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1 SÅMMBNFATTNING

Genom trafikmätningar i flera mätsnitt, belägna några kilometer

från varandra, kan, om mätdata behandlas på lämpligt sätt, t ex

reshastigheter och omkörningskvoter för den aktuella trafiken

beräknas.

I syfte att automatisera det tidskrävande arbetet med att iden-

tifiera varje fordon i de olika mätsnitten har programmet 'HK3D'

utvecklats. .

Programmet bearbetar de datafiler som erhålls från mätvärdes-

beredningsprogrammet 'TA-89' och levererar utdata i en form som

kan användas som indata till statistikprogrammet 'STO'.

Mätningar i upp till fem.mätstationer kan behandlas. Förutom

infilen till 'STO' producerar programmet också en textfil där

man kan se vilka fordonsregistreringar i de olika mätstationerna

som har antagits representera samma fordon. Användaren har möj-

lighet att, med hjälp av korrigeringsprogrammet 'KP', ändra

dessa antaganden. Denna funktion gör 'HK3D' lämpligt även som

ett arbetsbesparande verktyg vid en manuell utvärdering av mät-

ningen.
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2 INLEDNING

För att få kunskap om trafiken på våra vägar är det viktigt att

kunna genomföra tillförlitliga mätningar av trafikförhållanden

till en rimlig kostnad. Vid VTI görs mätningar med en gummislang

som läggs över vägen. Då ett hjulpar passerar slangen bildas en

luftpuls som via ett membran i slangens ände omvandlas till en

elektriskt puls. Om.man_endast har en slang kan man bara erhålla

information om antalet axlar som passerat mätsnittet. Med två

slangar på ett visst avstånd (vanligen 3.3 meter) från varandra

kan betydligt fler intressanta storheter beräknas. Genom att

mäta tiden mellan pulserna i de båda slangarna beräknas en

axels hastighet. Utifrån detta, och tiden tills nästa axel

passerar slangen, kan avstånden mellan samtliga axlar i ett for-

don beräknas. Genom studier av dessa axelavstånd kan man få in-

formation om vilken typ av fordon en viss passage avser.

Vid mätstationen lagras tidpunkterna för samtliga axelpassager i

en elektronisk minnesmodul. Beräkning av hastighet och axelav-

stånd utföres efter avslutad mätning av programmet 'TA-89'. Ett

äldre program av samma typ 'TA-84' beskrivs i VTI Notat T31.

Ytterligare information om trafikens beskaffenhet kan erhållas

om man har flera mätstationer utmed en vägsträcka. Avståndet

mellan stationerna är vanligen 2-10 km. Man önskar efter en

sådan- mätning kunna beräkna fordonens reshastighet, dvs medel-

hastigheten på sträckan mellan två mätstationer. Även antalet

omkörningar på sträckan är av stort intresse.

En förutsättning för att dessa beräkningar ska kunna göras är

att fordonsregistreringarna i ett mätsnitt kan paras ihop med de

registreringar i övriga mätsnitt som avser samma fordon. Tidi-

gare har denna matchning vid VTI utförts manuellt genom att stu-

dera Videofilmer från de olika mätsnitten. Detta arbete är dock

mycket tidsödande och dessutom föga stimulerande.

Programmet 'HK3D' är ett försök att automatisera matchningen av

fordonsregistreringar från de olika mätsnitten. Programmet, som

är skrivet i Pascal, har kapacitet att utföra matchningar av

fordonsregistreringar i upp till fem.mätsnitt.
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Denna dokumentation är inte avsedd att vara en detaljerad be-

skrivning av programmets funktion. För information om enstaka

procedurers funktion och inbördes koppling, specifika variab-

lers användande och annat som en användare av programmet inte

behöver känna till hänvisas till kommentarer i programkoden.

Kapitel 7 är intenödvändigt att läsa för att kunna använda pro-

grammet på ett riktigt sätt. Det är det enda kapitel som förut-

sätter att läsaren har grundläggande kunskaper i programmerings-

språket Pascal.

För utvärdering av mätningar gjorda med en äldre modell av mät-

utrustning, vilken endast kunde mäta axelavstånden med 2 decima-

lers noggrannhet, finns programmet HK2D, som i övrigt är iden-

tiskt med HK3D. Indata till detta program genereras med TA84 i

stället för TA89.
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3 INDAIA

Som indata till 'HK3D' krävs för varje mätsnitt en fil innehåll-

ande data om samtliga fordonspassager. Dessutom ska en fil som

heter 'STYR.DAT' och innehåller vissa parametrar som krävs för

körningen finnas. Om 'STYR.DAT' saknas skapas denna första

gången programmet körs. När man börjar göra körningar på ett

nytt datamaterial får ingen 'STYR.DAT'-fil från andra tidigare

körningar finnas kvar, programmet kommer då att använda de gamla

parametrarna. Tag därför bort eller döp.om alla 'STYR.DAT'-filer

innan en ny körning påbörjas.

