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TRAFIKSTUDIER I TÄTORT

Delstudie: Enkel metod för fordonsdiffe-

rentiering i fasta räknepunkter

av Christer Dahlquist
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

FÖRORD

De i rapporten företagna fältmätningarna har förberetts

och utförts med benäget bistånd av Stig Arvidsson, stads-

planekontoret, Linköpings kommun.

Ett tack riktas också till Svea Trängregemente (Tl) och

Östra Militärområdets Verkstad, vilka upplåtit utrymme

för mätapparaturen.

Rapporten har sammanställts av Christer Dahlquist,

statens vägê och trafikinstitut.
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TRAFIKSTUDIER I TÄTORT

Delstudie: Enkel metod för fordonsdiffe-

rentiering i fasta räknepunkter

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

REFERAT

Föreliggande meddelande utgör ett led i statens väg"

och trafikinstituts FoU-arbete beträffande utveckling

*av teknik att detektera fordon. Resultaten visar att

det framför allt i tätort finns goda möjligheter till

både axelräkning och differentiering av axlarna med

avseende på axeltrycket med förhållandevis enkel de-

tekterings- och registreringsutrustning. I denna stu-

die prövades en Vibra-Koaxialkabel som axeldetektor.

VTI MEDDELANDE 245



III

TRAFIKSTUDIER I TÄTORT

Delstudie: Enkel metod för fordonsdiffe-

rentiering 1 fasta räknepunkter

av Christer Dahlquist
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
58ldOl LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Under mars 1979 utfördes på trafikavdelningen vid sta-

tens väg- och trafikinstitut (VTI) i samarbete med gatu-

kontoret och stadsplanekontoret vid Linköpings kommun

ett arbete med syfte att undersöka om det var möjligt

att differentiera lätta och tunga fordon på ett enkelt

sätt. Studien koncentrerades till att omfatta en fält-

undersökning med en speciell axeldetektor som förutom

VTI, även statens vägverk (VV) och Heldex AB arbetat

medr För att jämföra registrerade trafikdata användes

dessutom institutets trafikanalysator DTA-2 samt en

axelräknare med luftpulsdetektor och trafikräknarslang.

Resultatet visade att det fanns en mycket god överens-

stämmelse mellan vad ETA-2 registrerade som tunga for-

don och vad den nya mätmetoden angav. Även jämförelsen

mellan vanlig axelräkning med trafikräknarslang och den

nya fordonsdetektorn visade mycket god överenSstämmelse.

Det procentuella felet varierade mellan 0,6 och 1,6 6

beroende på jämförelsesätt.

26 månader efter nedläggningen befanns att givarna fort-

farande fungerade. Då hade totalt ca 10 miljoner axel-

par passerat över båda givarna.
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IV

TRAFFIC STUDIES IN URBAN AREAS

Simplified method for vehicle classi-
fication in fixed counting points

by Christer Dahlquist
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

During March 1979 studies were performed concerning

the possibilities of classifying heavy and light ve-

hicles in an easy way. The work was concentrated to

a field study of a piezo-electric detector called Vibra-

Coaxial Cable.

The results showed that it is poSSible to classify

vehicles into two classes with a very simple measuring

equipment. The percentage fault varied between 0.6

and 1.6 %.

The detectors.were still working 26 months after they

have been placed in the road surface. At that time lO

millions of axlepairs had passed the two detectors.
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PROBLEMSTÄLLNING

För närvarande finns vid VTI två metoder för att av-

göra till vilken fordonskategori ett fordon hör. Den

ena metoden medger en uppdelning av fordonen i 27 olika

fordonskategorier, allt från tvåhjulingar och person-

bilar till komplicerade lastbilsarrangemang. Detta görs

med hjälp av institutets trafikanalysator DTA-2, på

grundval av axelarrangemanget hos fordonet. Den andra

metoden bygger på att man med ett annat av institutets

trafikmätningssystem, benämnt HM-78, fotograferar for-

donet. Vid utvärderingen av filmen avgörs sedan vilken

fordonskategori fordonet tillhör.

Dessa metoder är överkvalificerade då man endast önskar

att differentiera med avseende på lätta och tunga for-

don. Benämningen "tungt fordon" är en definitionssak

och har tidigare kännetecknats av att axelavståndet

mellan-första och andra hjulaxeln varit större än 3,3

meter. För att inte komma i konflikt med tidigare re-

sultat får man med den nya mätmetoden definiera ett

"tungt fordon" som ett fordon med en totalvikt över

3 500 kilogram. Härifrån gäller det att överföra denna

definition till jämförbart axeltryck så att den nya mät-

metoden indikerar ett "tungt fordon" trots att stora

differenser i axeltryck kan föreligga hos samma fordon.

