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FÖRORD

Statens vägverk har givit statens väg- och trafikinstitut uppdraget att

utveckla en metod :för utveckling av vägkantstolpars synbarhet i mörker.

Förutom författarna har Gabriel Helmers, VTI och Uno Ytterbom, VTI,

deltagit vid försöksuppläggningen. Ett speciellt tack ska gå till alla på

AO '24 i Borensberg som deltagit med att tvätta reflexerrbesvara

enkäter och mycket annat.
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Vägkantstolpars funktionella egenskaper

av Sven-Olof Lundkvist och Berit Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I denna studie beskrivs metoder för utvärdering av vägkantstolpars

synbarhet och fysikaliska reflexionsegenskaper i fordonsbelysning. Även

stolparnas hållfasthet har studerats.

De fysikaliska mätningarna visade sig vara mycket kostsamma. Metoden

lämpar sig exempelvis för att registrera hur en ren reflex påverkas av

slitage från en tidpunkt till en annan.

Den relativa bedömningen (synbarhet) visade sig vara lätt och billig att

genomföra. Detta gör att denna. metod är lämplig vid kontinuerlig

uppföljning av stolpars synbarhet. Vidare ger denna mätmetod små

slumpmässiga fel.

Generellt gäller att stolpreflexernas reflexionsförmåga har varit väder-

beroende. Väderobservationerna från SMHI var dock allför generella för

att kunna användas.

Försöket pågår även under vintern 1983/84 då egna väderobservationer

skall göras.
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The functional properties of marker posts

by Sven-Olof Lundkvist and Berit Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This- study presents a method for the evaluation of the visibility and

physical reflection properties of marker posts in vehicle lighting. The

solidity of the posts has also been studied.

The physical measurement turned out to be very expensive. The method

is suitable e.g. for the registration of the wear on a clean reflex from

one period to another.

The relative estimation (visibility) turned out to be easy and cheap to

carry out, which makes this method suitable at a continuous follow-up of

the visibility of marker posts. Furthermore, this method gives small

random errors.

Generally can be said that the reflection properties of the marker posts

have been dependent upon the weather conditions. The weather forecasts

from the Swedish Meteorologist Institute (SMHI) have been too general

to be of value.

The tests will also continue during the winter of 1983 and 1984 and

weather observations will be carried out by the staff exclusively.
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INLEDNING

VTI har av Statens vägverk fått i uppdrag att utveckla metoder för

utvärdering av vägkantstolpars synbarhet i fordonsbelysning (tillgänglig-

het).

I första hand har upplevd synbarhet och fysikalisk ljusstyrka hos olika

typer av vägkantstolpar utvärderats, i andra hand även hållfasthet.

För att en vägkantstolpe ska vara tillgänglig måste själva stolpen samt

den på stolpen monterade reflexen uppfylla vissa krav. Stolpens uppgift

är att hålla reflexen i ett visst läge. Detta innebär bl a att stolpen måste

tåla vinterväghållning. Den ska exempelvis återgå till ursprungligt läge

efter det att en plogbil har passerat. Själva reflexen ska fungera vid alla

väglag. Detta innebär bl a att den bör mönteras så att nedsmutsning och

igensättning av snö blir minimal.

2 SYFTE

Detta arbete har primärt till syfte att utarbeta lämpliga metoder för

utvärdering av vägkantstolpars synbarhet i fordonsbelysning. Sekundärt

är syftet att utvärdera synbarhet och fysikalisk reflexionsförmåga samt

skador på stolpe och reflex.

3 DEFINITIONER

I texten förekommer fyra storheter. De definieras enligt följande:

CIL-värde Det reflekterade ljusets intensitet i förhållande till infallande

ljusstyrka vid stolpreflexen.

I
CIL :E (mcd/lux) där

I är ljusintensiteten från reflexen i riktning mot fordonsföraren (mcd)
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E är belysningsstyrkan mot reflexen, som fordonets ljus ger upphov

till (lux)

Vinkeln mellan belysnings- och observationsriktning har vid mätningarna

varit 0,240 (14').

Observationsvinkel Vinkeln mellan observations- och belysningsriktning

  

(se fig 1).

ref1ei___________________________7f________________________j: observatör

t' inkel o
Vägkant' Observa lonsv §9 stralkastare

stolpe

  

Figur 1 Definition av observationsvinkeln,

Relativt reflexionsvärde, R Vid de subjektiva relativa bedömningarna av

 

synbarhet har varje försöksstolpe, k, bedömts relativt en referensstolpe.