'STYR.DAT' innehåller, i sin enklaste form, information om:

Riktning, i vilken trafiken ska undersökas

Antal mätstationer

Namn på de filer som innehåller mätdata

Avstånd mellan mätstationerna.

Utöver detta kan man i 'STYR.DAT' lägga in manuella korrigering-

ar av den automatiska matchningen, mer om detta i kapitel 6.

Infilen är den fil som erhålles som utfil från programmen TA-89

eller TA-84. Filens utseende beskrivs utförligt i VTI Notat T31

Beskrivning och manual till program för bearbetning av trafik-

mätdata". Filen innehåller för varje fordonspassage följande

uppgifter:

- Posttyp '1' anger att det är en fordonsregistrering.

- Riktning 1 eller 2

- Ankomsttid i timmar, minuter, sekunder och tusendelar av

sekunder

- Fordonskod (se VTI Notat T17 för närmare infonmation )
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- Hastighet i km/h

- Antal axlar

- Samtliga axelavstånd angivna i meter

I de fall TA-89 inte har lyckats tolka impulssekvensen från

slangarna som ett fordon, skrivs i stället en restpassage på

filen. För varje restpassage innehåller filen följande:

i

- Posttyp '2' anger att det är en restpassage.

- Riktning Bestäms av vilken slang som gav första impul-

sen.

- Ankomsttid Den tid då den första axelpassagen registrera-

des.

- Antal axlar Endast säkerställda axlar räknas.

- Sekvens Denordning i vilken givare 1 resp 2 har reage-

rat.

Indata till programmet HK3D utgörs dessutom av svar på ett antal

frågor, se kapitel 4.
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4 HANDHAVANDE

Starta 'HK3D' från VMS genom att skriva 'run HK3D'.

Programmet kommer nu att ställa en rad frågor. För att spara tid

behöver man inte svara på de frågor som härmarkerats med * mer

än en gång. Svaren på dessa lagras på filen 'STYR.DAT' och an-

vänds vid upprepade körningar av programmet. Om de *-markerade

frågorna inte ställs när ny mätning körs för första gången finns

en gammal STYR.DAT-fil kvar, ta bort den.

* Ange start och sluttid(HmMSS) .

Tala om.mellan vilka klockslag programmet ska behandla tra-

fiken. Programmet börjar med den första bil som passerar

första mätplatsen efter starttiden. Då matchningen av de allra

första fordonen blir något osäker är det lämpligt att ange en

starttid någon minut före den tidpunkt från vilken man vill

göra en statistisk undersökning.

Ge tiderna som två sexsiffriga tal åtskiljda av mellanslag.

* Ange riktning(1/2).

Välj den riktning i vilken statistiken önskas. Se mätplats-

rapport för information om vilken geografisk riktning som

definieras som 1 resp 2.

Ange hastighetssânkning för beräkning av tidsfönster (km/h).

Här skall anges hur mycket lägre ett fordons reshastighet

mellan två mätsnitt kan tänkas vara jämfört med punkthastig-

heten i det ena mätsnittet. På denna och de kommande fyra frå-

gorna bör man successivt provaolika värden vid testkörningar,

omfattande några minuters trafik, för att komma fram till

bästa möjliga resultat. För normal trafik är det lämpligt att

börja med ett värde nära 10.

Ange hastighetsökning för beräkning av tidsfönster (km/h).

Som föregående fråga med ange ökningen.
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Ange tillåten hastighetsspridning(km/h).

Förmodad maximal skillnad mellan reshastighet och endera av

punkthastigheterna. Detta värde har särskilt stor betydelse

vid motorvägsliknande trafik. Värdet ska oftast vara något

mindre än i de två föregående frågorna.

Ange promilletal för avvikelse av pb:s axelavsånd.

Detta värde kan variera kraftigt beroende på förhållanderna

vid. mätstationen och mätutrustningens tillförlitlighet. Van-

ligen ska värdet ligga mellan 5 och.25 promille. Studera mät-

stationslistorna och titta på axelavstånden för fordon som

säkert kan återfinnas i två mätsnitt, t ex husvagnsekipage,

och försök få en uppfattning om hur många centimeter avvikel-

sen maximalt är. Det värde man ger här är ingen absolut gräns

utan programmets tolerans för avvikelser anpassas efter hur

kritiskt exekveringsskedet är.

