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FÖRORD

Detta meddelande utgör slutrapportering av delprojektet "Utar-

betande av standardmetoder för utvärdering av vägmarkeringars

reflexions- och slitageegenskaper" inom projektet "Vägens vi-

suella ledning i mörkertrafik" och har bekostats av Vägverket.

Ett speciellt tack ska gå till Stig Danielsson, Linköpings Uni-

versitet som har givit värdefulla synpunkter på de statistiska

beräkningarna. Tack också till Gabriel Helmers, VTI och Ulf

Brüde, VTI som har biträtt med metodiska och statistiska syn-

punkter.
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Förslag till standardmetod för utvärdering av
vägmarkeringars specifika luminans

av Sven-Olof Lundkvist
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKOPING

REFERAT

Vid anskaffande av en vara får man vanligen funktionsgaranti på

det köpta. Oftast är det enkelt för köparen att kontrollera

funktionen - man undersöker om det inköpta fungerarar eller ej.

När det gäller vägmarkeringar ställs man dock inför problem:

0 Man kan omöjligt kontrollera samtliga markeringar. Hur många

ska man undersöka och hur ska dessa väljas?

0 Vad ska man ställa för krav på markeringarnas specifika lumi-

nans - och därmed synbarhet i mörkertrafik - för att dessa

ska anses uppfylla rimliga synbarhetskrav?

Denna studie presenterar ett test för vägmarkeringars specifika

luminans. Speciellt tar den upp de risker man tar när man kont-

rollerar endast en del - ett sample - av samtliga markeringar

och utifrån detta godkänner eller underkänner markeringarna.

Studien utmynnar i ett förslag till test av vägmarkeringars spe-

cifika luminans. I detta specificeras det antal markeringar som

ska ingå i testet, hur dessa ska väljas samt den specifika lumi-

nans dessa ska uppfylla för att ge tillfredsställande synbarhet

i mörkertrafik på vägar utan stationär belysning.
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Proposal for a standard method for evaluation of
the specific luminance of road markings

by Sven-Olof Lundkvist .*
Swedish Road and Traffic Research Institute

3-581 01 LINKOPING

ABSTRACT'

When offering a product for sale the seller usually grants a

guarantee of its operation. It is often very easy for the buyer

to control its function - the product is checked in order to

find out whether it works or not. Concerning road markings two

problems are to be dealt with:

0 It is not possible to control all road markings. How many are

to be checked and how to choose them?

0 What should be requested concerning the specific luminance of

road markings, and accordingly, the visibility in night-time

traffic, to ensure a satisfactory performance?

This study thoroughly deals with a statistical test for the

specific luminance of road markings. It particularly deals with

the risks of only controlling a part - a sample - of all mark-

ings and with this as a basis accept or reject the markings.

The study results in a recommendation for testing the specific

luminance of road markings. The number of road markings in the

test are specified, as well as how they are to be chosen, and

the specific luminance which should be reached in order to

provide satisfactory visibility in night-time traffic on roads

with no stationary lighting.
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1 INLEDNING --

I detta VTI-meddelande beskrives hur ett statistiskt test, lämp-

ligt för kontroll av vägmarkeringar, kan utföras. De statis-

tiska resonemangen utmynnar i ett förslag till dels en gräns för

godkännande av vägmarkeringars specifika luminans, dels en metod

för val av mätobjekt.

Avsnitt 3 och 4 innehåller en del ganska "tunga" statistiska_

resonemang med exempel. Det är inte nödvändigt att läsa dessa.

Den som endast söker en metod för funktionskontroll av vägmar-

keringars specifika luminans kan nöja sig med att läsa avsnitt

10 - "Instruktion".
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2 BAKGRUND

När man säljer en produkt, är det vanligt att man lämnar garanti

på det såldas funktion under en viss tid efter försäljningen.

Ofta är funktionen enkel att kontrollera - man undersöker om

produkten fungerar eller ej.

Vägverket köperårligen vägmarkeringar för ca 100 miljoner kro-

nor (1987) och behovet finns att kontrollera om dessa fungerar

på avsett sätt under garantitiden. I detta fall är det inte helt

självklart hur kontrollen ska gå till. Vi kan omöjligt kontrol-

lera samtliga markeringar och vi står dessutom inför problemet

att avgöra om de markeringar vi kontrollerar ska anses fungera

eller ej.

Denna studie behandlar främst det förstnämnda problemet. Om vi

inte kan testa hela materialet, hur ska vi då välja testobjekt,

och hur många markeringar måste testas för attvi ska få önsk-

värd säkerheti de slutsatser som vi drar av testet?

Här behandlas endast vägmarkeringarnas specifika luminans (ret-

roreflexion), men metoden kan användas också på andra funktions-

krav såsom slitage, reflektans, friktion, etc.

