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SAMMANFATTNING

Följande notat är en sammanställning av en enkät rörande fram-

tagandet av en forksnings-RST. Dessutom redovisas läget för

forskningen kring Laser RST t o m år 1988.

En forskningsmätbil. innebär ett unikt system.där olika vägyte-

parametfar i real tid kan mätas var för sig eller i olika kombi-

nationer. Redan i nuvarande version av Laser RST kan längs-

Erofil, jämnhet, megatextur och grov makrotextur användas; För

forskningen är det tänkbart att man ska inkorporera VTIs mobila

texturmätningsystem.

Tvärfallsmâtning och kurvradie kan mätas. Precisionen på detta

 

bestäms under 1989.

Nödvändiga områden att utveckla är tvärprofilmätning, videofilm,

mikrotextur, rullmotstând, sidohinder, ljusreflexion och läges-

 

bestämning.

En forskningsbil av ovanstående slag innebär snabba och trafik-

säkra mätningar.

Data samlas och bearbetas i en gemensam datamiljö.
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Skiss över forsknings-RST
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INLEDNING

FORSKNINGSMÅTBIL

För forskning rörande mät- och analysmetoder avseende olika
vägyteegenskaper erfordras en för forskningsverksamheten spe-
cialutrustad version av Laser RST. Mätbilen bör dessutom re-
gistrera lämpliga variabler med avseende på säkerhet, framkom-
lighet och fordonskostnader och inte begränsas till att enbart
mäta för. vägytans tillstånd relevanta variabler. Hösten 1986
sändes en skrivelse ut till resursgrupper på de olika FoU-avdel-

. ningarna på VTI. Skrivelsen efterlyste synpukter på en forsk-
ningsversion av Laser RST. Nedan följer en översikt av resul-
tatet. ?Några av svaren på skrivelsen bifogas).

FORSKNINGENS BEHOV ENLIGT SKRIVELSE 1986

Följande variabler ansågs vara av intresse:

1* Längsprofil, ojämnheter
a) Komfortmått av olika slag
b) Exakt längsprofil

2* Megatextur

3* Makrotextur

4** Mikrotextur

5 Friktion

6 Rullmotstånd

7 Ljusreflektion

8* Tvärprofil, även vid snöväglag

9* Tvärfall

10* Kurvatur

11* Riktning

12** Sidohinder

13** Videofilm, miljöbilder.

l4** Lägesbestämning

.* Mätes med Laser RST

** Under utveckling

Övriga önskemål är att systemet ska dokumentera vägytans verk-
liga form och utseende. Lägesbestämning är speciellt viktig vid



3.1

uppföljning av sektioner år från år. Resultaten bör vara möjliga
att utbyta internationellt.

Krav och specifikationer

Redan idag mäter Laser RST flera av ovannämnda variabler. För
somliga av dessa är forskningens krav högre än vad RST förmår
idag. Nedan följer en uppräkning av krav och hur RST uppfyller
dessa.

.1. Längsprofil, ojämnheter

Följande krav önskas uppfyllda:

- Mätlängd upp till 500 meter
- Minst tre profiler per väghalva
- Samplingstäthet minst varje decimeter
- Höjdupplösning på profil en centimeter
- Ändpunkter höjdbestämda och sidoläget bestämt som.tvärprofil
- Olika komfortmått exempelvis: Komfortindex, bumpmetertal

och IRI
- Möjlighet till frekvensanalys

Laser RST har idag ett av de bästa mobila jämnhetsmätsystem som
finns. Med stor noggrannhet mätes komfortmåttet IRI. Dessutom
erhålles parallellt med IRI ytterligare fyra utdata. Dessa är
RMS-värden beräknade på olika bandbegränsade profiler. Tre av
dessa kan väljas som profiler under 50 meter och det fjärde som
profil under 100 meter. Bandbredden på profilerna kan väljas så
att

0.5 < Ll < L2 < L3 < 50 meter

L3 < L4 < 100 meter

RMSl: 0.5 - Ll

RMSZ: Ll - L2

' RMSB: L2 . L3

RMS4: L3 - L4

Ovanstående fem.utdata erhålls vid samtidig mätning med övriga
i RST-systemet ingående parametrar såsom spârdjup och makrotex-
tur° Möjlighet finns att utföra jämnhetsmätning samtidigt i
både vänster- och höger hjulspår.