Den nya mätmetod som här skall redovisas differentierar

endast med avseende på axeltrycket hos fordonet.
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VAL AV MÄTMETODIK OCH MÄTPLATS

Den största delen av institutets trafikstudierluurtidi-

gare skett på landsbygdsvägnätet. Trafikstudier i tät-

orter påbörjades emellertid under l978. Efter diskus-

sioner 1978 mellan VTI och Linköpings kommun om samar-

bete rörande trafikstudier i tätort beslöts att en ar-

betsgrupp skulle bildas för att utreda eventuella mät-

tekniska svårigheter med trafikstudier i tätort. Som

bakgrund kan nämnas att institutet på uppdrag av Göte-

borgs kommun, under första halvåret 1978 utfört rela-

tivt omfattande trafikstudier i tätorten med konven-

tionell DTA-Z-teknik.

Arbetsgruppen bestod av representanter från VTI, gatu-

kontoret, stadsplanekontoret. Medixuüqapåeibtemissioner

från fordon kan vara en hälsorisk deltog även en repre-

sentant från hälsovårdsbyrån i gruppens arbete.'Vdeen

inledande diskussionen framkom att det främsta önskemå-

let om trafikdata i tätort bestod av att få fram varia-

tionerna i tiden hos trafikflödet på vissa gator. För

närvarande räknar man trafiken på vissa intressanta gator

några gånger per år . Denna räkning sker mestadels i form

av s k slangräkning, d v 5 enklaste:slagetenrantalsräk-

ning.

Då VTI i samarbete med statens vägverk HAU,,centralför-

valtningen, har arbetat med att testa vägbundna givare

för trafikräkning på landsbygdsvägnätet, beslöt arbets-

gruppen att denna trafikstudieteknik även skulletestas

i tätort. Kommunrepresentanterna presenterade förslag

till mätplatser, vilka även kunde vara intressantafrån

buller- och avgassynpunkt. Kravet påIIULaUafrån dessa

fasta räknepunkter var att hastighetsdata inte varnöd-

vändiga, då hastighetsprofilen ansågsxmuxikändgfâgrund

av de höga flödena, men man ville ha en uppdelning mel-

lan antalet lätta och tunga fordon med avseende på ti-

'den. Avläsning av dessa räknare ansågs behövas engång
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per vecka. Trafikräkning året om 1 fasta punkter an-

sågs mycket intressant, då trafikräkning sker ytterst

sporadiskt under vinterhalvåret, främst på grund av

praktiska problem.

Vid de fortsatta diskussionerna enades arbetsgruppencnn

att inriktning på det fortsatta arbetet skulle bestå i

att utföra en metodstudie av trafikräkning i en fast

punkt med hjälp av vägbundna givare. Det resultat som

förväntades var en mätmetod för att mäta trafik, upp-

delat på lätta och tunga fordon. Metoden går attut-

nyttja hela året, även på hårt trafikerade gator.

Kaserngatan i Linköping ansågs vara en lämplignátplats.

Gatan, vars körbana endast är ca 8 m bred, har låghus-

bebyggelse, bestående av bostäder och arbetsplatser på

båda sidorna; Gatan är en livligt trafikerad genom-

fartsled med ett årsmedeldygnsvärde av 13 000 axelpar

under år 1979. Mätsnittet som valdes var beläget mitt

emellan Kaserngatans ändpunkter och på ett sådant sätt

att minimala störningar på trafikflödet kunde påräknas

från trafik från anslutande gator. Arbetetlmainedlägg-

ningen av de båda givarna, en för vardera körriktningen,

skedde vecka 28, 1978.
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FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

Funktionsprincip hos Vibra-Koaxialkabeln

 

De vägbundna givare som användes vid försöken benämnes

Vibra-Koaxialkabel och tillverkas av ettdotterföretag

till Philips i Frankrike. Givaren består av en 0,8 mm

tjock kopplarledare som är täckt med ett sintrat kera-

niskt material under axiellt tryck. Detta är täckt med

en homogen kopparskärm så att det till det yttre ser ut

som ett kopparrör. Standardlängd på givaren är 3,75 m

med 10 m anslutningskabel. Givaren har en ytterdiameter

av 3 mm.