3 SYFTE

Denna studie syftar till att specificera en enkel metod för

funktionskontroll av markeringar. Några djupare matematiska

eller statistiska kunskaper ska inte behövas för att kunna

använda metoden.
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4 TEORI

4.1 ae och B-fel

 

Vid funktionskontroll av vägmarkeringar framstår det som ganska

självklart att vi omöjligt kan undersöka samtliga markeringar.

På varje kilometer väg som ska kontrolleras finns ju ca 670

kantlinjer och ca 85 mittlinjer, varför det skulle bli ett

mycket tidsödande arbete att mäta samtliga markeringars - popu-

lationens - specifika luminans.

Vi är därför tvingade att dra ett stickprov - sample - ur popu-

lationen och nöja oss med att mäta på detta. Utifrån samplet kan

vi med statistiska metoder, med en viss osäkerhet, avgöra om

markeringarnas funktion upfyller det krav vi ställer eller ej.

Problemet är nu hur stort sample vi måste välja, och vad vi ska

kräva att detta samples medelvärde lägst ska vara.

Som antytts ovan kommer vårt resultat att vara behäftat med en

viss osäkerhet på grund av att vi inte har mätt på samtliga mar-

keringar. Denna osäkerhet gör att vi riskerar att utifrån resul-

tatet av vårt test göra två typer av fel:

1) Om det sanna medelvärdet (medelvärdet för samtliga marke-

ringar) uppfyller kravet, kan ändå slumpen göra att vårt

samplemedelvärde blir så lågt att markeringarna felaktigt

kommer att underkännas. Detta fel benämns vanligen a-felet.

2) Om det sanna medelvärdet ligger under kravet för godkänt,

borde markeringarna underkännas. Vårt sample kan dock slump-

mässigt ha en medelvärde som är såhögt att markeringen fe-

laktigt godkänns. Detta fel benämns vanligen B-felet.

Vår önskan är naturligtvis att minimera dessa två fel. Tyvärr är

det dock så olyckligt att dessa fel är beroende av varandra.

Styr vi testet så att vi har små arfel, riskerar vi stora B-fel

och tvärtom.
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Det normala förfarandet vid statistiska test är att man väljer

sitt aefel. Manmbestämmer således hur stor risk man vill ta att

underkänna markeringar som i själva verket borde godkännas. Man

kontrollerarp sedan vilket B-fel man erhåller. Anser man att den

valda apnivån har resulterat i för stora B-fel har man två möj-

ligheter - att öka awfelet eller samplestorleken.

4.2 Hypotestestning

 

För att testa om ett samplemedelvärde avviker från ett visst

bestämt värde används vanligen ett så kallad t-test. Testet byg-

ger på att om man ur ennormalfördelad population slumpmässigt

väljer ut n stycken markeringar och mäter på dessa, så gäller

 

att

x ' D <1)
s//H-

där det sanna medelvärdet

populationens skattade standardavvikelse
samplets storlek
samplemedelvärdet?

G
I
S

0
1
1
:

ll
N

N

är t-fördelad med n-l frihetsgrader.

Om standardavvikelsen är känd, o, så gäller att

i (2)
o//H-

 

är normalfördelad med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1.

Från (1) kan vi bilda följande prognosintervall för i:

E = u + ta/2(n-1)*s//H (3)
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Om standardavvikelsen är känd kommer vårt prognosintervall att

bli (2):

§ = u i za/2*a//H (4)

där 0 = den kända standardavvikelsen

za fås ur normalfördelningstabellen och är endast beroende av

den valda menivån. a representerar den del av arean i den stan-

dardiserade normalfördelningskurvan (medelvärde O, standardavvi-

kelse 1) som återfinns över värdet za. Exempelvis gäller i den

standardiserade normalfördelningskurvan för za att 20 05:1.64.

Detta innebär att 5% av normalfördelningskurvans area återfinns

över värdet 1.64. Detta betyder att 90% av kurvans area finns

inom intervallet [-1.64, 1.64].

Om u sätts till mc och standardavvikelsen är känd, kan prognos-

intervallet (4) användas för att göra hypotestestet

HO: u
H1: p 1

4
.
" H0

110

där uo är det för markeringarnas funktion bestämda kravet.

Vid hypotestestet avgörs om vi kan acceptera hypotesen H0. Om

denna måste förkastas antas i stället hypotesen H1. Om sampleme-

delvärdet ligger inom prognosintervallet antas H0 annars antas

H1.