Bedömningen har medfört att rr = -l, rk = 0 eller rk : +1 beroende på om

försöksstolpen har synts "sämre än", "lika bra som" eller "bättre än"

referensstolpen. Försöksstolpar, vars reflex inte synts har fått värdet rk

= -1, om reflex och stolpe har varit hela. Har stolpe eller reflex varit

trasiga har inte rk åsatts något värde. Antal sådana stolpar betecknas

b(bortfall).

För varje stolptyp, i och mättillfälle har det relativa reflexionsvärdet R1

beräknats som

Detta ger ett mått på den relativa reflexionsförmågan för de försöks-

stolpar som är tillgängliga (definition se nedan).

Tillgänglighet, T. En vägkantstolpe anses tillgänglig om dess reflex syns

 

på avståndet 120 m i helljus. Tillgängligheten för en stolptyp (i) avser
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antalet tillgängliga stolpar (tizl) i förhållande till samtliga stolpar av

denna typ (90 st). Således gäller

90
2 t.

i 90

4 FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING VINTERN 1982/83

Försöket omfattade under vintern 1982/83 fysikaliska ljusmätningaroch

subjektiva bedömningar av sex olika typer av vägkantstolpars synbarhet

och tillgänglighet.

I försöket ingår 540 försöksstolpar av sex olika typer och 270 referens-

stolpar. Försöket omfattade således 810 stolpar.

De sex olika typerna av försöksstolpar är:

1. Rund polyetenstolpe med utanpåliggande foliereflex (JB).

2. Rund PVC-stolpe med infälld foliereflex (JB).

3. Triangulär polyetenstolpe med utanpåliggande femfältig prismareflex

(SuM).

4. Triangulär polyetenstolpe med utanpåliggande enfältig prismareflex

(Beilhartz).

5. Platt glasfiberarmerad stolpe av polyester med utanpåliggande folie-

reflex (Carsonite).

6. Platt polykarbonatstolpe med utanpåliggande foliereflex (Guardian).

Referensstolpe är en ett år gammal :IB-stolpe med infälld reflex som har

exakt samma utseende som försöksstolpe 2 ovan. PVC-materialet i själva

stolpen är dock ej detsamma i referensstolpen som i försöksstolpe 2.

Däremot är reflexerna identiska.
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Stolparna är utplacerade på Rv 36 Linköping-Borensberg på ett sådant

sätt (se figur 2) att tre mätmetoder kan appliceras:

l. Fysikalisk mätning av stolpreflexens reflexionsförmåga (CIL-värde).

2. Absolut bedömning av stolpreflexens synbarhet

3. Relativ bedömning av stolpreflexens synbarhet.

5 METOD

De mätmetoder som har använts är följande:

l., Fysikalisk mätning av stolpreflexens retroreflexionsförmåga (CIL-

värde).

Återreflekterat ljus (reflexens luminans) har mätts i fält med

Pritchard fotometer monterad'i ögonhöjd i en personbil. Bilen var

försedd med en strålkastare monterad 0,5 m rakt under fotometern.

Framför strålkastaren var en matt-glasskiva monterad för att sprida

ljuset. På detta vis kunde belysningsstyrkan vid stolpen anses vara

oberoende av bilens placering på vägbanan och luxmetermätningar

behövdes endast göras på ett litet antal stolpar. Mätavståndet var

120 m, vilket gav observationsvinkeln 0,240. Utifrån dessa mätningar

kunde CIL-värdet beräknas, dvs reflexens förmåga att återkasta

ljuset från bilens strålkastare tillbaka mot föraren (se sid 1).

De fysikaliska mätningarna genomfördes vid fem mättillfällen. Vid de

fyra första gjordes mätningarna på 10 slumpvis utvaldapar försöks-

stolpar av varje typ samt på tillhörande 10 referensstolpar. Mätningar

har således utförts på 60 grupper om tre stolpar vid varje mättill-

fälle. Vid det sista mättillfället tillät vädret mätning endast på 30

grupper.
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2. Absolut bedömning av stolpreflexernas synbarhet.