Om kopparskärmen utsätts för ett yttre tryck uppstår

en kortvarig elektrisk spänningsskillnad mellan skärmen

och ledaren på grund av den piezoelektriska effekten.

Det är denna egenskap som används vid detekteringen.

Den uppkomna spänningens storlek beror på storleken hos

den kraft som påverkar givaren. Detta medger uppdel-

ning av lätta och tunga axellaster.
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Den övre kurvan visar utsignal n från givaren.
De två första pulserna kommer från en personbil
och de tre sista från en lastbil. Den mellersta
kurvan visar signalen till totalräkeverket och
den nedersta kurvan visar signalen till räkne-
verket för tunga fordon.
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Montering av Vibra-Koaxialkabeln i vägbanan

 

Vinkelrät mot vägens längdriktning frästes ett 6 mm

brett och 2 cm djupt spår. Spåret rensades från löst

material. På givaren träddes cirkelformiga gummidistan-

ser med 6 mm utvändig diameter på jämnt avstånd från

varandra. Givaren placerades i botten av det uppfrästa

'spåret. Som fyllning av spåret användes en tvåkompo-

nentmassa av fabrikat Karl Ulrich & Co KG. Den bestod

av ett pulver och flytande härdare, vilka blandades och

hälldes i spåret. Med hjälp av diverse verktyg till-

sågs att massan fyllde ut spåret under givaren för bästa

möjliga kontakt med vägkroppen. Härdningen hos massan

sker mycket snabbt, inom 30 minuter vid + ZOOC, längre

tid vid lägre temperatur. Givarna behöver ingen ser-

vice efter nedläggningen. Givaren på den östra delen

av körbanan är nedgjuten med en massa med beteckningen

Silikal R 17 (pulver) och Silikal A + S (hårdare). Gi-

varen på den västra delen av körbanan är nedgjuten med

samma härdare men med ett pulver benämnt Silikal A + S.

Skillnaden bestod i att R l7-pulvret var lite grovkor-

nigare än A + S-pulvret.

Anslutningskablarna till givarna, inträdda i skyddande

kopparrör, är nedgjutna på samma sätt, men måtten på

spåren är inte lika kritiska som för givarna. Anslut-

ningskablarna, som utgörs av konventionell 60 ohms

koaxialkabel, är indragna i Milotygverkstadens lokaler

på Svea Trängregementes område.

Registreringsutrustning för Vibra-Koaxialkabeln

 

För att räkna de över Vibra-Koaxialkabeln passerade

fordonsaxlarna anslöts en registrerande trafikräknare

av fabrikat Halda, typbeteckning TC-Z/DFZ. Normalt

är denna apparatur avsedd för två trafikräknarslangar

eller slingor, för att parallellt kunna räkna fordonen
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i två körfält. För att kunna användas tillsammans med

Vibra-Koaxialkabeln har en elektronisk anpassningsen-

het framtagits, till vilken givaren anslöts. Anpass-

ningsenheten består av elektroniska kretsar som tillser

att givarsignalen lämpar sig för TC-2zan, som i övrigt

är oförändrad. Då vägkroppar är olika "styva", blirllt-

signalen från Vibra-Koaxialkabeln olika. För denáämill

finns justeringsmöjligheter på anpassningsenheten, så

att man dels kan justera grundkänsligheten för den ak-

tuella vägkroppen, dels justera känsligheten så att en

uppdelning mellan lätta och tunga axlar kan göras. Des-

sa justeringar måste göras för varje mätställe och in-

ställningen bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Utgångarna från anpassningsenheten anslöts till TC-2zan

så att ena räkneverket registrerade antalet tungawaxel-

par och det andra registrerade totala antalet axelpar.

En gång i timmen tömdes innehållet i registren ut påeni

pappersremsa, där antalet tunga axelpar och det totala

antalet axlar kunde avläsas timme för timme under hela

mätningen.