I vårt fall har vi egentligen ett specialfall av det ovan be-

skrivna generella hypotestestet; vi är ju endast intresserade av

huruvida vårt medelvärde understiger ett visst gränsvärde eller

ej. Vi använder oss därför av ett ensidigt hypotestest enligt

följande:

Ho: u

H1: u A
I
V uo

uo
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m I testet väljer vi testnivån aoch beräknar utifrån den Eu, det

samplemedelvärde som erfordras för att vi med sannolikheten a

ska förkasta Ho, trots att denna egentligen är sann. Om standar-

davvikelsen, o, är känd får vi:

320: = 1.10 - Za*U/\/_Il

Principen för bestämning av Em framgår av figur 1.

 

 

xo. I'Lo

Figur 1. Ensidigt hypotestest på testnivån a. Nollhypotsen för-
kastas om samplets medelvärde är lägre än'i .

G

I figur 2 visas hur B-felet beräknas. Antag först att HO är

sann, och att populationen har det sanna medelvärdet uo. Drar vi

ett sample ur detta material, så kommer med sannolikheten a,

vårt samplemedelvärde att understiga xa, dvs med sannolikheten a

kommer vi att förkasta hypotesen H0: nano.

Antag i stället att populationens medelvärde är ul och u1<uo,

dvs att hypotesen H1: u<u0 är sann och H0 borde förkastas. Om vi

drar ett sample ur denna sistnämnda population kommer vi slump-

mässigt med sannolikheten 6 att få ett samplemedelvärde som är

större än äa. Detta innebär ju faktiskt att vi kommer att accep-

tera hypotesen H0, dvs vi kommer felaktigt att godkänna marke-

ringarna.
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Av figur 2 framgår principen för bestämning av B-felet. Om stan-

dardavvikelsen, a, är känd kan man bestämma B som sannolikshets-

massan till höger om xa (vänsterstreckad). Man får

zB=----=-----z,, (6)

'
C
D

I
I

0. ,\\ I

l

1 Xo. 0

Figur 2 Bestämning av B-felet. Figuren visar samplingsfördel-
ningen då HO är sann och u=u0 samt samplingsfördel-
ningen då H1 är sann, u=u1<u0. Standardavvikelsen an-
tas vara känd, 0.

Man ser i figur 2 hur a och B-felen samspelar; hade vi från

början valt ett större a, så hade 2a förskjutits mot nu och B

minskat. Vidare finner man att om u1 förskjuts mot no, så ökar

6.

4.3 Beräkning av samplestorlek

 

En vanlig frågeställning är hur stort sample man måste mäta på

för att få tillräckligt små de och B-fel. Man har då normalt

ingen kännedom om stickprovets standardavvikelse, s, utan måste

på något sätt bedöma populationens standardavvikelsen, 0. Detta

- att man använder a i stället för s - innebär att man använder

' normalfördelningen i stället för t-fördelningen.
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Antag att man

vårt

fördelningsfallet har Vi (5):

§ = po - za*o//n
a

där za fås ur normalfördelningstabellen.

6 beräknas ur (6):

xcat-_Lll

Zs- _
o//n

Ekvationerna (5) och (6) ger tillsammans

(za + za)2#a2

 

(u0 - ul)?

Ekvation (7)
beräkna samplestorleken, n. z

0:

ningstabellen.

VTI MEDDELANDE 566

gränsvärde (krav) är som tidigare uo

har en population med det sanna medelvärdet ul,

samt u1<uo. I normal-

(7)

kan användas till att för givna värden på a och B

och 26 erhålls ur normalfördel-



5 EXEMPEL

5.1 Beräkning av B-fel

 

Antag att vi har bestämt oss för attmedelvärdet hos våra marke-

ringar i genomsnitt skall uppfylla kravet SL=100 (mcd/mz)/lux

från trafiksäkerhetssynpunkt. Vi har en sträcka på 10 km som som

fick nya markeringar förra året och vill testa omdessa uppfyl-

ler kravet. Antag, med utgångspunkt från tidigare mätningar, att

standardavvikelsen o:27.2 (mcd/m2)/1ux.

Eftersom totala antalet markeringar på sträckan är stort, så

väljer vi att mäta på ett sample ur populationen - 10 stycken.

Den firma som har lagt markeringarna och som står för garantin

kräver att testet ska utföras så att sannolikheten för att vi

ska underkänna markeringarna om de i verkligheten är godkända

inte får överstiga 1%, dvs vi måste välja a=0.01.

Vi anger nu hypoteserna enligt följande:

100 (mcd/m2)/lux (godkänt)
100 (mcd/m2)/lux (underkänt)

H0: u z
H1: u <

Av praktiska skäl kommer enheten för specifik luminans,

(mcd/m2)/lux, ofta att utelämnas. u och o anges underförstått

alltid i denna enhet.

