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AVSTÃNDSBESTÄMNING TILL SIDOHINDER LÄNGS VÄGEN.

En marknadsundersökning av befintliga lösningar

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

REFERAT

Föreliggande meddelande utgör en marknadsundersökning

med syfte att undersöka om det finns någon kommersiellt

tillgänglig utrustning som kan användas för att mäta av-

stånd till olika siktbegränsande hinder som finns längs

vägarna.

Arbetet har bestått av litteraturstudier och företags-

kontakter.

Resultatet har visat att det inte finns någon färdig

lösning, men med flera tänkbara dellösningar som video-

bildtolkning och direkt avståndsmätning med laser. Prin-

cipen för dessa lösningar presenteras i meddelandet.

Arbetet har bedrivits på uppdrag av Vägverket.
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II

Determination of the distance to side obstacles along
a road

by Christer Dahlquist and Leo Vokbus
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

The purpOse was to investigate commercially available

equipment which can be used to determine the distance

to different visibility reducing obstacles along a road.

This paper is the result of a market analysis using in-

formation from literature studies and industrial con-

tacts.

The result shows that there is not a complete solution,

but there are several partial solutions like video pic-

ture analysis and direct distance measurement with a

laser. The main principles for the solutions are pre-

sented in this paper.

The work has been financed by the National Road Admini-

stration.
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_ PROBLEMSTÄLLNING

Framkomlighet och trafiksäkerhet beror i hög grad av

siktförhållanden. Siktdata kan därför tänkas användas i

flera planeringsnivåer inom vägsektorn, från angelägen-

hetsbedömning till förbättringsprojektering. Underlags-

data saknas genom att VDB (Vägdatabanken) ej innehåller

några siktuppgifter. I FoU-sammanhang har siktmätningar

utförts från fall till fall.

Siktdata kan således vara angelägna i många fall. Eftersom

siktdefinitionen varierar beroende på användningsområde

är direkt mätning inte lämplig. Det kan vara mycket

svårt att översätta den mätta sikten till annan defini-

tion. Det är därför lämpligare att beräkna sikten ur

linjeförings- och sidoavståndsdata.

Genom sidoavståndsmätning och programutveckling möjlig-

görs siktberäkningar med hjälp av data från VDB. Detta

ger möjlighet att öka kunskapen omhur trafiksäkerheten

påverkas av siktförhållanden. Härigenom kan bättre mo-

deller för översiktlig planering erhållas. Tekniken

kan också användas direkt i förbättrings- och nybygg-

nadsprojektering.

För att undersöka möjligheterna till en teknisk lösning

som kan uppfylla de ovan uppställda kraven har VTI på

uppdrag av VV gjort en marknadsundersökning av befint-

liga lösningar. Frågeställningen har inneburit att

undersöka huruvida det finns någon färdig utrustning

som uppfyller de ställda kraven eller om det finns del-

system som kan sammanfogas till ett system som kan

tänkas uppfylla kraven.

De tekniska krav som har ställts på utrustningen har

varit följande:
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0 Avståndet till sidohindret skall mätas var tjugonde
meter längs mätsträckan.

0 Avståndsmätningen skall ske med en upplösningsgrad
av 0,1 meter.

0 Hindrets brytpunkter skall kunna mätas in.

0 Den maximala hinderhöjd som utrustningen skall klara
att mäta in är 10 meter.

0 Det maximala hinderavstånd, vinkelrät mot Vägen, som
skall kunna mätas in skall vara 50 meter. Detta krav

kan tänkas eventuellt justeras ner till 20 meter.
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ANALYSMETODIK

Arbetet med att försöka hitta en utrustning som upp-

fyller de ställda kraven har bedrivits i form av

0 enklare litteraturstudier,

0 besök av fackmässor,

o kontakter med företag och institutioner.

Kontakterna med företag och institutioner har upptagit

den övervägande delen av projektarbetet. Sammanlagt

har införmationsutbyte ägt rum.mellan drygt ett 40-tal

olika företag och institutioner som kunde tänkas ha en

lösning eller åtminstone en dellösning på problemet.

Problemställningen har muntligen presenterats för före--=

taget ifråga och man har fått redogöra för sitt företags

lösning eller syn på problemet. I många fall har man

svarat att man inte kan bidra med någon lösning på pro-

blemet och i några fall har man dessutom hänvisat Vidare

till andra tänkbara företag som skulle kunna ha någon

produkt som skulle fungera som åtminstone en dellösning

av mätproblemet.
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'RESULTAT

Våra undersökningar har hittills inte visat att att det

finns någon utrustning på marknaden idag som direkt upp-

fyller de ställda kraven och som man i så fall skulle

kunna montera i ett mätfordon och åka ut och samla in

mätdata. Undersökningarna har däremot givit vid handen

att det finns några möjliga infallsvinklar till lösningen

av problemet. Slutprodukten kommer, om den realiseras,

troligen att bli ett mätsystem med inslag av de delsystem

som presenteras i kommande kapitel.

