan de del-

vis minska behovet av manuell utvärdering av bildregi-

streringarna. Då de givaraktiverade signalerna kan om-

vandlas till digital form kan man med en mikrodator i

trafikanalysutrustningen medhjälp av olika program

uppnå en hög grad av flexibilitet i valet av registre-

ringar.

Vid vägbundna trafikstudier eftersträvas i regel helt

trafikelementaktiverade givare. Givarsignalens konkre-

ta betydelse är en funktion av givararrangemanget och

arten av den påverkan som utlöser signal och signalni-

våer för olika slag av givare. Variationer i val och

placering av givare ger endast upphov till variationer

i program för registreringar. Mätsystemet med mikro-

dator är därförav omedelbart intresse.
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NY UTRUSTNING - AKTUELLA INRIKTNINGAR

Mikrodatorn

 

För att i fält kunna utföra mer avancerade trafikmät-

ningar än konventionella axelräkningar med förhållande-

vis enkel apparatur erbjuds i dag många nya komponent-

typer som kan användas i ett större trafikmätningssys-

tem. Den komponent som i framtiden i allt större ut-

sträckning kommer att ingå i elektroniska system av va-

rierande slag och storlek är mikrodatorn.

Det är inte någon överdrift att framhålla mikrodatorn

som den troligen mest betydelsefulla nya produkten inom

elektronikområdet under de senaste 20 åren. Mot bak-

grunden av den utomordentligt snabba innovationstakten

på detta område, säger detta en hel del om mikrodatorns

betydelse.

Mikrodatorns intåg 1971 på den kommersiella marknaden

gav ett alternativ till specialiserade LSI-kretsar.

Mikrodatorn har förmåga att kunna utföra en bred varia-

tion av funktioner. Det stora användningsområdet inne-

här också, att priset har möjligheter att komma ned på

en mycket rimlig nivå.

Med mikrodator menas ett komplett system med anpass-

ningskretsar och minnen, medan man med mikrOprocesser

avser den centrala bearbetningskretsen - motsvarande

centralenheten i en vanlig dator.

I användning kOpplas mikrOprocessorn Via lämpliga an-

passningskretsar till yttre enheter, som både lämnar

signaler in till processorn och styrs av utgående sig-

naler från processorn.

Det sätt på vilket processorn skall reagera på olika

inkommande signaler beror på vilka instruktioner, som
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är inlagda i någon form av minne, som är anslutet till

processorn. Sekvensen av olika instruktioner kallas

programmet. En mikroprocessor ser i stort sett likadan

ut i alla tillämpningar. Det är bara programmen som

bestämmer om den skall fungera som programverk i en

tvättmaskin, kontrollenhet i en smörblandningsmaskin

eller vara en del av ett TV-spel.

Allmänt kan man säga, att mikroprocessorn ersätter fast

kopplad logik. Och de fördelar man därvid vinner är

färre komponenter, ökad flexibilitet, kortare utveck-

lingstid än om man byggt system med diskreta komponenter.

Vill man till exempel ändra funktionen hos ett system

behöver man endast ändra programmet i ett minne. Med

konventionell logik skulle kanske modifieringen inne-

bära en mera omfattande omkonstruktion.

När man skall konstruera ett mikrodatorbaserat system

gäller det att komma fram till en optimal balans mellan

den del av funktionen som skall ligga i programvaran

och det som skall ligga i maskinvaran. Det är förutsätt-

ningen för att man skall få ett kostnadseffektivt system.

Ur trafikteknisk synvinkel är mikrodatorn universell

och användbar, då det är programmen och inte den fysiska

apparaten som bestämmer, vilka trafikdata som skall re-

gistreras. Ena mättillfället kan utrustningen med ett

viss program mäta och registrera kolmonoxidhalten i

luften, andra mättillfället med ett annat program regi-

strera antalet treaxliga fordon, se figur 3.

Mikroprocessorn behöver inte nödvändigtvis helt passivt

ta emot data. Den kan också själv ge order om insamling

av andra data, då vissa betingelser är uppfyllda. Som

exempel kan nämnas ett program som ger instruktionen

att då ett fordon med tre eller fler axlar passerar

skall även ljudnivån och avgashalten i luften registreras.
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Figur 3. Exempel på flexibel mät- och registreringsutrustning för fältstudier.
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Fördelen med ett sådant system inses snabbt - flexibi-

liteten är stor. Detta tack vare att systemet är upp-

byggt kring en central enhet för datastyrningen - mikro-

processorn, och att programmen är lätt utbytbara. Det

enda som behövs är att skifta vissa kretskort. Ena

stunden trafikanalysator, andra stunden datalogger för

bränsleförbrukningsprov.