Med o=27.2, n=10 och uo=100 kommer vårt ia att bli (5):

E 100 _ zo_01*27.2//TÖ =
en

100 - 2.33*8.60 = 80

Detta innebär att om vi får samplemedelvärdet, 2:80, så kan vi

med 99% sannolikhet säga att det sanna medelvärdet är lägre än

100. Samplemedelvärdet 80 eller lägre innebär att H0 kan förkas-

tas och markeringarna underkännas.
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Antag nu att H1 är sann och det sanna medelvärdet u1=75. Vi har

då (6):

80-75 100-75
25:__=-----2.33=0.58

27.2//10 27.2//10

Ur normalfördelningstabell får vi: 25 = 0.58 ä 6= 0.28.

Således konstaterar vi att om det sanna medelvärdet av vägmarke-

ringarna är 75 (mcd/m2)/lux och vi drar ett sample av 10 marke-

ringar samt testar detta med a=0.01 så tar vi 28% risk att fe-

laktigt godkänna dessa markeringar, trots att de ju har ett vär-

de som är betydligt lägre än vad vi krävde för godkänt. Om detta

anses oacceptabelt måste vi utforma vårt test på ett något annat

sätt. Som *tidigare nämnts har vi två möjligheter - vi kan öka

vår samplestorlek eller Öka a.

5.2 Beräkning av samplestorlek

 

Ett sample på n=10 var som konstaterades i 4.1 för litet om tes-

tet ska ske med a=0.01. Hur stort sample hade vi behövt för att

reducera vårt B-fel till 0.05 om det sanna medelvärdetxär 75

(mcd/m2)/lux?

Vi använder oss av (7):

(2.33+1.65)2*27.22
n = = 18.8

(100-75)2
19I!

 

Samplestorleken ska alltid avrundas uppåt till närmaste heltal.

Detta för att de tidigare bestämda ur och B-felen ej ska över-

skridas. Således hade vi behövt nästan fördubbla vårt sample för

att erhålla a=0.01 och 6=0.05.

Vi kontrollerar nu resultatet genom att använda n=19 och med (6)

beräkna 25:1.68 å 6=0.047. Avvikelsen från 0.05 beror på att

vårt sample ju egentligen är något för stort - 18.8 avrundades

uppåt till 19.
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6 EMPIRISKA RESULTAT

På tre vägar (Rv55. Rv51 och E18) har gjorts ett antal mätningar

i höger- och vänsterkurvor samt på raksträckor. Dessa mätningar

har givit resultat enligt tabell 1.

Tabell 1. Specifika luminansen (SL) för tre olika, torra, van-
liga typer av vägmarkeringar. Varje värde avser ett
medelvärde av 40 enskilda markeringar. Specifika lumi-
nansen är angiven i (mcd/m2)/lux och gäller för ett år
gamla markeringar.

 

SPECIFIK LUMINANS

 

väg höger- rak- vänster-
kurva sträcka kurva

  

 

Rv55 90 77 88

Rv51 109 111 105

E18 ' 115 141 194

   

 

 

 

Materialet i tabell 1 är avsett att användas till att ge en upp-

fattning om hur specifika luminansen, SL, varierar utefter en

väg för ett år (en vinter) gamla markeringar. Materialet avser

endast kantmarkeringar. Mittmarkeringen kan närmast jämföras med

markering i vänsterkurva - den utsätts för ganska litet slitage.

Man skulle ha kunnat vänta sig att markeringar i högerkurva all-

tid skulle ha lägre specifik luminans än de i vänsterkurva. Så

har emellertid inte varit fallet. Variansanalys har visat på

följande signifikanta skillnader (p<.05):

* På rv 55 hade raksträckor lägre SL än de båda kurvorna.

* På rv 51 kunde ingen skillnad mellan kurvor och raksträckor
påvisas.

* På E18 hade vänsterkurvor högre SL än raksträckor, vilken i
sin tur hade högre SL än högerkurvan.
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Det faktum att SL inte uppför sig lika med avseende på

kurva/raksträcka på olika platser, gör att vid ett test av mar-

keringar måste samplet tas från både kurvor och raksträckor.

Ser vi på medelvärde och varians för specifika luminansen på de

tre vägarna har vi:

Rv 55 SL = 85 (mcd/mZ)/1ux s2 = 199 [(mcd/m2)/lux]2

Rv 51 SL = 108 " 52 = 207 H

E 18 SL = 150 " sz = 1806 "

Den stora variansen för 818 förklaras av den stora skillnad som

var mellan kurvor och raksträckor.