Det finns möjlighet att erhålla en längsprofil men detta
innebär att övriga RST-variabler inte mäts samtidigt. Den
längsprofil som erhålls är en filtrerad profil. Om man be-
gränsar sig tll att mäta en filtrerad profil med bandbegräns-
ning 0.5-50 meter visar inledande tester att noggrannheten är
mycket hög, ca 1-2 mmo Denna profil kan ritas på printer vid
mättillfället i mätbileni

I bilaga 2 redovisas delar av utvärderingen rörande
längsprofilmätning.

Vill man mäta längre våglängder och få en mer topografiskt
överensstämmande profil måste man lagra rådata och utföra
databehandlingen efteråt.

Som rådata menas i det här fallet accelerometersignalen och
lasersignalen. Accelerometersignalen anger förutom bilchassiets
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vertikalrörelse i förhållande till vägytan också de långvågiga
ojämnheter som inte kan mätas av lasergivarna vilket är våg-
längder över 2.5-5 meter.

Lasersignalen anger mätbalkens avstånd till vägytan.

Behovet att mäta en topografiskt riktig profil kan diskuteras.
Om man nöjer sig med att mäta en filtrerad profil 0.5-50 meter
och kompletterar med ett mått på "backighet" dvs vägens lutning
i längsled med avseende på backar längre än 50-100 meter, så
har man ett utmärkt längsprofilmätningssystem.

För att utföra en ovannämnd profihmätning måste två överfarter
av sektionen ske

-len där normala RST-data inklusive "backighet" mätes

- en överfart då den filtrerade profilen mätes.

Tidsåtgången för detta inklusive utförande av olika inställ-
ningar om mätsträckan är 1000 meter kan beräknas till 10
minuter.

Vill man mäta in fler profiler på en väghalva måste manåka
över sektionen motsvarande antal gånger.

Mätning av korta våglängder under 0.5 meter behandlas under
rubriken texturmätning.

Slutsats:

Samtliga önskade krav uppfylles, dock kan man enbart erhålla en
filtrerad profil eventuellt överlagrad på ett "backighetsvär-
de".

Tvârprofil

Laser RST mäter en tvärprofil (11 punkter) varje decimeter
(valbart). Utifrån dessa profiler beräknas ett maximalt
spårdjup för hela profilen, samt ett för vänster "spår"
respektive höger "spår".

Dessutom registreras om det maximala spårdjupet överstiger två
valbara gränser, normalt är dessa 10 mm samt 20 mm. Den nomi-
nella mätbredden är 3.20 meter.

Slutsats:

Samplingen i längsled är mycket god. Däremot i tvärled mycket
begränsad. Mätbredden täcker inte ett helt körfält.

För forskningen krävs ofta en kontinuerlig tvärprofil över hela
körfältsbredden. Detta klarar RSTn inte av. Spårdjupsmätning
med RST fungerar utmärkt vid översiktsmätningar. För forsk-
ningen behövs förändringar av systemet. Flera varianter är
tänkbara. Vid behov av en statisk profil kan man låta två
lasrar svepa över vägbredden, hälften var. Samtidigt har man
kontroll på bilens rörelser via de normala lasrarna.
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3.6

3.7

För ett säkrare mått på spårdjupet vid mobil mätning kan man
låta några av de befintliga lasrarna röra sig i sidled, 5-10
cm. -

Med extra tillsatser för att förlänga mätbredden och en svepan-
de laser kan statiska kontinuerlga tvärprofiler med stor nog-
grannhet, 095 mm mätas»

Tvårfall

Tvärfall mätes med hjälp av en inklinometer och ett rategyro.
Inklinometern anger balkens lutning i förhållande till horison-
tlinjen (a)° Lasergivarna ger balkens lutning i förhållande
till vägen (B)o Tvärfallet anges sedan som B-a. Då bilen mäter
genom kurvor uppkommer sidkrafter som påverkar inklinometern.
Detta kompenseras med hjälp av vertikalhasigheten uppmätt med
.ett rategyro3 Vertikalhastigheten är lika med den hastighet
bilen har vertikalt mot färdriktningen. De undersökning som
gjorts har visat att systemet fungerar bra. Validering av
systemet kommer att ske under 1989.

