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FÖRORD

Föreliggande meddelande är en teknisk redovisning av de

i videosystemet ingående komponenterna. Den tekniska

beskrivningen har utarbetats av Arne Lindelöf.

Meddelandet har bearbetats och sammanställts av Christer

Dahlquist, statens väg- och trafikinstitut (VTI).
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II

VIDEOSYSTEM FÖR TRAFIKSTUDIER I FÄLT

av Christer Dahlquist och Arne Lindelöf
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av statens vägverk (VV) har VTI studerat

trafikantbeteendet i olika typer av vägkorsningar på

landsbygden. För försöken användes ett mätsystem som

bygger på videoteknik. Med videoteknik kan en relativt

fullständig dokumentation erhållas av trafikbilden och

trafikförloppen i korsningar.

I detta meddelande lämnas en teknisk beskrivning över

det mätsystem som använts vid trafikstudierna. Det bör

påpekas, att nu gällande lagstiftning begränsar video-

teknikens tillämpningsområde.
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BAKGRUND

På uppdrag av VV har VTI under de senaste åren utfört

olycks- och trafikstudier i vägkorsningar. Vid trafik-

studierna insamlas data om de enskilda fordonens väg/

tidförlopp och placering på körbanan, tidluckor mellan

fordon i köer, förekomst av fordon i de olika trafik-

strömmarna samt förekomst av omkörningar.
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' VAL AV MÄTSYSTEM

För att samla in de data som nämnts ovan har VTI ut-

vecklat ett mätsystem som bygger på videoteknik.

Motiv för att välja någon form av inspelningsteknik är

att de komplexa trafikströmmarna gör det nödvändigt

med en så fullständig dokumentering av förloppen som

möjligt.

I jämförelse med filmteknik erbjuder videoteknik några

fördelar varavkan nämnas:

0 kontroll av bildkvalitet möjlig direkt vid inspel-
ningstillfället

o ingen tidåtgång för framkallning

0 text, datum, klockslag o dyl kan lätt läggas in i
bilden

0 en eller flera ljudkanaler finns tillgängliga för
inspelning av information

0 kompenserar automatiskt ljusstyrkevariationer inom
ett förhållande på 1 till 5000.

0 kamerorna lätt ombyggbara till IR- och lågljusregi-
strering

0 bilder från flera kameror kan kombineras till en
bild

0 kostnaden för videoband är mycket lägre än för film
vid samma inspelningslängd

0 videobanden kan återanvändas

0 videoband kan lätt kopieras vid redigering och kom-
,primering är möjlig av information som skall sparas

Några fördelar med filmteknik jämfört med video är:

0 lägre investeringskostnader

o billigare om färgåtergivning av likvärdig kvalitet
jämförs.
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BESKRIVNING AV MÄTSYSTEMET

l
Mätsystemet är uppbyggt med följande huvudkomponenterz

- video (TV) kamera

- tidgenerator (digitalklocka)

- monitor

- videobandspelare

- punktgenerator

Systemet drivs med nätspänning, 220 V, från ett porta-

belt elverk.

En TV-kamera anslutes till en monitor och vidare till

en bandspelare samt inStälles så att önskad bildtäckning

erhålles. Via monitorn kan sedan bildkvalitet och in-

ställning kontinuerligt bevakas. Parallellt med kame-

ran inkopplas en tidgenerator vilken ger tiden digitalt

i bild med timmar, minuter, sekunder och l/lOO sekund.

Med tidgeneratorn kan även aktuell datum inläggas i

bild. Bandspelaren süaias resp stoppas manuellt efter

uppställda kriterier. Speltiden per band är 30 minuter.

Uppspelning kan ske kontinuerligt variabelt från normal

hastighet (50 bilder per sekund) till stillastående

(frysning av bilden). Tidsskillnaden mellan två bil-

der är 2/100 sekund.

Ett fordons passagetid av en viss referenspunkt (linje)

mätes genom att bestämma den bild där mätpunkten på

fordonet ligger närmast den aktuella referenspunkten

(linjen) varefter passagetiden avläses på monitorn.