Utifrån ovanstående material kan vi säga att om man tar lika

stort sample från vardera vänster- och högerkurva samt rak-

sträcka, så kan man förvänta sig en varians som är medelvärdet

av varianserna för de tre provvägarna. Detta innebär att varian-

sen 32 = 737 [(mcd/m2)/lux]2 e s = 27.2 (mcd/mz)/1ux. Osäker-

heten i detta värde är naturligtvis ganska stor, men det

bästa vi i dag kan göra är att anta att vägmarkeringars stan-

dardavvikelse med avseende på specifik luminans är just 27.2

(mcd/mZ)/lux. Mer om detta nedan.. \
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7 GODKÄND VÄGMARKERING - KRAV PÅ SPECIFIK LUMINANS

I Vägverkets Byggnadstekniska Anvisningar, kapitel 13, anges

kravet för medelvärdet av vägmarkeringars specifika luminans

till 100 (mcd/mz)/lux [1]. Detta krav gäller för mätvärden från

ett instrument av typ Erichsen, vilket inte längre används för

funktionskontroll av vägmarkeringar.

Det instrument som används idag, LTL-800, simulerar bättre än

sin föregångare, de belysnings- och observationsvinklar som gäl-

ler för en förare (av personbil) i fordonsbelysning. Mätvärden

från det ena instrumentet går inte direkt att översätta till

mätvärden från det andra v.v. Mycket grovt kan man för vägmar-

keringar dock Säga att det gamla BYA-kravet skulle motsvara 75

(mcd/m2)/lux uppmätt med LTL-800 [2].

Vi ska dock minnas att det gamla BYA-kravet var snarare satt

efter vad tillverkaren kunde åstadkomma än efter några synbar-

hetskrav. I dag vet vi något mer om vad specifika luminansen

betyder för synbarheten av markeringen. I ett tidigare projekt

[3] har följande siktsträckor (utan möte) uppmätts:

Helljus: SL = 75 (mcd/m2)71ux e siktsträcka = 51 meter
SL = 100 (mcd/m2)/lux e siktsträcka = 56 meter

Halvljus: SL = 75 (mcd/m2)/lux e siktsträcka = 37 meter
SL = 100 (mcd/m2)/lux e siktsträcka = 40 meter

Man finner att en höjning av specifika luminansen från 75 till

100 (mcd/mz)/1ux (mätt med LTL-800) skulle ge en siktsträckeför-

längning i helljus på ca 10%. Detta innebär att man i 90 km/h

(25 m/s) får information om vägens sträckning 0.2 s tidigare om

markeringen har 100 istället för 75 (mcd/m2)/lux.

Från tillverkningssynpunktq är det inga problem att framställa

termoplastmarkeringar som håller 100 (mcd/m2)/lux, åtminstone då

de ej är påverkade av dubbdäcksslitage (se vidare om detta i av-

snitt 10). '
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Med stöd av ovanstående föreslås därför att kravet för torra

vägmarkeringars specifika luminans höjs till 100 (mcd/mz)llux.

Detta ska gälla vid funktionskontroll enligt den metod som

specificeras i avsnitt 10.

8 VAL AV METOD FÖR KONTROLL AV VÄGMARKERINGARS

SPECIFIKA LUMINANS

8.1 Inledning

Detta avsnitt behandlar de (statistiska) risker man tvingas ta

vid test av vägmarkeringar. Vidare görs beräkningar enligt den

metod som beskrivs i avsnitt 4, vilka resulterar i ett förslag

på samplestorlek med redovisning av kritiska Värden samt de och

B-fel.

Exakt hur val av mätobjekt ska ske och tidpunkt för mätning dis-

kuteras i avsnitt 10.

8.2 Konsekvenser av att dra felaktig slutsats av testet

Som tidigare nämnts riskerar man vid varje statistiskt test att

göra två typer av fel:

1) Man riskerar att felaktigt underkänna ett material som egent-

ligen borde godkännas - arfelet.

2) Man riskerar att felaktigt godkänna ett material som egent-

ligen borde underkännas - B-felet.
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Ser vi till vårt specifika problem och ur köparens (Vägverkets)

synvinkel, så vill man i första hand minimera B-felet. Detta

innebär att man inte gärna vill riskera att godkänna en marke-

ring som _om vi skulle ha mätt på alla markeringar hade blivit

underkänd.

Leverantören, däremot, vill ha ett litet arfel. Denne vill att

risken för att underkänna en markering som i verkligheten är

godkänd ska vara liten.

Det finns, som tidigare visats, ett beroende mellan dessa två

fel. Väljer man en låg arnivå så innebär detta ett högre B-fel

än om man hade valt en hög arnivå. Standardmässigt väljer man i

många statistiska test SZ-nivån, dvs i detta fall skulle man ta

högst 5% risk att felaktigt underkänna en markeringstyp som

egentligen är godkänd. B-felet brukar man sedan acceptera och

låta detta bli vad det blir. Detta måste anses oacceptabelt i

vårt falll

I vårt fall innebär ett stort B-fel att vi felaktigt godkänner

en produkt som inte uppfyller givna trafiksäkerhetskrav, vilket

måste ansås allvarligt. Att bestämma en absolut nivå för högsta

tillåtna B-fel är emellertid omöjligt; vi får istället skaffa

oss en uppfattning om vad olika aenivåer kommer att betyda för

B-felet.