Khrvatur

Kurvaturer erhålles från rategyrot och anges i fonm av ett mått
på radien. Validering sker 1989.

Riktning

Riktningen erhålles från en elektronisk kompass. Genom att
utnyttja dessa data kan en karta över den uppmätta sträckan
ritas. Testresultat visar mycket god överenskommelse med
motsvarande generalstabskarta.

Fortsatt validering sker 1989.

Sidohinder

En mätgivare med möjlighet att mäta avstånd upp till 1000 meter
har införskaffats för detta ändamål. Under 1989 kommer utveck-
ling av detta system att startas.

Texturmåtning

Texturmätning innebär i RST Megatextur, Grov makrotextur,
Finmakrotextur, Mikrotextur samt Sprickmätning.

Megatextur definieras som våglängder mellan 100 - 500 mm
Grovmakrotextur 10 - 100 mm

Fin makrotextur 2 - 10 mm'
Mikrotextur < 2
Sprickor definieras som diskontinuiteter > 2 mm

Texturen mätes i två spår normalt höger hjulspår samt mellan
hjulspåren. Sprickmätning sker dock i fyra spår.

Utdata är i form av RMS-värden och amplituddistribution.
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3.10

3.11

3.12

För sprickor finns olika mått exempelvis antal sprickor per
spår eller andelen djupa och grunda sprickor per körfältshalva.

Sprickmätningen kommer att komplementeras med video och digital
bildbehandlingsteknik för att på så sätt avgöra typ av spric-
kor. i

Slutsats:

Texturmätningen uppfyller kraven. Eventuellt bör systemet
komplementeras med VTIs mobila texturmätare.

Friktion

Mätes ej men en BVll kan naturligtvis kopplas efter RSTn.

Rullmotstånd

Mätes ej. Behovet av rullmotståndsmätning kan eventuellt er-
sättas med en kombination av textur och jämnhetsvariabler och
därigenom erhålla ett värde som korrelerar med bensinförbruk-
ningen.

Ljusreflektion

Mätes ej.

Videofilm

Kan enkelt monteras. Det enda "problemet" är att kopiera in
lämplig identifikation i bilden.

Lägesbestâmning

Under 1989 kommer ett system med radiosändare att testas. Detta
innebär att man programmerar-in en identifikation i en liten
radiosändare 4x4 cm. Sändaren placeras i beläggningen vid mät-
sektionens början. Via en antenn på mätbilen ska sedan denna
identifikation kunna läsas av i farter upp till 90 km/h då den
passeraso Sändaren är billig och kan lämnas kvar i beläggningen
och utnyttjas i 4°5 år på sitt batteri. Det finns även system
där sändaren är batterlilös. Livslängden blir då det dubbla
8-10 år.

Nackdelen är att sändaren inte kan passeras i hög fart.
Sändaren använder nämligen energi från mottagaren för att bli
aktiv,

Slutord

Ovan finns de krav VTI ställde på en forskninsmätbil 1986. Idag
finns säkert andra och förändrade behov. Forskningsmätbilen
kommer att utrustas med en ny version av SPC-kort. Dessa gör
det möjligt att kommunicera direkt mellan olika SPC-kort.

Praktiskt innebär detta att man exempelvis kan skapa olika
typer av index i real tid. Dessa index kan då vara uppbyggda
med olika vägyteparametrar som indata.
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Bifogade projektbiad avser ett projekt syftande tiii att

utveckla en för forskningsändamåi Specieiit iämpad version

av Laser RST. Som framgår av projektets måi skaii under inne-

varande år mätfordonets önskade egenskaper och därav betingad

utformning faststäiias. I egenskap av projektiedare ber jag

därför att få efteriysa Dina eventueiia synpunkter i detta

avseende. Vad viii Du såiunda att vi skaii kunna mäta, och hur?