Beroende på den bildhastighet med vilken förloppet in-

spelats erhålles ett slumpmässigt mätfel uppgående till

maximalt i l/lOO sek. Genom att interpolera mellan två

 

l) Uppgifterna avser läget januari 1980.
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på varandra följande bilder kan detta slumpmässiga mät-

fel reduceras. Förutom ovan beskrivna mätfel kan på

grund av perspektiv i bilden m m även andra såväl slump-

mässiga som systematiska fel uppträda. Genom succesiva

passagetidbestämningar på ovan beskrivna sätt kan has-

tigheter, tidluckor m m bestämmas.

Referenspunkten (linjen) utmarkeras genom målning på

vägbanan. Dessa markeringarkan förtydligas genom mar-

keringar på bildskärmen.

Fordonets placering på vägbanan mätes genom att avläsa

dess placering i förhållande till markeringar som är

kalibrerade i någon längdenhet.

Mätsystemet ger stor flexibilitet att utgående från

ovan angivna huvudkomponenter sätta samman ett mät-

arrangemang. Exempel på ett mätarrangemang ges i av-

snitt 4.

En begränsning som gäller vid utplacerandet av kameror

är att avståndet mellan kamera och minitor/bandspelare

ej får vara för stort. Då avstånden uppgår till stor-

leksordningen 150 m försvagas videosignalen så mycket

att en kvalitetsförsämring av bilden är märkbar. Om

stora avstånd inte kan undvikas finns möjlighet att

förstärka videosignalen.

För att nedbringa apparatbehovet vid användandet av

flera kameror kan man med hjälp av en mixer sammanställa

en bild utav bilder från två kameror. En bandspelare,

monitor resp tidgenerator kan på detta sätt betjäna två

kameror.
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EXEMPEL PÅ ETT MÄTARRANGEMANG

I exemplet i figur l visas ett mätarrangemang som är

avsett att användas för att studera trafikförloppen i

en tillfart på primärvägen. Följande utvärderingar

skall möjliggöras:

väg/tidförlopp för fordon i den studerade tillfarten

- sidoläge vid minst tre snitt i den studerade till-
farten

- avsvängande fordons accepterade/förkastade tidluckor
i den mötande trafikströmmen

- tidluckor och omkörningar mellan fordon i den stude-
rade tillfarten

- placering hos avsvängande fordon vid stopp på primär-
vägen

- hastighet på mötande fordon.

Med vardera av de ingående fyrakamerorna täckes en

vägsträcka på minst 10 m. På denna vägsträcka utmarke-

ras genom målning två snitt på 10 m avstånd från varandra.

Markeringarna utformas så att de även kan utnyttjas för

sidolägesbestämning. De två kamerorna som är riktade

mot själva korsningen bör ha ett bildfält som överlap-

par varandra. Kamerorna kopplas parvis via en mixer

till en monitor resp bandspelare. Till varje sådan en-

het kopplas en tidgenerator. Båda bandspelarna startas

och stoppas med samma omkopplare. Apparaterna drivs

med nätspänning som erhålles från ett portabelt elverk.

Kamerorna placeras på torn 3,5 5,0 m över markytan.

Då svårigheter föreligger att med hjälp av träd, buskar,

belysningsstolpar o dyl dölja tornen placeras dessa ett

stycke vid sidan av vägbanan. Detta avstånd bör dock

vid plan terräng ej överskrida ca 25 m varvid kamerans

vinkel till vägbanan blir ogynnsam.
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ÄNDRINGAR-TILLÄGG TILL KÖPT UTRUSTNING

Kamera CTC 5000

 

Kameran är försedd med en lO-polig kortkontakt på över-

sidan för anslutning av en monitor avsedd för studio-

bruk. På denna monitor kan headset och tallylampa an-

.slutas. För att kunna använda headset utan att monitorn

är monterad har ett uttag monterats på undersidan av

kameran och uttaget är direkt inkopplat till kortkontak-

tens stift 8 och 10.

Vid användning av långa Videokablar försämras upplösning-

en på grund av kabelns dämpning av de högre frekvens-

komponenterna i videosignalen. Detta kan i viss mån

åtgärdas genom att kameran kan kompensera för dessa för-

luster efter omjustering. Hur denna justering ska göras

framgår av manualen till kameran. De 4 kamerorna i vårt

system är samtliga optimerade för en kabellängd på 50

meter då längderna i vårt fall varierat mellan 20-100zm

meter. Ska kamerorna användas med kortare kablar i

någon större omfattning bör de trimmas om.

Bandspelare PV 4800 E.