8.3 Samplestorlek

 

Med hjälp av formlerna i avsnitt 4 kan erfordlig samplestorlek

för olika de och B-nivåer beräknas. Resultatet av sådana beräk-

ningar visas i tabellerna 2-4 för a=0.01, a=0.05 respektive

a=0.10. .
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Tabell 2. Erforderliga samplestorlekar för olika B-nivåer för
populationsmedelvärdena, u=70,80 och 90 (mcd/mz)/lux.

   

 

a=0.01.

populationens
,medelvärde 8:0.001 6:0.005 8:0.01 6:0.05 6:0.10

(mcd/mZ)/lux

70 25 20 18 13 11

80 55 45 41 30 25

90 217 178 161 117 97

 

 

 

 

 

   

Tabell 3. Erforderliga samplestorlekar för olika B-nivåer för
populationsmedelvärdena, u=70,80 och 90 (mcd/mZ)/lux.

  

 

 

a=0.05.

populationens
medelvärde 6:0.001 8:0.005 6:0.01 6:0.05 8:0.10

(mcd/mZ)/lux

70 19 15 13 9 8

80 42 33 30 20 ' 16

90 166 132 117 80 64

 

 

  

 

 

 

 

\\

Tabell 4. Erforderliga samplestorlekar för olika B-nivåer för
populationsmedelvärdena, u=70,80 och 90 (mcd/mz)/lux.

  

  

a=0.10.

populationens .
medelvärde 8:0.001 6:0.005 8:0.01 6:0.05 6:0.10
(mcd/mZ)/lux

70 i 16 13 11 8 6

80 36 28 25 16 13

90 141 110 97 64 49
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Som tidigare har nämnts bör vi välja vårt 6 med hänsyn taget

till att ett stort B-fel innebär att vi felaktigt kan komma att

fatta ett beslut som inverkar negativt på trafiksäkerheten. Å

andra sidan vill säljaren ogärna acceptera ett stort asfel. Vi-

dare bör, för att arbetsinsatsen inte ska bli orimligt stor vid

kontrollen, samplet inte omfatta mer än ca 50 observationer.

Vi ser först på tabell 2, vilken vi skulle kunna kalla den

"tillverkarvänliga" tabellen. Markeringar som har u=100 kommer

att med endast 1% sannolikhet att underkännas felaktigt. Om dä-

remot p=80, så krävs hela 41 mätningar för att dessa markeringar

med 99% sannolikhet korrekt ska underkännas. Testet skulle med

dessa nivåer på ap och B-fel inte bli speciellt känsligt.

Ser vi på tabell 3, så innebär a=0.05 att risken är 5% att fe-

laktigt underkänna markeringar med u=100. Önskar vi att med 99%

sannolikhet underkänna markeringar med u=80, så krävs 30 mät-

ningar. Kan detta anses acceptabelt? Vi ska tänka på att B-felet

ökar drastiskt om u närmar sig 100. Exempelvis ger u=90 och n=30

ett B-fel på hela 0.36 (ekv 5 och 6). Markeringar med u=95 kom-

mer att godkännas med 74% sannolikhet.

Tabell 4 innebär en felaktigt underkännande av markeringar med

u=100 på 10%. Vi ser att för att med 90% sannolikhet underkänna

markeringar med u=90 krävs 49 mätningar, vilket är en rimlig

samplestorlek. Vi undersöker as och B-felen närmare för sample-

storleken n=49c

Vår gräns för godkännande blir (ekv 5) xa=95, vilket innebär att

markeringar med §>95 godkänns. Vad detta ger för ap och B-fel

visas i tabell 5.
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Tabell 5. ar och B-fel för olika populationsmedelvärden, p, om
samplestorleken n=49.

 

 

u<100 8 02100 a

85 0.005 100 0 100
86 0.010 101 0.062
87 0.020 102 0.036
88 0.036 103 0.020
89 0.062 104 0 010

90 0.100 105 0.005
91 0.154 106 0.002
92 0.221 107 0.001
93 0.307 108 0.000
94 0 397

95 0.502
96 0.603
97 0.693
98 0 779
99 0.846

  

 

 

  

Vi ser i tabell 5 att trots att Vi valt en hög arnivå, 0.10, så

blir B-felen ganska stora. EXempelvis löper vi 50% risk att fe-

laktigt godkänna en markering som har det sanna medelvärdet

p=95.