Ge även synpunkter på under'viiken avdeining/resursgrupp ett

dyiikt Forsknings-RST-projekt bör placeras. Kanske Vägavdeiningen

är iämpiigast? Anhåiier att Du och Din resursgrupp, eiier mot-

svarande, funderar på detta och hör av Dig tiii mig senast

86-09-26.

Denna skriveise har utsänts tiii företrädare för samtiiga resurs«

grupper eiier motsvarande inom VTI forskningsavdeiningar och

jag anhåiier om ett svar även om inga önskemåi föreiigger.

Tack på förhand!

Leif Sjögren

Trafikant- och fordonsavdeiningen
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PROJEKTBLAD Sid 1 .-

Väg-ad: Tmñlr- Damm Pm'dmwm
Inst/'mm 1986-05-06 53 0012-13

Reviderat

Projektbenämning .

Mätbil för tillståndsregistrering av vägbeläggningar.
Laser RST för forskningsändamål

Uppdragsgivare Kontaktman Kod
VV Anders Lenngren

Budget totalt . Varav egen FoU Projektledare Avdelning
Totalbudget kan ej anges . nu
100 kkr kå 1986 aa_ Lelf 53°9ren TF
Smdamm Beräknat slutdatum [RRD-klass

1986°O1=01 'Hela projektet 871231
Aktuellt avsnitt 861231

Projekthanng Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod,
(högst 200 ord) Användning (bl a behov av fortsatt arbete).

Bakgrund:

För fortsatt forskning rörande mät- och analysmetoder avseende
olika vägyteegenskaper erfordras en för forskningsverksamhet'spew
cialutrustad version av Laser RST. °

Exempelvis kan forskningsversionen förses med en tvärprofilmätare
med variabel längd där mätbredden kan uppnå en hel körfältsbredd,
3,5-4,5 m, samt med i sidled svepande lasrar för detaljavkänning_
av tvärprofilen, inte endast punktvis som i nuvarande version.
Vidare kan fordonet lämpligen förses med ny dator och s k kombi-
nationslasrar för mätning av makrotextur och sprickor.

Mål:

Innevarande års verksamhet omfattar fastställande av-mätfordonets

önskvärda egenskaper och därav betingad utformning.
0

Metod:

Inrättande av en ggyrgrgpp bestående av representanter förryv ooh
VTI:s tre forskningsavdelningar.

Redovisning:

Skriftlig rapportering 86012-20 med redogörelse för mätfordonets
utformning och egenskaper samt angivande av exempel på forsknings-
uppgifter som kan genomföras med utrustningen.
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FORSKNINGS-RST. SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL FRAMKOMNA VID
MÖTE PÅ v, 1986-09-21.

Deltagare: L Wiman
L Bäckman
L Djäri
S-O Hjalmarsson
B-Å Hultqvist
K Gustafson (vid pennan)

En stor del av vägavdelningens FoU-verksamhet bedrivs i form av fältför-
sök., Exempel på sådana verksamhetsområden är beläggningsteknik, bärig-
hetsanalys och tjälskyddsteknik. Behov finns att både före och efter
åtgärder registrera vägytans form och utseende. Speciellt viktigt är att
kunna :följa tillståndsutvecklingen i tiden och vägens nedbrytning under
kanske många år., '

Beroende på verksamhetsfält varierar kraven och önskemålen på vad och
med vilken upplösning tillståndet hos en vägyta skall registreras. I dag
registreras i första hand följande vägyteparametrar, inte nödvändigtvis
samtidigt, och med angivna metoder.

- Tvärprofil inklusive tvärfall (PRIMAL eller traditionell avvägning)

- Längdprofil (Chloe eller avvägning)

- Textur (sandpatch, utflödes- eller laserprofilometer)

( Slitage (balk med mätklocka))

(- Friktion (BYI/l eller SFT))

Krav och önskemål på en forsknings-RST

 

Övergripande

l., Systemet skall kunna dokumentera vägytans verkliga form och utse-
ende9 allt ifrån ojämnheter i meterskala ned till makrotextur i
mm-skala vid en bestämd tidpunkt.