 

Samtliga ut- och ingångar för både ljus och video finns

samlade i en l0-polig honkontakt. För att kunna nyttja

standardkontakter används en skarvsladd med lO-polig

hankontakt i ena ändan och en metallbox med UHF- och

DIN-kontakter i andra ändan. Vilka signaler som finns

på de olika stiften beror på läget på omkopplaren

TV/Camera enligt följande:



 

Omkopplarläge: EV Camera

Stift 1 Video in Video in (inspeln)

Video ut (inspeln)
Stift 2 Skärm video in Skärm video in/ut

Stift 3 Video ut V-synk ut (inspeln)

Stift 4 Skärm video ut Skärm V-synk

Stift 5 LF ut N-synk ut (inspeln)

Stift 6 N.C; Fjärrstart

Stift 7 LF in LF in

Stift 8 Skärm LF in Skärm LF in

Stift 9 Jondbatteri Jord batteri
& skärm LF ut

Stift 10 + 12 V + 12 V till kamera

Anm: N-synk och V-synk ga 5 V++

Fjärrstart (stift 6) jordas tillstift 9 vid start.

Timer VTG-33

 

Videotimern är på baksidan försedda med ett uttag där

man vid behov kan fjärrstyra funktionerna reset, start

och hold. Styrningen sker genom jordning av respektive

ingång.

Finjustering av kristalloscillatorn görs med trimkonden-

sator VC 1 på det övre kretskortet.

VTI MEDDELANDE 215



FUNKTIONSBESKRIVNING PUNKTGENERATOR

För att kunna bestämma tidpunkterna för signaler från

givare som används tillsammans med videoutrustningen

visas givarpulserna som blinkande kvadrater inlagda

i videosignalen. Signaler från maximalt åtta givare

kan indikeras oberoende av varandra.

Vid all bearbetning av och tillägg till videosignalen

måste de olika utrustningarna synkroniseras på något

sätt. Vid inspelning med flerkamerasystem används an-

tingen en separat synkgenerator eller också sker synk-

genereringen internt i mixern som i Vårt fall. Synk-

pulserna används i punktgeneratorn som referens för att

kunna placera de digitalt genererade kvadraterna i 1

grupper om fyra på valfria platser i bilden.

Punkternas placering inbördes avstånd och storlek styrs

av ett antal monostabila vippor. Pulstiderna för fyra

av dessa vippor kan ställas in med rattarna märkta A-pos

och B-pos. Med dessa rattar ställer man in var på bil-

den de två grupperna om fyra punkter ska hamna. Två av

kretskorten i generatorn finns i dubbel uppsättning och

varje par genererar fyra punkter. I det följande kommer

endast den ena halvans funktion att beskrivas eftersom

halvorna är identiska.

Från mixern kommer vertikal- och horisontalsynkpulser

via två optokopplare till generatorn. Vippa I triggas

av vertikalsynken och bestämmer avståndet till punkterna

räknat från bildens överkant. Vippa II triggas på mot-

svarande sätt av horisontalsynken och bestämmer avstån-

det från bildens vänsterkant. Dessa vippor är alltså

de nyss nämnda A-pos och B-pos. Utgången på Vippa I

triggar i sin tur vipporna IV som bestämmer höjden på

var och en av de fyra punkterna. Bredden på punkterna

bestäms av vipporna V och avståndet mellan dem av vip-

porna III.
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De fyra utgångarna från detta kretskort, A-D på schemat

skulle, om de blandades med videosignalen, ge fyrai

konstant lysande punkter. På kretskortet där vipporna

VI sitter styrs tändningen av de olika punkterna av de

insignaler som kommer från givarna. Signalerna A-D

grindas fram om vipporna VI har triggats av givarpulser-

na. Vipporna VI finns för att säkerställa att punkterna

lyser under en hel bild, dvs 20 m 3. Detta är nödvändigt

eftersom givarpulserna kan komma när som helst under

bildavsökningen.

För att kunna placera punkterna på önskad plats i bilden

utan att givarpulser tänder punkterna kan samtliga

punkter tändas manuellt med en tryckknapp. Vid knappens

intryckning triggas samtliga ingångsvippor av vertikal-

synkpulser, och vipporna ettställs alltså i början på

varje bild_vilket får samtliga punkter att lysa kontinu+

erligt. Givaringångarna är DC-mässigt skilda från gene-

ratorn med optokopplare för att hindra att störningar

sprids mellan enheterna via gemensamma jordar.