Det är dock inte apparatens centralenhet som utför mät-

datainsamlingen utan givarna, som därför måste väljas

och anpassas elektriskt till mikroprocessorn och dess

program. Mätprogrammen definierar hur dessa sensorer

skall aktivieras. På samma sätt väljer man registre-

ringsenhet. I ena fallet önskas resultatet på magnet-

band, i andra fallet kanske i klartext på remsa. Dessa

primärresultat analyseras sedan i härför avsedda appa-

rater.

Det är viktigt att mätprogrammet utformas på ett sådant

sätt att utdata från registreringsutrustningen anpassas

till rimliga utvärderingsmöjligheter. Programutveck-

lingen är därför en mycket viktig bit i uppbyggandet av

ett mikrodatorbaserat datainsamlingssystem av generell

karaktär. Som i all annan datautveckling är det viktigt

att programmen skrivs på ett lättredigerat sätt för att

medge möjligheter till att göra ändringar i mätprogram-

men för ändrade förhållanden. För den skull är det vik-

tigt att resurser satsas även på mjukvarusidan.

Den största fördelen med ett sådant mikrodatorbaserat

trafikanalyssystem som här antytts, är att utrustningen

programmässigt ständigt är up-to-date och föremål för

utveckling utan att för den skull hela system av appa-

rater måste avvecklas. Nya giVartyper kan införas kon-

tinuerligt liksom nya mätprogram. Vissa program kan

jobba helt i realtid med att endast registrera rådata

som senare analyseras. Andra program kan utföra en

viss analys av materialet före registreringen.
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Som synes är mikrodatorns möjligheter som hjälpmedel

vid trafikanalys mycket stora. Mikrodatorn är lika re-

volutionerande som transistorn när denkom i handeln

för över 20 år sedan, vilket inledningSVis nämndes.

Mikrodatorn kommer också att bli en precis lika vanlig

komponent i våra utrustningar som transistorn. Pris-

mässigt har mikrodatorn i likhet med transistorn och

framför allt kalkylatorn råkat ut för ett kraftigt pris-

fall. Priserna på komponenter reduceras på kort tid.

Trots billiga komponenter måste man ändå avsätta en

hel del resurser för att utveckla programmen för mät-

systemet, för så långt har utvecklingen av mikrodatorn

inte kommit att programmen blir lika prisbilliga som

komponenterna. Totalt sett blir ändå mätsystem_med

mikrodator mycket billigare än konventionell logik just

på grund av sin flexibilitet.

Bildregistreringssystem

 

När man av olika anledningar inte kan acceptera att

endast få information om trafiken utgående från förval-

da storheter t ex hastighet, fordonskod, utan också

önskar visuell informationom trafiken, måste man an-

vända bildregistreringssystem. Detta system kan använ-

das som komplement till ett digitalt trafikmätningssys-

tem eller i en mer utvecklad form användas som ett själv-

ständigt trafikmätningssystem, vilket strax skall redo-

visas här.

âgêsäzê:fi;mårätsm_âêr_22êâitâaêlz§

När man av kostnadsskäl kan acceptera ett dyrare förfa-

rande vid utvärdering av trafikdata, som utvärdering av

film innebär, har detta registreringsmedium stora för-

tjänster. I vissa sammanhang, t ex vid restidsmätningar,

kan detta trafikmätningsförfarande vara det enda helt

"säkra". Vid restidsmätningar med ett tidigare utveck-
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lat system har man behövt förutom digital trafikanalys-

utrustning även 16 mm kamera, vilken endast medgivit

visuell identifikation av det passerade fordonet. Övrig

information om fordonet har man fått hämta med trafik-

analysutrustningen. Ett nytt trafikanalyssystem med

super-8-filmkameror registrerar i bild förutom fordons-

slag, färg och körriktning också punkthastighet och

passagetidpunkt. Systemet bygger på att det registre-

rande mediet, filmkameran, är av standardtyp. Detta

är ett prisbilligt system som är förhållandevis lätt

att ersätta eller reparera. All information om det

passerade fordonet filmas in i kameran, vilket innebär

att inga kostsamma ingrepp i och ombyggnader av kameran

behöver göras. Detta system skall t ex kunna kOpplas

ihop med ett elektroniskt uppbyggt trafikmätningssystem,

som ger information om det passerade fordonets punkt-

hastighet och passagetid.

EâäêEê§Y§E§@_§§E_§åll9ê_lÅE§äêäêållêêåâê

Vid VTI finns i dag ett avancerat videosystem för ana-

 

log insamling av trafikdata. Trots kameraautomatik och

andra finnesser har systemet sina begränsningar främst

när det gäller inspelning under dåliga ljusförhållanden.

Det finns i dag kommersiellt tillgängligt kameror för

inspelning under mycket dåliga ljusförhållanden d v s

utan yttre ljuskällor. Men det finns inga riktigt bra

kameror, som har så stor dynamik, att man kan videofilma

under nästan mörker för att i nästa ögonblick ha två bil-

strålkastare lysande in i kameran utan att vidikonen

överstyrs och kanske t o m förstörs. Utvecklingen på

denna front ligger helt hos tillverkare av videokameror.