2. Systemet skall kunna dokumentera vägytans förändring i tiden, dvs
kunna avbilda samma sektion tid efter tid.

Tillståndsregistrering

 

Tvärprofil

Kontinuerlig tvärprofil eller minsta samplingstäthet 2 cm

Mätbredd ILS-6.5 m, dvs halv vägbredd inklusive vägren

Upplösning på profil, 1 mm
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K Gustafson/MD

Höjdbestämning av profilens ändpunkter i mm

Sidolägesbestämning

Uppritning av tvärprofil skall kunna ske i fält

(- För utnyttjande vid slitagemätning kan komma att krävas beläggnings-
fixar och upplösning på. profil i 1/10 mm.)

Långdprofil

o Mä'tlängd upp till 500 m

Minst 3 profiler per väghalva

- Samplingstäthet minstvarje dm

- Höjdupplösning pâ profil 1 cm

Ändpunkter,\höjdbestämda och sidoläget bestämt som tvärprofil

Makrotextur '

Medeltexturdjup i minst 2 profiler (i och mellan hjulspâr)

Upplösning i l/lOO mm I

Övrigt

Önskvärt att systemet förses med videokamera eller liknande för att kunna
ta hem en visuell bild av sträckorna. Registrering av sprickor med RST
anses därför inte behöva göras.



TVä -00/7 Trafik-
'Ing/turer

Trafikavdelningen 1986-10-17
Rein Schandersson/ML

Synpunkter och förslag avseende forsknings - RST från resursgrupp 2 -
driftgruppen - vid trafikavdelningen

Det allmänna målet för forskningen inom_ driftområdet är-att ta fram
underlag för att belysa dels nuvarande tillstånd med avseende på säkerhet,
framkomlighet, fordonskostnader och miljö, dels konsekvenser av ändrade
eller nya rutiner för drift av gator och vägar.

Som en viktig del ingår att studera samband mellan driftåtgärder/drift-
standard' och olika effekter - för trafikanten, väghållaren och övriga
(boende etc).

När det gäller beläggningsunderhåll måste bl a sambanden kvantifieras
mellan beläggningsytans karakteristika och olika trafikparametrar; En
förUtsättning för sådana analyser är att relevanta parametrar hos vägytan
mätts med objektiva metoder typ RST.

I VTI meddelande *406 görs en grov bedömning av hur olika vägyte-
egenskaper inverkar på olika trafikparametrar. Bedömningen återges i
tabellen nedan där "i" innebär liten, "2" måttlig och "3" stor inverkan.
Observera att tabellen endast anger den relativa betydelsen för de olika
egenskaperna för varje trafikvariabel för sig.

 

Trafikvariabel

 

Egenskap hos

       

beläggnings- Bränsle- Däck- Fordons- Gods- Kom-

ytan Olyckor Restid förbruk- slitage slitage skador fort

ning

Tvärfall 2 l 2 2 l l 2

Spår " 3 2 2 2 2 l 2

Lêågsgâende 2 3 2 2 3 l 3
Ojamnhet

Friktion 3 l

Makrotextur 3 2

Mikrotextur 3 l

Ljusreflexion 3 2

         

 

 

Källa: VTI meddelande 1406



Trafikavdelningens driftgrupp intresserar sig för alla ovannämnda trafik-
variabler, men FoU-insatserna har hittills koncentrerats till olyckor,
bränsleförbrukning och restid (fordonshastigheter). Hittills är dock er-
farenheten mycket liten av att använda RST-data avseende beläggnings-
ytans egenskaper.

Av tabellen ovan torde framgå att för trafikavdelningens driftgrupp är

Tvärfall av måttligt intresse

_SPÅE av stort intresse. För olycksanalyser vore det önskvärt-om spårdata
kunde erhållas i form av medelvärde och spridning som komplement till
nuvarande RST-mått. Beträffande längden av vägavsnitten som spårdata
avser synes den tidigare kompromissen - l+00 m - inte vara- helt fördelak-
tig. Det är önskvärt med kortare. sträckor eller att - som för SAAB RST -
uppgifterna avser hela beläggningsprojekt.