De konsulter som vi haft mest ingående kontakter med

har varit av typen forskningsinstitutioner, och i dessa

företag har Vi då haft kontakt med de främsta tekniska

experterna inom sitt område.

De huvudområden som har utkristalliserats vid dessa

överläggningar är de som kort presenteras här nedan:

' Ylêåêêlléêâläêåêâ
Detta innebär att man med hjälp av en eller flera
videokameror filmar terrängen. Data lagras på lämp-
ligt medium för senare bildanalys. Denna bildanalys
kan ske på två sätt. Man behandlar bilden manuellt
och därmed försöker göra avståndsbedömningar utgå-
ende från bilden och ett koordinatsystem. Den andra
metoden går ut på att man digitaliserar bilden och
behandlar den i en dator och analysen sker utgående
från vissa grundkriterier som analysprogrammet har
att ta hänsyn till.

- Piäeää_êy§2åaéêmêzaigg
Denna metod innebär att man med hjälp av avstånds-
mätningsinstrument, som inte är beroende av reflek-
torer, mäter upp avståndet till det aktuella sido-
hindrets brytpunkter. Denna information lagras på
ett lämpligt registreringsmedium för senare analys.

Denna mätmetod kan utnyttjas inom två olika frekvens-
områden. I den ena mätmetoden använder man ultraljud

för att bestämma avståndet och i den andra använder
man lasertekniken. Båda dessa tekniker kan arbeta
oberoende av reflektorer som annars måste placeras

ut i terrängen.
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Både metoden med Videobildtolkning och direkt avstånds-

mätning kräver att de insamlade data koordineras med

Vägkoordinaten för att kunna k0pplas samman med VDB.

För Videobildtolkningens del innebär det att man filmar

in Vägkoordinaten i bild eller kanske lägger in den på

videobandets ljudkanal för att inte störa bildinforma-

tionen. Vad beträffar den direkta avståndsmätningen

lägger man informationen om Vägkoordinaten på en paral-

lellkanal till informationskanalen.
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TÄNKBARA DELLÖSNINGAR

De dellösningar som presenteras i detta kapitel har

framsprungit ur de diskussioner som förts med experter

inom sitt ämnesområde. Dessa teknikområden beskrivs

i mer detaljerad form och redogör för den del som kan

vara användbar för att ge en dellösning till grundpro-

blemet.Man bör vara klar över att de presenterade lös-

ningarna endast är teoretiska. Endast i ett fall har det

förekommit enklare praktiska försök och det är inom la-

sertekniken. Där har vissa grundläggande prov inletts,

som ett samarbete mellan VTI och Försvarets Forsknings-

anstalt (FOA). Dessa prov ingår dock ej inom ramen för

detta projekt utan kommer att redovisas i annat sammanhang.

Qâäersésääiea

Mängden rådata bör om möjligt reduceras redan vid mät-

ningen för att minimera behovet av minneskapacitet i

fält. Vid exempelvis en registrering var tjugonde me-

ter erhålles tio miljoner mätsnitt om hela vägnätet i

vägdatabanken skall uppmätas. Tidsperspektivet för att

utföra dessa mätningar skulle då röra sig om storleks-

ordningen 3-4 år om man enbart mäter på den ena sidan

av vägkanten. Mycket vore därmed vunnet i tidshänse-

ende om mätinsamlingen samtidigt sker på båda sidor av

vägen. Vad gäller öppna fält såsom åkrar och dylikt

kan en inhibering från Operatören vara lämplig för att

minska datamängden.

Mêêâsl

Mätonoggrannheten vid avståndsmätning kan uppdelas i två

huvudgrupper, dels noggrannheten i mätappraturen och

sedan det som förmodligen är den största, vingelutrym-

met för mätfordonet.

'VTI MEDDELANDE 380



Videobildtolkning

 

På en bil monteras en videobildkamera som är riktad

vinkelrätt från vägbanan. Till kameran anslutes en

eller flera videobandspelare samt ett modulinterface

till vilken ett digitalur för absoluttid och vägkoordi-

nat.kan anslutas. Informationen om tid och vägkoordi-

nat infälls i överkanten på videobilden. Bilen fram-

föres med hastigheten 70 km/h som motsvarar 20 m/s och

Videokameran klarar 20 bilder/s, vilket ger en bild per

meter om så erfordras. Detta medför mycket stora mängder

videofilm.

Vid utvärdering av videofilmen erfordras monitor, video-

bandspelare och dator för bildanalys samt en Operatör

som med en markör hjälper datorn att grovt hitta bryt-

punkter och föremål för avståndsbedömning på monitoren.