En försöksperson (fp) bedömde stolpreflexens synbarhet utefter en

femgradig skala från "syns ej" till "syns mycket bra". Dessa bedöm-

ningar genomfördes samtidigt med de fysikaliska mätningarna men

oberoende av dessa och på samma stolpar. Detta innebar att samban-

det mellan bedömning och motsvarande fysikaliska mätvärden kunde

beräknas.

Efter tre mätomgångar avbröts försöket. Anledningen till detta var

att fp omedvetet tenderar att göra en relativ bedömning istället för

en absolut bedömning av stolpreflexens synbarhet. Vid mätomgång 4

gjorde fp istället en relativ bedömning enligt metod 3 nedan.

3. Relativ bedömning av stolpreflexernas synbarhet.

En fp bedömde synbarheten hos försöksstolparnas reflexer relativt

referensstolpens. Bedömningen gjordes ca 120 m från referensstolpen,

vilket innebar att avståndet tillifrämre respektive bortre försöksstol-

pen var ca 100 respektive ca 140 m. Man noterade om försöksstolpens

reflexer syntes bättre, lika bra eller syntes sämre än referensstolens

reflex. I de fall då stolpen inte alls syntes noterades detta också.

Stolpen inspekterades för att utröna orsaken. Orsaken kunde vara att

reflexen var nedsmutsad eller förstörd eller att stolpen var avbruten,

vriden eller böjd. Fp gjorde bedömningen från passagerarsätet i bilen

som höll en hastighet av 30-50 km/h. Bedömningarna påbörjades från

olika startpunkter utefter vägsträckan för att undvika systematiska

fel.

För att undersöka denna metods validitet och reliabilitet fick vidare

tvâ försökspersoner (fpp) göra relativa bedömningar enligt ovanståen-

de. Dessa bedömningar genomfördes oberoende av varandra. En fp

satt i passagerarsätet fram medan den andra satt i baksätet. Efter

halva försöket skiftade fpp plats. Fpp gjorde sina bedömningar

utefter samma sträcka som kördes två gånger, vilket gjorde att

resultaten kunde jämföras inom försöksperson och mellan försöksper-

soner. Detta för att kontrollera om fpp:s bedömningar förändras

VTI MEDDELANDE 403



6.1.

under försökets gång och i vilken utsträckning två fpp gör samma

bedömningar.

4. Upptäcktsiktsträcka till vägkantstolpen relaterad till reflexens CIL-

värde

Försöksledaren valde (i helljus) ut en stolpreflex som bedömdes ha ett

lämpligt CIL-värde. Fp, som även var fordonsförare, bländade av till

halvljus och fick, medan fordonet sakta rullade framåt, kontinuerlig

information om hur många stolpar framåt den utvalda stolpen stod. '

Fp stannade fordonet när den aktuella stolpreflexen var nätt och jämt

synbar. Avståndet mättes med hjälp av kantlinjerna med en precision

på 1 2,5 m. Reflexens CIL-värde på 180 m avstånd bestämdes med

Prichard fotometer och luxmeter.

5. Frågor om underhåll av de olika stolptyperna

De personer (3 st) inom vägmästarområdet, som under vintern skött

stolparnas underhåll svarade'på ett antal frågor rörande bl a tvätt av

stolpar.

RESULTAT

Följande resultat avser mätningar från vintern 1982/83. Det måste dock

påpekas att vintern varit extremt mild och nederbördsfattig. Resultaten

kan därför ej generaliseras till andra klimatförhållanden eller till svenska

vägar i allmänhet.

Fysikalisk mätning av CIL-värdet

 

Mätningar har gjorts i fält med Pritchard fotometer på 10 grupper

omfattande 2 försöks- och 1 referensstolpe. Grupperna har valts slump-

mässigt.

I tabell 1 redovisas ett CIL-värde för försöksstolparna. Varje CIL-värde

är ett medelvärde av 20 mätningar angivet i enheten mcd/lux. Dessutom
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redovisas förhållandet (k) mellan försökstolpars och referensstolpars

CIL-värde (k = CIL/CILref). Kvoten k är bildad utifrån två medelvärden

(20 resp 10 mätningar).

 

Således gäller följande: 20

2 CILi
_ 1:1 = CIL

CIL ' 20 k 10
2oz CIL.
j=1 3

där CILj är CIL-värdet för försöksstolpe i

CILj är CIL-värdet för referensstolpe j.