För de typer av kamerasystem för trafikanalys, som

nämndes under 2.1 förekommer i dag en viss utveckling

av film och kameror för mörkerfotografering. Denna ut-

 

veckling sker i Sverige mest på försvarssidan och är

inte tänkt att i första hand tillämpas kommersiellt,
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varför tillgången på information om denna utveckling

är mycket bristfällig. Vissa försök med mörkerfotogra-

fering med konventionell kamerateknik bör ändå utföras

för att utröna möjligheterna att utnyttja denna teknik.

Detektorsystem

 

Detektorfrågan är en del av insamlingssidan, som aldrig

kommer att få någon generell lösning, beroende på att

varje mättyp kräver sin typ av givare. Gummislangen

med membrandetektorn har under många år haft en stark

ställning som väggivare och kommer troligen att så ha

inom överskådlig tid. Men den kommer att vara underläg-

sen i de sammanhang då man utvecklar givare för speci-

ella ändamål, t ex detektorer som bygger på prinCipen

för infrarött ljus eller givare nedlagda i vägbanan.

Hittills har detektering av fordonsslag skett genom

analys av axelkonfigurationen. I framtiden är det tänk-

bart, att man detekterar fordonsslag på andra premisser

än genom hjulaxlarnas fördelning. Klassindelningen kan

kanske ske på grund av bulleremissionen eller fordons-

höjden. Dessa sätt att klassa ger i sin tur upphov

till nya typer av detektorer, vilket i sin tur leder

till att någon standarddetektor aldrig kommer att finnas.

Aktuella inriktningar, - sammanfattning

 

I tabell 3 ges en grov indelning av aktuella utvecklings-

inriktningar m a p slag av utrustning. Inriktningarna

är i samklang med synpunkter och förhållanden, som ta-

gits upp i det föregående, men en detaljerad motivering

har framkommit i de ingående diskussioner mellan fors-

kare och mättekniker, som ovan framhållits som helt

nödvändig och som icke redovisas här.
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Tabell 3. Utvecklingsområden för registreringssystem
i trafikstudier samt aktuella inriktningar
vid trafikavdelningen.

 

HUVUDOMRÅDEN

 

GA
DETEKTOR- ANALO DIGITALA

\ -

SYSTEM PEGISTR REGISTRERINGS

 

  

Al<TlJEl_L HlJVlJD IN RI Kl'N IN G

 

VÄGBUNDNA

OCH BILD- MIKRODATOR-

FLYTTBARA REGISTRERINGS- BASERADE

FORDONS- SYSTEM I SYSTEM

DETEKTORER

  

 

A KT UE LL.A S PE CI AL IN RI KT'NI NG AR

 

SUPER"8' FLEXIBEL
IR-DETEKTOR FILMSYSTEM LÖSNING

N ..

TRÅDGIVARE KAMERASYSTEM JED TRAFIK
FÖR DÅLIGA ANALYSATOR-

VÄGBANA HÅLLANDEN SOM FÖRSTA
(IIMÖRKERH)

    

 

VTI MEDDELANDE 199



20

Angelägenheten av generell processbeskrivning och rim-

liga investeringskostnader för utrustning pekar båda på

värdet av "integrerade" lösningar. Enidealisk lösning

kan vara ett totalsvstem med höggradig täckning av ana-

 

lysvariabler, och som innehåller delsystem med relativt

 

hög användningsfrekvens vid reducerad täckningsgrad i

processbeskrivningen.

För att få låga totalkostnader (mät- och utvärderings-

kostnader) för olika system i drift får vi vissa kon-

flikter mellan krav på täckningsgrad (t ex genom använd-

ning av bildsystem) ochkrav på utvärderingsekonomi.

Vid starkt begränsad variabelinriktning och vid stora

material kan det vara fördelaktigt att registreringen

avser höggradigt bearbetadegivarsignaler, t ex hastig-

heter och fordonsslag. I extremfallet kan registre-

ringen direkt inriktas på tabellvärdet. Detta minskar

behovet av fortsatt utvärdering men - som antytts - på

bekostnad av täckningsgraden.

Vid små och måttliga material (t ex från vägar med lågt

trafikflöde) kan det vara rimligare att eftersträva hög

täckningsgrad med mera ingående manuell bearbetning som

följd.

De nu här olika skissade systemen skall inte ses som

från varandra fristående system utan ingå som bitar i

ett stort komplex, som man kan välja lämpliga bitar ur.

Betecknande för allt är att mikrodatorn som Styrenhet

intar en mycket central position, vars egenskaper man

har mycket svårt att klara sig utan.
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