Bilderna matas fram en i taget och Operatören använder

sin markör som pekare, på det föremål som datorn med

hjälp av vägkoordinat och tidpunkt sedan räknar fram av-

ståndet till.

om hinder skall medtagas beroende på vilka krav som

Detta medför att operatören kan bedömma

uppställes för att hinder skall föreligga med hänsyn

taget till utbredning och storlek. En sådan utvärdering

medför naturligtvis en betydande arbetsinsats.

På grund av den enorma mängd videoband som åtgår för

dessa mätningar kan man låta operatören vid utvärde-

ringen av filmen överföra uppsamladinformation på en

databandspelare för senare samkörning medvägdatabanken.

När informationen är överförd på databand kan videoban-

den användas för nya mätningar.

I och med att hårdvaran i princip är färdigutvecklad

för denna mätmetod så åtgår de mesta resurserna till

att utveckla en programvara som uppfyller önskemålen.

Självfallet återstår en del arbete för att utröna vilka

kameraplaceringar som är de bästa.
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Laserteknik

 

En laserutrustning bestående av sändare och mottagare

placeras på ett fordon och riktas vinkelrätt från väg-

banan mot mätföremålen. Vidare ansluts en kontrollen-

het samt ett modulinterface med information av vägkoor-

dinat mot ett datainsamlingssystem, vilken står i för-

bindelse med en databandspelare eller en flOppy disk.

Kontrollenheten har två anslutningsmöjligheter, dels

en analogutgång samt en BCD-datautgång. Dessutom finns

ett teckenfönster där mätresultatet visas 1 meter. For-

donet framföres lämpligen med 50 km/h. Avståndet till

sidohinder kan mätas upp till 50 meters avstånd. Mät-

onoggrannheten håller sig inom i 0,1 m-intervallet.

Om mätresultaten lagras på databand eller disketter är

de lättåkomliga och kan sålunda utvärderas i dator utan

någon större arbetsinsats av en operatör.

En laserutrustning bestående av en sändare, en motta-

gare samt en kontrollenhet som uppfyller kravet att

reflektorfritt mäta upp till 50 m finns redan utvecklad.

(Se bilaga). Denna utrustning väger ca 7 kg. För att

laserutrustningen under mätning skall kunna förflyttas

i sidled med en hastighet av 50 km/h fordras en modifi-

ering av utrustningen. Modulinterface för pulsen från

en hjulpulsgivare finns redan utvecklad.
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Ultraljudstekniken

 

Ultraljudssändaren och mottagaren monteras på mätfordo-

Bilen fram-

Ultraljuds-

net vinkelrätt mot fordonets körriktning.

föres lämpligen med hastigheten 70 km/h.

modulen sammankopplas med ett interfacekort där det

finns två möjligheter att ansluta ett datainsamlings-

system, dels en analogutgång samt en digitalutgång. Av-

stånd till sidohinder kan mätas upp till 10 m, men kan

efter visst utvecklingsarbete utökas något. Mätonog-

grannheten på ultraljudsutrustningen håller sig inom

i 0,1 m-intervallet.

Vad beträffar datainsamling, lagring samt utvärdering

av datamängden sker förfarandet på samma vis som för

laser. Ultraljudsdetektor bestående av sändare och

mottagare finns utvecklade. Interfacekortet mellan

detektor och datainsamlingssystem måste utvecklas. En

vidareutveckling av ultraljudsdetektor är möjlig och

ökar då mätsträckan till 20 m.
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DISKUSSION

De undersökningar som utförts har varit av karaktären

litteraturstudier eller teknisk diskussion. Vad som

klart framkommit är att det inte finns någon utrustning

som direkt går att använda för de krav som uppställts.

Däremot finns det ett antal dellösningar som verkar

vara mycket intressanta för lösningen av problemet.

Dellösningarna kan var för sig uppfylla nästan hela

kravspecifikationen, men detta innebär ett omfattande

konstruktionsarbete som knappast är ekonomiskt försvar-

bart. Vad som.är mer troligt, är att den närmaste lös-

ningen blir en kombination av de tre skissade dellös-

ningarna. För att utröna vilken sammansättning som är

den mest lämpliga måste praktiska prov vidtagas. För

att dessa prov skall bli meningsfulla bör en teknisk

konsult inkopplas. Denne bör ha en djupgående kompetens

att bedöma de olika dellösningarna. Det är dock inte

nödvändigt att konsulten är expert på alla områdena

ifråga, men skall vara den sammanhållande för projektet.