CIL-värdet för försöksstolparna är intressant om man vill jämföra deras

reflexionsförmåga med någon framtida norm eller med andra studier.

Emellertid är urvalet här ganska litet (n = 20), varför de här redovisade

CIL-värdena pga sitt läge utefter vägen kan vara behäftade med stora

slumpmässiga fel. Dessa slumpmässiga fel kan dock antas vara ungefär

lika för stolpar inom varje 3-grupp, då ju dessa är placerade intill

varandra. Detta gör att det är mer lämpligt att jämföra olika teststol-

pars k-värden istället för CIL-värdena när man vill jämföra stolparna

med varandra.

Tabell 1.Genomsnittligt CIL-värde samt kvoten , k, mellan CIL-värdet
för försöks- och referensstolpar. CIL-värdena är angivna i
enheten mcd/lux. Mättillfälle 1 är omedelbart efter uppsätt-
ning, 2 omedelbart innan första tvätt, 3 direkt efter första
tvätt, 4 efter tredje tvätt och 5 efter handtvätt

 

Stolptyp 1 2 3 4 5 6
CIL k CIL k CIL k CIL k CIL k CIL k

 

Mättillf.
1 820 1,9 860 2,0 1360 2,5 1060 2,8 890 2,1 910 1,
2 360 1,5 390 1,4 580 1,8 1020 3,3 510 2,6 490 3,

3 720 1,0 860 1,0 640 1,1 1180 2,2 800 1,1 760 l,
4 520 0,9 510 0,8 400 0,9 760 1,3 460 0,8 430 ,
5* 1190 - 1140 - 650 - 850 - 1080 - 1300

       

I
O
O
P
-
O
N

  

* Pga dåligt väder kunde endast halva mätomgången genomföras. Mä-
ningar på referensstolpar gjordes ej, då dessa var svåra att handtvätta.
Pga detta kan inte k beräknas.
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6.2

Observera att mätningarna vid tillfälle 3, 4 och 5 har gjorts på

nytvättade stolpar som ej har hunnit utsättas för smuts från vägbanan.

Vid tillfälle 3 och 4 var stolparna maskintvättade och vid tillfälle 5

handtvättade.

Absoluta subjektiva bedömningar av synbarheten

 

De absoluta bedömningarna har gjorts samtidigt med men oberoende av

de fysikaliska mätningarna och därmed på samma slumpmässigt utvalda

stolpar. En fp har fått bedöma stolparnas synbarhet enligt följande skala:

0 syns ej

1 knappt synlig

2 syns dåligt

3 syns bra

4 syns mycket bra

I tabell 2 redovisas för varje stolptyp ett subjektivt värde för synbar-

heten (S). Varje S-värde är ett medelvärde av 20 bedömningar. Dessutom

har ett k-värde beräknats på samma sätt som vid de fysikaliska beräk-

ningarna. Detta anger således synbarheten för försöksstolparna relaterat

till referensstolparna.

Tabe112 Subjektiva absoluta bedömningar av de olika stolptypernas
synbarhet, S.

  

Stolptyp l 2 3 4 5 6
S k 5 k S k 5 k 5 k 5

Mättill-
fälle .

1 3,01,4 3,01,4 3,21,8 3,21,7 3,01,5 3,01,3
2 2,81,5 2,81,3 3,3 1,6 3,7 2,2 3,01,6 3,01,5
3 2,8 1,0 3,01,0 3,0K1,3 3,4 2,6 3,41,2 3,01,0

        

Vid mättillfällena 4 och 5 gjordes ej nâgra absoluta bedömningar (se sid

6).
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Sambandet mellan de "objektiva" fysikaliska mätningarna och de "subjek-

tiva" bedömningarna av synbarhet (metod 1 och 2 ovan, för mättillfälle

1) var:

5 = _0,02 + l,Ol°logCIL i 1,18

Korrelationskoefficienten r = 0,58. Ett t-test på 5%-nivån visar att detta

samband är signifikant. Intervallet som redovisas ovan avser ett 95%-igt

konfidensintervall och är beräknat från 180 enskilda mätvärden.

Detta innebär att om man vill predicera ett subjektivt bedömningsvärde

utifrân CIL-värdet så blir noggrannheten ungefär i 1 på en femgradig

subjektiv skala.