Pulserna från de två pulsutgångarna strålar samman i en

ellergrind bestående av två dioder och ett mostånd var-

efter en emitterföljare med en PNP-transistor, Tl i

Schemat, fungerar som buffert. Till transistor T2fs

emitter kopplas videosignalen med ett seriemotstånd.

Bufferten Tl's emitter ligger normalt hög men om en

kvadrat skall läggas in i videosignalen går emittern låg

och T2 bottnar kraftigt. Kondensatorn i T2's kollektor

hålls uppladdad till en spänning som bestäms av potentio-

metern P3'S läge. Videosignalen dämpas helt på grund av

att seriemotståndet i videosignalen har mycket högre

impedans än T 2 och kondensator. Videosignalen ersätts

alltså momentant med en likspänningsnivå vilken kommer

att utgöra den i bilden inlagda kVadraten. Kvadraten

kan justeras kontinuerligt från svart till vit med P 3

beroende på om kondensatorns spänning är lägre eller

högre än spänningen på T2's kollektor när T 2 inte leder.
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Transistor T 3 tjänar som buffertsteg för Videoutgången

för att göra kopplingen okänslig för belastningsvariatio-

ner.

Vid intrimning av generatorn kopplas den till en mixer

och en monitor och punkterna justeras direkt utan mät-

instrument till önskat utseende.
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FUNKTIONSBESKRIVNING. IR-DETEKTOR

Detektorn består av en sändar- och en mottagardel. Sän-

daren består av en oscillator på frekvensen 80,100 eller

120 KHz som via ett drivsteg och en IR-strålande lysdiod

'gerren.ljuSStråleasom utsignal-

Ljusstrålen detekteras av mottagaren som vid brytning

av strålen ger en kort puls som annan utrustning sedan

använder sig av. Mottagarna är avstämda till en av

sändarfrekvenserna.

SÄNDARE:

Kraven på sändaren är god frekvensstabilitet vid tempe-

raturvariationeroch matningsspänningsändringar. Som

oscillator används därför en funktionsgenerator av typ

8030 som har en temperaturdrift på mindre än 50 ppm/OC.

Frekvemsbestämmande kompoenter är resistanserna mellan

matningsspänning och stift 4 och 5 samt kondensatorn

från stift 10 till jord. Strömmarna till kretsen via

stift 4 och 5 styr kondensatorns upp- resp urladdnings-

ström och styr alltså både frekvens och pulsförhållande.

Om trimpotentiometern påverkar bägge strömmarna, som

i vårt fall, blir utsignalen en symmetrisk kantvåg obe-

roende av frekvensen.

För att förbättra stabiliteten vid matningsspännings-

variationer matas oscillatorkretsen med en konventionell

spänningsstabilisator som lämnar ca 8,5 V till kretsen.

Utgången från kretsen är av typen öppen kollektor och

driver en switchtransistor som har en IR-diod och ett

strömbegränsningsmotstånd som kollektorbelastning.
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MOTTAGARE

Det infallande ljuset bryts av en lins samman mot en

fotodiod av typ BPW34. Linsen har brännvidden 60 mm

och diametern 24 mm. Mellan lins och diod filtreras

ljus med kortare våglängd än 840 mm bort av ett filter

som består av oexponerad men framkallad diafilm AGFA CTlS.

Signalen från fotodioden passerar en parallellresonans-

krets som är avstämd till en av frekvenserna 80,100 eller

120 KHz. Bandbredden är ca 2 KHz för svaga signaler men

ökar med stigande signalstyrka eftersom efterföljande

krets börjar begränsa redan vid några 10-tal uV. För

att inte dämpa resonanskretsen med förstärkarens låga

inimpedans finns en FET-transistor kopplad som SOURCE-

följare mellan filter och förstärkare.

Förstärkarkretsen som används är egentligen avsedd att

användas som MF-förstärkare i FM-mottagare. Den har

emellertid en rad för detta ändamål attraktiva egen-

skaper. Den är strömsnål och klarar matningsspänningar

från 8,5 V till 16 V. Den har hög förstärkning och kla-

rar insignaler från 10 DV till 100 mV och lämnar på en

av utgångarna, stift 13, en likspänning som motsvarar

insignalen likritad och logaritmerad.