Kontrollmätutrustning

 

För att kunna kontrollera noggrannheten hos Vibra-Koaxial-

kabeln med hjälp av anpassningsenheten och TC-2:an,dwvs

den mätutrustning man utvecklat för detta ändamål, be-

hövs ett referenssystem. Som referens används den vid

VTI utvecklade DTA-2:an, då dess fordonsdifferentierade

egenskaper är kända. Som jämförelseutrustning användes

även en enkel trafikräknare (fabrikat Halda TC-l) för

slang, vilken i ett räkneverk ackumulerar dettxnxüjian-

talet paSserade axelpar. Denna mätmetod är den domine-

rande i dag hos både vägförvaltningar och kommuner,rmni

har den stora begränsningen att den inte kan särskilja

lätta och tunga fordonsaxlar.
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Bild 2. Bilden Visar manöver- och registreringspanelen
hos registreringsutrustningen. Det ena ränke-*

verket anger totalt antal passerade axelpar
och det andra räkneverket anger antalet tunga
axelpar.
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Jämförande mätning

 

Den jämförande mätning som här redovisas utfördes:imit-

ten av mars 1979. Då hade Vibra-Koaxialkablarna varit

nedlagda åtta månader. Endast den ena av kablarna ut-

valdes, nämligen den som detekterar södergående trafik,

d v 5 givaren närmast militärområdet. Två veckor före

själva mätningen trimmades givaren och TC-2:an samman

och fick gå tills hela försöket avslutats.

En vecka före mätstart lades den ovan beskrivna slang-

räknaren på plats några meter intill mätstället. Slangen

var av modifierad typ (enkeldelad slang) och även den

detekterade bara södergående trafik. Utläggning, in-

trimning och avläsning av räknaren sköttes av personal

från Linköpings kommun. AVläsningen av räknaren skedde

regelbundet tre gånger per dag. Resultatet infördes

löpande i protokoll.

Mätdata från TC-2zan lagrades på pappersremsa och mät-

data från DTA-Z registrerades på hålremsa för bearbet-

ning i dator.
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RESULTAT

Mätresultat och analys

Den tid som DTA-Zan, TC-Zan och slangräknaren gick

parallellt var 44 timmar och under den tiden passerade

ca l2 000 fordon mätpunkten. MGÖ hänsyn till kontrOll'

besökstidpunkterna omfattar utvärderingstiden 39,50

timmar och ca 10 000 fordon. Slutresultatet efter be-

arbetning presenteras i nedanstående tabeller.

Tabell 1. Antal passerade lätta respektive tunga axel-
par med olika mätmetoder.

     

   

lätmetod

Antal Slang Vibracoax DTA-Z Medel-

axelpar värde

Lätta- - 9675 943l 9553

Tunga ' - 400 413 406,5

Totalt 10054 10075 9844 9991

  

Tabel 2. Procentuella felet i förhållande till medel-

värdet för respektive axelkategori.

   

 

9 fel Slang Vibracoax DTA-Z
4axelpar

Lätta - + 1,28 - l,28

Tunga '- - l,60 + 1,60

Totalt + 0,63 + 0,84 - l,47
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Senare undersökningary somxihñ:jämförelsennmüjjuiVibra-

Koaxialkabeln och slangräknaren vad beträffar antals-

räkning oavsett axeltryck,kun:uppvisatwattprocentuellt

fel av 1,44 på cirka 30 000 passerade axelpar. Detta

ligger helt i linje med ovanstående resultat.

Slutsatser

 

De här gjorda undersökningarna visar att det finns mycket

goda möjligheter att med hjälp av Vibra-Koaxialkabeln

detektera och differentiera olika axellaster med för-

hållandevis enkel mätapparatur. För många frågeställ-

ningar är två fordonsklasser (lätta respektive tunga)

fullt tillräckliga, t ex för fordonsräkning i tätort.

Troligen är det möjligt att dirrerentiera5iflera klasser

än två. StatensXMdlaboratorimni Danmarkcxü1Transport

and Road Research Laboratory (TRRL) i Storbritannien

arbetar med Vibra-Koaxialkabeln. TRRLs hypotes är att

man kan komma nedj_en upplösningsgradEN/S kN. Om detta

skall lyckas i det enskilda fallet beror mycket på väg-

kroppens beskaffenhet samt nedläggningstekniken.

Efterkontroll av givarna under 1980

 

I februari och september 1980 kontrollerades givarna,

på så sätt att dessa kopplades in på ett oscilloscope.

Signalernas utseende kontrollerades i förhållande till

det fordon som passerat. Båda givarna befanns då vara

helt funktionsdugliga. Den okulära besiktningenenrgi-

varens läge i vägen visade endast små sprickor i täck-

massan vid septemberbesöket. Detüaförekommerlångt ti-

digare vid andra nedläggningsplatser och är helt nor-

malt eftersom vägkrOppen rör Sig alltefter årstiderna.

Vid det senare tillfället hade ca 5 miljoner axelpar

passerat över varje givare, många med dubbdäck under

vinterhalvåret. Trots detta var givarna fullt funktions-

dugliga vid försökens avslutande i september 1980.
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