6.3 Relativa bedömningar av synbarheten

 

De relativa bedömningarna har till skillnad från de övriga genomförts en

gång per vecka de första 12 veckorna. Tidpunkten för resterande 7

bedömningstillfällen avgjordes av väderbetingelserna. Detta eftersom

resultaten visade att stolparnas synbarhet var mycket väderberoende.

De sista 7 bedömningstillfällena valdes därför vid specifika väderbeting-

elser, som regn, temperaturer omkring noll grader, vid minusgrader, etc.

Vid varje bedömningstillfälle har en försöksperson gjort en bedömning

enligt följande:

+ försöksstolpen syns bättre än ref.

= försöksstolpen syns lika bra som ref.

- försöksstolpen syns sämre än ref.

försöksstolpen syns inte pga smuts, snö osv.

försöksstolpen syns inte pga att stolpen eller reflexen är skadad eller

att stolpen står på ett sådant sätt att reflexen inte syns.
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Resultaten av bedömningarna har sammanfattats i en storhet r som

definieras som:

t'

r

r

r.

9) gäller som bortfall.

-1 för bedömning 0

1 för bedömning +

0 för bedömning =

-1 för bedömning -

Vid varje mättillfälle har för varje stolptyp medelvärdet för samtliga av

de stolpar som är hela bildats. Dessa medelvärden av r redovisas i tabell

*3 och betecknas R.

Tabell 3 De relativa bedömningarna av synbarhet för de olika stolptyper-
na. Ri är ett medelvärde av de stolpar som är hela. Index i
anger försöksstolpens nummer (se sid 3).

    

Mättill- Subjektiv synbarhet
fäUe R1 R2 R3 R4 R5 R6

1 .56 .69 .81 .86 .68 .61
2 .12 .68 .40 .49 .14 .18

3 .36 .58 -.90 -.94 -.69 -.56
4 .27 .33 -.54 -.31 -.16 -.06
5 .01 .ll .46 .60 .26 .30
6 .02 .16 .Zl .29 .27 .23
7 .03 .18 .19 .Zl .24 .19
8 .24 .02 .01 .19 -.25 -.30
9 .47 .12 -.78 -.77 -.60 -.58
10 .54 .02 .75 .81 .47 .55
ll .18 .07 .35 .39 .01 -.02

12 .09 .04 .18 .17 .03 -.08
13 .22 .08 .06 .10 .31 .50
14 .91 .12 -.02 -.01 .12 -.l8
15 .28 .15 -.30 .03 -.20 -.27
16 .47 .10 (73 .76 .71 .70
17 .03 .06 -.09 .00 .08 .00
18 .06 .l5 .22 .33 .02 -.16
19 .35 .15 -.25 .02 -.47 -.27

 

Relativa bedömningar genomfördes även samtidigt med de fysikaliska

mätningarna vid ett mättillfälle på totalt 120 par stolpar. Av dessa par

(referens-försöksstolpe) bedömdes 76 synas lika bra (bedömning rk:0). Fp
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kunde således inte avgöra vilken av referens- och försöksstolpe som

syntes bäst. Utifrån dessa 76 värden kunde ett prediktionsintervall

bildas:

CIL = CIL it/z-/l +1/n

där CIL är skillnaden mellan CIL-värde för försöksstolpe och referens-

stolpe.

Ett 95% prediktionsintervall fick utseendet:

-290 mcd/luxs CILsZOO mcd/lux.

Således har fp bedömt försöksstolpen vara bättre än referensstolpen om

dess CIL-värde har varit åtminstone ZOO mcd/lux högre än referensstol-

pens. Omvänt krävdes 290 mcd/lux lägre CIL-värde för försöksstolpen

för att fp skulle notera denna som sämre än referensstolpen.

För att med 95% sannolikhet påstå att en stolptyp subjektivt har haft

bättre eller sämre synbarhet än referensstolpen måste R >O,22 - 0,24

gälla. Det exakta värdet av R är beroende av bortfallets storlek.