Att öka arnivån ytterligare kan knappast anses realistiskt och

att öka samplestorleken knappast önskvärt. Förslaget blir därför

att vi accepterar de B-fel som framgår av tabell 5 och väljer

vår samplestorlek, n, till 49.

8.4 Standardavvikelsens betydelse för samplestorleken

Som sagts tidigare kan det värde på standardavvikelsen som har

använts, o:27.2, vara behäftat med stor osäkerhet. Detta värde

grundar sig på mätningar från endast tre olika vägar. Den i 8.3

beräknade samplestorleken är, som framgår av ekvation (5) pro-

portionell mot kvadraten på o, dvs mot variansen. Detta innebär

att ett litet fel i o betyder ganska mycket för vår beräknade

samplestorlek.
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För att få större säkerhet i vårt a är det önskvärt att VTI får

ta del av mätresultat från framtida kontrollmätningar av vägmar-

keringars specifika luminans. Detta innebär att nödvändig

samplestorlek kommer att kuna bestämmasmed större noggrannhet.

Det kan även komma att innebära en justering av vårt xa som här

har angivits till 95.

9 FÖRSLAG TILL TEST

Med stöd av vad som sagts i avsnitt 7, så ska ett test av väg-

markeringars specifika luminans omfatta 49 kantmarkeringar. Tes-

tet ska ske på menivån 0.10, vilket kommer att innebära att mar-

keringar vars specifika luminans i genomsnitt är 95 (mcd/m2)/1ux

eller lägre kommer att underkännas. Markeringar vars specifika

luminans i genomsnitt är högre än 95 (mcd/m2)/lux är godkända.

Som sagts i avsnitt 7.4 så är det värde på o som här har använts

(27.2) osäkert, beroende på att dataunderlaget är litet. Det är

därför önskvärt att kopia på mätprotokoll sänds in till VTI. Om

dataunderlaget ökar kommer 0 att kunna bestämmas med större

precision.

10 METOD FÖR VAL AV PLATS OCH TID FÖR MÄTNING

10.1 Val av mätplats

 

I avsnitt 8.3 kom vi fram till att en samplestorlek på n=49 er-

fordras för att erhålla tillräckligt små B-fel. Tidigare har

sagts att mätobjekten ska väljas slumpmässigt ur populationen.

En liten förenkling kan vi dock tillåta oss; de 49 markeringarna

uppdelas i 7 grupper om 7 kantmarkeringar var. Detta innebär att

7 mätplatser väljs slumpmässigt och på varje plats mäts 7 på

varandra följande linjer.
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De sju mätplatserna väljs lämpligen med hjälp av tripmätare en-

ligt följande metod:

Multiplicera mätsträckans längd med 2 (tur och retur). Dividera

därefter med 28 för att erhålla läget för första mätsträckans

första linje. Avståndet mellan mätplatserna är i fortsättningen

mätsträckans längd gånger 2 dividerat med 7. Exempel:

Vår provsträcka är 15 km lång (en riktning). Första mätplatsen

kommer att börja vid läget 15*2/28=1.1 km (korrekt avrundat). I

fortsättningen är avståndet mellan första linjen på varje mät-

plats 15*2/7=4.3 km (korrekt avrundat). Detta visas i figur 3.

Skulle en eller flera linjer saknas, utförs ändå mätning som om

de fanns där, och vägbanans specifika luminans noteras. Vid helt

bortsliten linje mäter man alltså på en tänkt linje.

På varje linje görs endast en mätning. Instrumentet ska då all-

tid placeras i mitten av linjen (både i sidled och längsled).

Skulle linjen vara skadad, så får detta inte påverka instrumen-

tets placering, utan mätning sker som om linjer vore intakt - i

mitten av en tänkt hel linje.

  

s
4
|
l

el
l

Ln
II

 

 

  

3.1 km 4.3 km

Figur 3. Mätobjektens läge på mätplatsen.
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Om ovanstående schema följs, så kommer det beslut man fattar

beträffande markeringarnas godkännande att vila på en säker sta-

tistisk grund. Detta innebär, som framgått av det ovanstående,

att ett felaktigt beslut kan fattas, vilket är oundvikligt.

Emellertid har man nu kännedom om de risker man tar.

Mätningar på mittlinjer är från arbetarskyddssynpunkt inte önsk-

värda att göra. De kan knappast heller motiveras från testsyn-

punkt. Endast om det finns skäl att misstänka (synliga skador)

att mittlinjerna inte uppfyller kravet för specifik luminans bör

mätningar göras. Man använder då samma metod som har beskrivits

för kantmarkeringar.