På stift 7 till 10 är komponenter anslutna som ersätter

de spolar som används till kvadraturdetekteringen av

FM-signalen när kretsen används i sin originalapplikation.

Den likspänning som är förstärkarkretsens utsignal används

dels direkt som hjälpmedel vid injusteringen av givarna

och visas då på en voltmeter vars maxutslag indikerar

rätt inriktning av mottagaren. Likspänningen används

även för att generera en puls då insignalen till motta-

garen sjunker under en viss nivå vilket alltså motsvarar

brytning av IR-strålen. För att åstadkomma detta jämförs

spänningen från förstärkaren meden justerbar referens-

spänning i en operationsförstärkare. När IR-signalen
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sjunker under tröskelnivån lämnar komparatorn en puls

som Via drivtransistor och transformator ger en positiv

puls på utgången. Utgången är galvaniskt skild från

mottagaren för att inte öka i störkänsligheten när flera

olika utrustningar kopplas samman.
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TRIMNINGSANVISNING.*'IR"DETEKTOR

SÄNDARE:

Frekvensen är det enda som är justerbart på sändaren.

Justeringen bör göras med hjälp av frekvensräknare.

Denna ansluts antingen till drivgransistorns kollektor

eller till en fotodiod BPW34 som hålls framför sändar-

dioderna. Fotodioden bör i så fall belastas med ett

motstånd på några kiloohm. Fördelen med mätning med

fotodiod är att sändaren då inte behöver öppnas.

MOTTAGARE:

Trimkärnan på Ll ställs i sitt mittläge och avstämnings-

kondensatorn ändras i steg om cirka 5 pF tills man får

ett maxutslag på en voltmeter ansluten till banankontakt-

uttagen på mottagaren. Som IR-källa används en sändare

med önskad frekvens. IR-Sändarens riktning relativt

mottagaren justeras så att utSpänningen vid den slutliga

finjusteringen ligger någon volt över den utspänning

man får med mottagarfönstret övertäckt. Vid större sig-

naler får man annars en bandbreddsökning i mottagaren

när förstärkaren klipper och detta skulle försvåra in-

ställningen av maximal utspänning med hjälp av trim-

kärnan.

Triggnivån justeras med hjälp av dubbelstråle-oscillo-

skop och IR-sändare. En kanal ansluts till stift C och

D på Cannonkontakten och oscilloskopet triggas på pul-

serna på dessa stift.

Den andra kanalen ansluts till banankontaktuttagen och

vid varje brytning av strålen ser man på denna kanal

hur långt över spänningsnivån vid bruten IR-stråle

som triggnivån ligger. Normalt ligger triggnivån 100-200

mV över den minimala utspänningen.
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FÖRTECKNING ÖVER INGÅENDE KOMPONENTER I SYSTEMET

0 Kamera, CTC SOOOB: Stationär, nätansluten 4 st

0 Kamera, GS-4600E: Bärbar, batteridriven 2 st

0 Bandspelare, PV48OOE: Bärbar, batteri-/

nätdrift, slow motion, fjärrstart

o Mixer, MEA SlOOE: 4 kameraingångar, fading,

wiper, synkgenerering

0 Monitor, PM-900: 9-tums monitor, nätansluten 2 st

0 Monitor, PM-lZlT: lZ-tums monitor,12üen$hüen 2 st

0 Videotimer, VTG-33: Datum, klockslag ned

till l/lOO S fjärrstyrn av start, stopp, 2 st

nollställning.

0 Elverk, Honda E-lSOO: Fyrtakt, max uteffekt l st

1500 W.

0 Fackverkstorn: 3,5-5 m, fäste för två kameror 2 st

0 Teleskopmast 1 st

0 Videokabel

0 Nätkabel
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Instruction and service manual MBA-5100

Operating manual: Video timer VTG-33

Service manual: Video timer VTG-33

Instruction book PV-4800E

Instruction book GS-46OOE

Operating instructions and service manual PM-9OO

Fordonsdetektering

VTI Meddelande

nr 108, Statens Väg- och trafikinstitut, Linköping<l978).

Eriksson, Mats; Widén Lennart:

vid trafikmätning med optiska givare.

Funktionstest

av optiska fordonsdetektorer - Delstudie: IR-detek-

VTI Meddelande nr l18, Statens väg- och tra-

(1978).

Dahlquist, Christer; Eriksson, Mats:

torer.

fikinstitut, Linköping
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