Använder man detta kan man på ett enkelt och överskådligt vis ersätta

värdet R med: "+" - statistiskt säkert bättreän, "z" - ingen skillnad och

"-" -sämre än referensstolpen. Detta visas i tabell 4.
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Tabell 4 F örsöksstolparnas synbarhet jämfört med referensstolpen
(+) bättre än (p<0,05)
(-) sämre än (p<0,05)
(=) ingen sign. skillnad

Väderförhâllande:
l: Snöstorm
2: Vât, smutsig vägbana
3: Frost/dagg på reflexen

      

Mättill- Stolpe Väderför-
fälle l 2 3 4 5 6 hållande

1 + + + + + + -
2 = + + + = = -

3 - + - - 3
4 = - - _ _ -

5 = = + + -

6 = : + + + + -

7 : : : : + =

8 -= : : : <- - -

9 - = - - - -

10 + : + + + + 1

1.1 : : +' + = = _

12 : : : : : : -

13 -v : = = + + -
14 = = = = = - -

15 - = - = = - 3

16 + : + + + + 2

17 Z Z :' z ;- _-; _

18 2 : : : + : -

19 : _-_ _ .. _

6.4 Bedömning av tillgänglighet

 

I tabell 4 redovisas tillgängligheten, Ti. Denna har definierats så att den

för varje stolptyp är antalet synliga reflexer dividerat med totala antalet

(90 st) av samma typ. Se även sidan 3.

Ti anger hur stor andel av stolptyp i som syntes.

T1

T1

1,00 innebär alltså att alla stolpar av typ i syntes och

0,00 att ingen stolpe av typ i syntes.
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Tabell 5.1:örsöksstolparnas tillgänglighet. Ti utgör ett värde för antalet
synliga reflexer dividerat med antalet stolpar (90 st). Index i
anger stolptypen (se sid 3).

  

Mättill- Tillgänglighet
fälle T1 T2 T 3 T4 T5 T6

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 ' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99
3 1,00 1,00 0,76 0,80 0,92 0,98
4 0,71 0,82 0,46 0,59 0,84 0,78
5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98
6 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98
7 0,93 1,00 0,94 1,00 0,98 0,98
8 0,98 1,00 0,84 0,89 0,92 0,94
9 0,89 1,00 0,73 0,81 0,82 0,80
10 0,99 0,51 0,98 1,00 0,98 0,96
11 0,99 0,99 0,98 1,00 0,98 0,96
12 0,99 0,99 0,98 1,00 0,97 0,91
13 0,54 0,62 0,51 0,58 0,67 0,76
14 0,99 0,99 0,96 0,99 0,97 0,91
15 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 0,91
16 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 0,91
17 0,99 0,93 0,97 0,99 0,97 0,91
18 0,99 0,99 0,98 0,99 0,96 0,91
19 0,99 0,99 0,97 0,99 0,94 0,91

   

 

I tabell 6 redovisas bortfallet som den andel stolpar av varje typ,

uttryckt i procent, som ej längre fungerar på grund av skada på reflex

eller stolpe.

Tabell 6 Bortfallet för varje stolptyp och referens angivet i procent av

  

totalantalet

Stolptyp
Ref l 2 3 4 5 6

Bortfall 28 1 1 3 1 5 8

Andel 0/o 10 1 1 3 l 6 9
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6.5 Upprepad relativ bedömning inom och mellan försökspersoner

En bedömning med två försökspersoner genomfördes för att kontrollera

de eventuella skillnader somkan förekomma mellan fpps subjektiva

bedömningar. Fpp gjorde bedömningarna oberoende av varandra men vid

samma tillfälle. Dessutom gjordes en upprepad bedömning för att kon-

trollera om samma persons bedömningar förändras över tid.

Vid båda mättillfällena gjorde varje försöksperson 240 bedömningar.

I tabell 7a och 7b redovisas frekvensen för de subjektiva bedömningarna

över mättillfälle och försöksperson enligt den bedömningsmodell som

finns beskriven på sid 10.

Tabell 7a Frekvenstabell för de relativa subjektiva bedömningarna vid
två i tiden närliggande mättillfällen. Data är för två fpp

   

0 - - 8 _ 112

- - 16 141 3
Mättillfälle I

= 9 126 12 -

    

+ = - O
Mättillfälle II

Tabell 7b Frekvenstabell för de relativa subjektiva bedömningarna vid
två mättillfällen för två försökspersoner

 

0 -v - 2 109

      

- - 17 138 19
Fpl

= 12 126 8 -

+ 38 ll - -

+ = - O

Fp 2
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I tabell 8 nedan är storheten R beräknad (se sid 2) över mättillfälle

och försöksperson.