10.2 Val av tidpunkt för mätning

 

Tidigare studier [5], [6] har visat att torra vägmarkeringars

specifika luminans varierar med årstiden. Det är ytterst få mar-

'keringar som skulle uppfylla kravet 100 (mcd/mz)/lux under hela

året, ens i torrt tillstånd.

Detta innebär att kontroll av funktionen ska ske då markeringar-

nas specifika luminans är någotsånär stabil - under sommaren och

tidiga hösten. I [6] framkom att den nedsatta funktionen under

vinterhalvåret främst orsakas av slitage från dubbdäckstrafik.

Mätningar ska därför ske under den dubbdäcksfria säsongen, dock

måste man vänta till effekten av dubbslitaget har försvunnit.

Med stöd av ovanstående föreslås att kontrollmätning av torra

vägmarkeringars specifika luminans görs under tiden 1/6 - 30/9.
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11 INSTRUKTION FÖR FUNKTIONSKONTROLL AV VÄGMARKERINGARS

SPECIFIKA LUMINANS

I detta avsnitt sammanfattas vad som sagts ovan i en kortfattad

instruktion att använda vid kontroll av vägmarkeringars specifi-

ka luminans. I bilaga 1 finns ett förslag till mätprotokoll.

Förutsättning för att göra kontrollmätning av vägmarkeringars

specifika luminans är att vägbana och markeringar är absolut

torra. Vidare får mätning endast göras under perioden 1/6 -

30/9. Vid kontrollen ska instrument av typ LTL-800 användas.

Mätningar görs endast på kantmarkeringar.

1) Multiplicera mätsträckans längd (en riktning) med 2 och di-
videra dettamed 28. Detta anger läget för första linjen på
första mätplatsen. Avrunda alltid kilometertalen till en
decimal och utnyttja en tripmätare för avståndsbestämning.
Mät på 7 på varandra följande linjer.

2) I fortsättningen är avstånden mellan första linjen på mät-
platserna mätsträckans längd gånger 2 dividerat med 7. Mät
alltid på 7 på varandra följande linjer.

3) Gör en mätning i mitten på varje linje. Om linje saknas, så
utförs mätning ändå på en tänkt linje och vägbanans värde
noteras. Vänd alltid instrumentet så att mätning görs i tra-
fikens riktning ("tornet" mot trafikriktningen).

4) På motorväg väljs mätsträckan som på andra vägar. På varje
mätsträcka görs dock sju mätningar på den heldragna linjen,
där avstånden mellan varje mätpunkt ska vara 3 meter. Av
praktiska skäl kan man nöja sig med den noggrannhet som
stegning av dessa 3 meter ger.

4) Efter samtliga 49 mätningar - bilda medelvärdet för varje
mätplats om 7 linjer och för samtliga 49 linjer.

5) Om medelvärdet för samtliga linjer, korrekt avrundat, är 95
(mcd/m2)/lux eller lägre underkänns linjerna.

6) Sänd kopia på mätprotokoll till:

8-0 Lundkvist
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKOPING
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Bilaga 1
Sid 1

PROTOKOLL FÖR KONTROLL AV VÃGMARKERINGARS SPECIFIKA LUMINANS

Garantikontroll av vägmarkeringars specifikaluminans ska alltid göras
på absolut torra vågmarkeringar och under perioden 1/6 - 30/9.
Mätningarna ska utföras med instrument av typ LTL 800.

DATUM:

 

PLATS:

 

FABRIKAT OCH TYP:

 

MÄTNING UTFÖRD AV:

 

I protokollet nedan ska de enskilda mätvärdena anges som heltal, dvs
utan decimaler, vilket också instrumentet visar. Medelvärdena (längst

till höger på varje rad) ska dock anges med en decimal!

 

LINJE NUMMER
MÄTPLATS MçDEL-

1 2 3 4 5 6. 7 VARDE

 

 
 

 

 
 
    

  

    

MEDELVÄRDE FÖR SAMTLIGA 49 MARKERINGAR:

 

 

 

AVRUNDA "NU MEDELVÄRDET FÖR SAMTLIGA MARKERINGAR TILL NÄRMASTE HELTAL.
DECIMALVARDE 1-4 AVRUNDAS NEDÅT, 5_9 UPPÅT.

 

KORREKT AVRUNDAT MEDELVÄRDE FÖR DE 49 MARKERINGARNA:

 

 

 

OM DET KORREKT AVRUNDADE MEDELVÄRDET ÖVERSTIGER 95 (MCD/M2)/LUX
GODKANNES MARKERINGARNA.

OM DET KORREKT AVRUNDADE MEDELVÄRDET ÄR 95 (MCD/M2)/LUX ELLER LÄGRE
UNDERKANNES MARKERINGARNA. \
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