Man bör räkna med att det praktiska arbetet kan bli re-

lativt konstadskrävande när det gäller att anpassa del-

systemen till varandra. Av det skälet skulle det vara

rationellt, både praktiskt och ekonomiskt, att föredra

en konsult som för eget bruk har intresse för någon

eller några av dellösningarna. Ett förslag till sam-

arbetspartner är Försvarets Forskningsanstalt, Huvud-

avdelning 3, (FOA 3) där man sysslar med både bildtolk-

nings- och lasertekniken. Dessa två delområden, stadda

i mycket snabb teknisk utveckling, kan utgöra kärnan

i en kommande lösning av mätproblemet.
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Bild 1. Övre bilden visar ett exempel på mätarrangemeng

för laserstrålar. Den övre laserstrålen kan svepa
i höjdled medan den undre strålen är fast monterad.

Den undre bilden visar ett exempel på hur man med
hjälp av videokameror kan få en allmän informa-
tion om terrängen som ett komplement till direkt
avståndsmätning med antingen laser eller ultra-
ljud.
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REFERENSFÖRETAG

Laseravståndsmätning

Försvarets Forskningsanstalt
Huvudavdelning 3
Box 1165

581 11 LINKÖPING 013/11

Wesmar AB

Box 134

182 12 DANDERYD Tel: 08/753

Ultraljudsavståndsmätning

 

RST Electronics HB

Ögärdesvägen 23

436 00 ASKIM Tel: 031/28

Videobildtolkning

 

Försvarets Forskningsanstalt
Huvudavdelning 3
Box 1165

581 11 013/11LINKÖPING Tel:

Imtec AB

Box 5047

580 05 LINKÖPING Tel: 013/14

Kungliga Tekniska Högskolan
Institutionen för elektrisk mätteknik

'Lindstedtsvägen 5

100 44 STOCKHOLM 70 Tel: 08/787
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Figur 1. EUMIG avståndsmätare - laserteknik.
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Measuring Head LP 80 XXX Control Unit LP 80 XXX

 

1 Receiver lens
2 Emitter lens
3 Locking rings
4 Adjusting screws
5 Screw holes for mounting
of accessories

6 Receiver
7 Transmitter
8 Base plate
9 Storage key
10 Connection for cable between

transmitter and receiver
11 Socket for connection cord

between measuring head and
control unit

12 Tripod nut1/4
13 Tripod nut 3/8

 

14 Adjustingv knob for handle
15 BCD output socket
16 Socket for connection cord

to measuring head
17 Main switch
18 Indication window
19 Battery connection
20 Mains fuse
21 Name plate
22 Mains connection
23 Handle
24 Brightness control
25 Zero-point trimmer
26 Caiibration trimmer
27 Output socket for analog

data
28 Socket for connection of

sighting telescope distance
imaging
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Figur 2. EUMIG avståndsmätare - laserteknik.
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I Description of equipment

Display
output signal

1

The Eumig opto-electronic distance measuring equip-
ment consists of a measuring head with transmitter and
receiver and of the control unit with electronic protracting
system, display, reading output and power supply.

In the transmitter, a Ga-As semiconductor laser is con-
trolled by apulse generator and is emitting periodical
pulses in the near infrared light area which, focused
by the transmitter optics, are striking the target.

The light signal reflected by the target is transformed
into an electrical signal by a Silicon photodiode arranged
behind the receiver optics. A narrow band filter which
is adjusted to the laser wave length and positioned in the
path of rays of the receiver avoids disturbances caused
by sunlight or bright artificial light.

The time interval between emitted and received pulses
is stretched by the factor 100 and counted out with a
quartz-stabilized clock frequency.

An average value is determined from (for instance) 40
individual measurements with the types LP 80130, -200,
-300 and the computed distance indicated in 4 or 5
digits as per instrument type with 7 segment LED dis-
plays.

If the signal reflected by the target becomes insufficient
for a satisfactory measurement, the digital indication is
extinguished and a light-emitting diode lights up in the
indicator window (oo indication).

The measured value is at the same time available as
BCD signal on an output socket of the control unit_
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Operation of optooelectronic distance measurement

 

Figur 3. EUMIG avståndsmätare - laserteknik.
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Figur 4. Ultraljudsdetektor - strâlutbredning.
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FIGURE 4. BLOCK DIAGRAM - TRANSMITTING/RECEIVING

Figur 5. Ultraljudsdetektor - blockschema.
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Figur 6. Videobildtolkning - blockschema.
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Bildbehandling används för att underlätta bi/dto/kningen. Bilden ger
exempelpå bildbehandling föratt kunna bestämma hastigheten hos röda
blodkroppar i en kapi//äri underhuden.

Den vänstra bilden är tagen med TV - direkt genom ytterhuden.
Den högra bilden visar de röda b/odkropparnas läge i bilden. Undersök-
ningen ingår/ett arbete på att utveckla ett instrument, som utan kirurgiskt
ingrepp mäter bl a blodf/ödet i hudens kapil/ärer.

Eigur 7. Videobildtolkning - exempel.
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