Tabell 8 Resultat från jämförande och upprepade subjektiva bedöm-
ningar. R' är ett medelvärde av de stolpar som är hela. Index
j anger mättillfälle

  

FP Mättillfälle
R1 R2

1 -O , 50 -0 , 48
2 -O,47 -0,47

   

Utifrån mätvärdena i frekvenstabellerna (tabell 7a och 7b), kan man

statistiskt beräkna X2 mellan försökspersoner och mellan mättillfälle. På

5% risknivå är x? = 16,9.

Samband mellan två mättillfällen: x? = 972, 5

Samband mellan två försökspersoner: X2 = 930,5

XZ-test visar att signifikant beroende föreligger dels mellan två försöks-

personer, dels vid två olika mättillfällen.

Vill man med något korrelationsmâtt uttrycka beroendet mellan två

försökspersoner eller två mätomgångar (tabell 7a resp 7b) kan man

använda sig av Cramer's koefficient C (ref l).

xz/N
min [r-l , k-l]

 

C :

därN är totala antalet observationer (här #80)

r är antalet rader i frekvenstabellen (här 4)

k är antal kolumner i frekvenstabellen (här 4).

Man erhåller då. ett tal mellan 0 och 1 som kan tolkas som en slags

korrelationskoefficient.
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Goodman och Kruskal's koefficient, Ã,(ref 2) är definierad på ett något

annorlunda sätt. I princip talar den om hur mycket man minskar risken

för en felgissning om man får veta resultatet från tidigare mättillfälle

eller från annan fp. Om man inte vet någonting och inte ser stolpparet är

risken 0,75 att gissa fel (+, =, -, 0, endast ett är rätt). Å talar om hur

mycket jag reducerar denna risk.

       

Tabell 8 Korrelationskoefficienter enligt Cramer (C) och
Goodman/Kruskal (Å) för frekvenstabellerna över mättillfälle
och fp

C Å

Mättillfälle 0 , 68 0,81

Försöksperson 0 , 65 0,78

6.6 Siktsträcka till vägkantstolpe

 

Resultaten redovisas i tabell 10. Eftersom siktsträckan inte kan väntas

bero linjärt av CIL-värdet, utan snarare linjärt med dess logaritm, så har

även log CIL angivits.

Tabell 10 Siktsträcka till reflex med olika CIL-värden gällande väg-

  

kantstolpreflexer

Stolpe Siktsträcka CIL log CIL
nr (m) (mCd/IUX)

1 220 189 2,28
2 185 265 2,42
3 210 197 2,30
4 345 531 2,73
5 50 4,9 0,69
6 165 25,9 1,41
7 160 27,4 1,44
8 200 57,1 1,76
9 180 35,0 1,54

10 240 98,0 l,99
11 295 349 2,54
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I figur 9 åskådliggörs CIL-värdet (logaritmerat) som funktion av sikt-

sträckan. Den inlagda regressionslinjen har ekvationen

log CIL = 0,46 + 0,0071 5,

där 5 är siktsträckan

Korrelationskoefficienten, r = 0,885.

Om man i ekvationen ovan sätter in 5 = 180 m erhåller man log CIL =

1,75 och CIL = 55,5 mcd/lux. Man kan bilda ett konfidensintervall (p<.05)

enligt.

log CIL = 0,46 + 0,00715 i tg/z(n-l)°s

där 5 = SlogCIL m

och då få

log CIL = 1,75 i 0,63

vilket är ekvivalent med

13_<CIL_<240

Detta innebär att osäkerheten i prediktionen av CIL-värdet för 180 m

siktsträcka är mycket stor.

Man har dock en indikation på att en reflex med CIL>240 mcd/lux är

synlig i halvljus på avståndet 180 m.
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log CIL

mcd %

lux

2,0 -

1,0 -'

  

I

I
l
l

i
l

l

I
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|

10 I sikt-
. 1 sträcka

O 100 200 300 m

 

Figur 3 Siktsträcka till reflex som funktion av reflexens styrka (CIL-
värde)
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Enkätförfrågan om skötsel av stolparna

Det var endast tre personer som hade arbetat med skötsel och drift av

stolparna på den aktuella vägen, Personalen tyckte att stolparna nr 1, 3

och 4 var lättast att få rena därför att reflexen ligger utanpå och

stolparna är stabila. Däremot var stolparna nr 2, 5 och 6 svåra att få

rena. För 2:ans del är det svårt att komma åt i facken där grus och jord

kommit in. För 5:ans och 6:ans del är det problem med att de viker undan

för vattenstrålen.