Längsgående ojämnheter är av måttligt/stort intresse. Det, är en klar
fördel om komfortindex entydigt kan översättas till andra ojämnhetsindex,
så att jämförelser med utländska FoU resultat underlättas.

 

Friktionsdata kan vara av stort intresse för olycksanalyser. Dock är
friktionsvärden för en torr asfaltyta ointressanta.

Makrotexturen är av stort intresse. Hittills har dock inga konkreta planer
upprättats för att utnyttja sådana data i olycksanalyser. Dock kanske för
bränsleförbrukningsFoU?

 

Mikrotexturen vore av stort intresse om den mättes. Dock samma

förbehåll som för makrotextur.

 

Ljusreflexionsdata skulle också vara mycket intressant att utnyttja vid
olycksanalyser. Kunskapen är otillräcklig om hur vägytans reflekterande
egenskaper påverkar trafiksäkerheten. '

 

De vore vidare av stort intresse o'm RST-n kunde kvantifiera både'
horisontell och vertikal linjeföring liksom även avstånd till sidohinder.
Även RST-bilens användning under vinterförhållanden intresserar drift-
gruppen. Det gäller då mätning av vägyteegenskaper som spår när
vägbanan är täckt av snö och/eller is, friktion, möjlighet att särskilja
olika underlag (snö, is, barmark) för olika delar av ett vägavsnitt både
longitudinellt och lateralt.

  

Allmänt sett gäller att så länge RST-data är oprövade i ovannämnda FoU-
sammanhang är det önskvärt med så stor flexibilitet som möjligt både
beträffande indelning i vägavsnitt och det sätt på vilket data presenteras.
En förutsättning för bl a olycksanalyser är att RST-data kan hänföras till
vägavsnitt definierade *i Vägverkets referenssystem.

I flera sammanhang (bl a olycksanalyser) kan det vara av stort värde att
ha en väg videofilmad. Det gör det möjligt att i efterhand bl a göra
siktsträckeberäkningar och kvan-tifieringar av olika sidoutrymmesutform-
ningars förekomst m m. Tillvägagångssättet skulle kunna vara liknande
det som norska vägverket använder.
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Synpunkter och försiag avseende forsknings-RST från resursgrupp T-5.

 

Längsgående vägojämnheter:

o oiika paraiieiia integrerade mått i form av komfortindex, bumpmetertai
och quarter -car- index

o exakt profil. Finns risk att iaserpianet skuiie kunna ge för dåiig nog-
grannhet exempeivis för fordonskostnadsberäkningar. Hur skuiie noggrann-
heten förändras.om ojämnhet i stäiiet mättes°med 1asrar piacerade på en
baik orienterad i vägens iängsriktning? Om Georg M. kan visa att en ojämn-
hetSprofii med visst komfortmått är representativ för aiia ojämnhets-
profiier med samma komfortmått m a p fordonskostnader faiier behovet av
att kunna mäta en exakt profil.

0 möjiighet tiii frekvensanaiys för kontroii av påståendet att aiia vägar
har samma vågiängdsfördeining. .

Makrotextur, stort intresset

TvärfaTI/skevning, av intresse.

Skuiie inte även iutning och horisonteii krökning kunna mätas d v 5 en

fuiiständig kartiäggning av heia vägmiijön med ett och samma fordon.

Lönsamheten av att åtgärda spårbiidning är bl a en funktion av avrinning.

Försämrad avrinning medför ökat motstånd som i sin tur medför ökad bränsie-

förbrukning. Spårbiidning, tvärfaii och iutning kan användas för beräkning

av ett avrinningsmått och i sin tur för kostnadsberäkning.

Kan mätning av snöprofi] i tväried utföras?Har betydeise i planerings-

sammanhang för bedömning av merförbrukning av bränsie som funktion av

snövägiagi

Friktion av intresse.

Ru11motstånd av stort intresse. Sannoiikt finns väi ingen utrustning att

tiiigå för sådana mätningar. Oiika aiternativ skuiie kunna vara att i

stäiiet mäta bränsieförbrukning i RST-biien, genomsnittiigt färdmotstånd

m m;