Vid plogningen var det problem med stolpe nr 2 därför att facken fylldes

med snö.

De stolptyper de själva föredrog var nr 1, 3 och 4 eller vanlig snöstör

med reflexhylsa.

DISKUSSION

Mätmetoder

 

Fysikalisk mätning

 

De fysikaliska mätningarna visade sig vara mycket kostsamma. Under en

natt hinner man inte mäta mer än ca 100 stolpar, vilket gör att de

slumpmässiga felen kan bli otillåtet stora. Fysikaliska mätningar lämpar

sig därför endast att göra på nytvättade reflexer, då inverkan av

placeringen längs vägen blir liten. Vid test av en på marknaden ny stolpe,

skulle metoden kunna användas t ex för att registrera hur en :en reflex

har påverkats av slitage från det att den var ny till en specificerad

tidpunkt.

Absolut bedömning

 

Den första vinterns mätningar har visat att det är mycket svårt att göra

korrekta, subjektiva absolutvärdesbedömningar av stolparnas synbarhet.
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Regressionsanalysen har visat att prediktion av subjektiv absolut synbar-

het utifrån ett givet CIL-värde har låg noggrannhet. För en given

bedömning är det svårt att predicera ett CIL-värde. Med stöd av detta

har denna mätmetod förkastats.

Relativa bedömningar

 

De subjektiva, relativa bedömningarna visade sig vara snabba och lätt

genomförbara. Detta gör att man vid varje mättillfälle kan mäta' på ett

stort antal stolpar (här SÅLD försöksstolpar), vilket ger små slumpmässiga

fel. De systematiska felen beroende på bedömare har visat sig vara

otillåtet stora. Vidare är precisionen i mätmetoden hög. Detta gör

metoden lämplig till att följa upp synbarhet vid ett stort antal tillfällen

under en lång tidsperiod. Metoden är mycket billig - det går snabbt och

några instrument behövs ej. En svårighet är att relatera resultaten till

väderbetingelser såsom nederbörd, temperatur etc.

Erfarenheter av de olika stolptyperna

 

Primärt har detta försök syftat till att finna en metod för att utvärdera

vägkantstolpars synbarhet och tillgänglighet. Några korta kommentarer

om de i försöket ingående stolptyperna kan ändå göras.

Stolpar med prismareflexer (3, 4) har försämrats kraftigt på ett år.

- Eftergivliga stolpar (5, 6) och stolpar med infälld reflex (2) har varit

svåra att tvätta.

- Hos stolpar med infälld reflex är visserligen reflexen något skyddad

vid smutsigt väglag. Å andra sidan blir den aldrig rengjord vid regn.

Dessutom finns det risk för att snö packar sig framför reflexen vid

plogning.

- Stolpar med utanpåliggande reflex (l, 3, 4, 5, 6) har varit känsliga för

dagg och frost. Detta gäller speciellt de med prismareflexer (3, 4).
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- Guardian-stolpen (6) har haft dålig hållbarhet. Detta har med största

sannolikhet orsakats på grund av utmattning i materialet då stolpen

har vibrerat genom vindpåkänningar.

Övergripande för alla stolptyper var att reflexernas reflexionsförmåga

var mycket väderberoende. Tyvärr var de väderobservationer som erhölls

från SMHI alltför generella för att kunna användas. Därför kommer vid

fortsatta mätningar lufttemperatur och luftfuktighet att mätas i sam-

band med de subjektiva bedömningarna.

7.3 Fortsatta studier

 

Försöket kommer att pågå ytterligare en vinter enligt följande:

- Inga subjektiva absolutbedömningar görs.

- Subjektiva relativbedömningar görs enligt ovan beskriven metod.

Dock väljs mättillfällena med hänsyn nu vädret (ca 10-15 ggr). Dessa

väljs exempelvis direkt efter första tvätt som ett utgångsvärde, vått

väglag, under snöfall, under snöstorm, direkt efter snöfall, en dag

efter snöfall, vid frost, vid dagg, efter slaskperiod utan regn, efter

slaskperiod med regn och en avslutande mätning efter tvätt våren

1984.

- Fysikaliska mätningar görs endast vid två tillfällen, höst efter första

tvättillfället och vår efter sista tvättillfället.

- Siktsträcka till reflexer studeras inom ett annat projekt.
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