Ange promilletal för avvikelse av 1b:s axelavsånd.

Samma för lastbil. Denna tolerans kan vara större än för per-

sonbilar då risken för sammanblandning av lastbilar är mycket

liten.

* Antal mätstationer.

Ge antalet, högst 5. Minst två mätstationer krävs för att pro-

grammet ska bli meningsfullt.

* Ange namn på fil.

Ge namnet på den VMs-fil, skapad av TA-89, som innehåller mät-

data. Frågan återkommer lika många gånger som antalet mätsta-

tioner anger.

* Stråcklångdtmeter).

Ge längden på stäckan mellan de två mätstationer vars mätdata-

filnamn senast angavs. Frågan återkommer en gång mindre än

antalet mätstationer anger.

Ge namn på utfilen.

Namnet kan väljas fritt, men använd helst ett filnamn som ger

information om.vilken mätning det rör sig om. Namnet får dock

högst bestå av 14 tecken.
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Vill Du även ha filen dpl.evt?

Filen 'DPL.EVT' innehåller de data som behövs för en statis-

tisk behandling av trafiken. Denna fil vill man endast ha vid

den slutliga körningen. Frågan skall besvaras med 'N' vid

testkörningar, då det tar lång tid att ta fram 'DPL.EVT'.

Först när man hittat optimala värden på allaparametrar och

vill ha en fullständig statistik över hela datamaterialet be-

svaras frågan med 'J'. Filen 'DPL.EVT' används som indata till

statistikprogrammet STO. Om man samlar på sig många DPL.EVT-

filer, vilket man inte ska göra av utrymmesskäl, bör några

döpas om till namn som bättre beskriver den mätning som filen

avser .

.Är det motorvågsliknande trafik:me11an.mp1x och mplz?

Svara 'J' om trafiken mellan mätsnitten är sådan att inga

fordon tvingas att ändra sin hastighet betydligt p g a att

långsammare framförvarande fordon inte kan köras om obehin-

drat. Motorvägsliknande trafik kan förutom på motorväg oftast

sägas råda även på motortrafikled eller glest trafikerad annan

väg med goda siktförhållanden. Frågan återkommer för varje

delsträcka.

När alla frågor är besvarade skriver programmet på skärmen:

THE PROGRAM IS NOW RUNNING...

Den tid det tar att köra programmet beror på trafikmängden och

på hur komplicerad trafiken är. Normalt kan det ta 5 minuter att

utvärdera en timmes trafik mellan två mätsnitt. Närmatchningen

är klar skrivs en sekvens av tecknen '*','1' och '2' ut på

skärmen. Om man har fler mätsnitt fortsätter programmet med

nästa tills alla delsträckor är utvärderade. Har man inte be-

gärt att få filen 'DPL.EVT' avslutas körningen i detta skede. I

annat fall skapas 'DPL.EVT' varvid exekveringstiden blir betyd-

ligt längre.

Då programmet kräver mycket CPU-tid i stordatorn bör körningar

på stora datamängder genomföras vid tider då belastningen på
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datorn är låg. När körningen är klar skriver datorn på skärmen:

...RUNNING IS COMPLETED.

samt påkallar användarens uppmärksamhet med en ljudsignal.

5 UTDAIA

Under programexekveringen skapas en utfil med valfritt namn,

filtypen bör sättas till '.lst' för att underlätta identifi-

eringen av utfilerna i biblioteket, som efter en tids arbete kan

komma att innehålla många filer. Om användaren så önskar skapas

även filen 'dpl.evt'.

5.1 Utfilen

Programmets utdatafil är en textfil som innehåller information

om de matchningar av fordon som programmet har utfört. Filen

innehåller en kolumn för varje mätsnitt. En fordonsregistrering

skrivs alltid i kolumnen för det aktuella mätsnittet. Att två

fordonsregistreringar från två intilliggande mätsnitt, har

funnits representera samma fordon, markeras genom att de skrivs

på samma rad. Längst till vänster på en rad anges fordonstyp och

riktning för den/de fordonsregistreringar som står på raden.

Därefter anges för varje fordonsregistrering, i respektive

kolumn:

Ett löpande unikt identitetsnummer

En kontrollsiffra, vars innebörd närmare beskrivs nedan

Tidpunkten för passagen, på formen 'timmar minuter sekunder'

Hastigheten i km/h \

5.1.1 Kontrollsiffran

Den kontrollsiffra som i utfilen anges för varje fordonsregi-

strering talar om för användaren vad programmet har gjort med

den aktuella fordonsregistreringen. Betydelsen av kontroll-
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siffran för en aktuell fordonsregistrering är följande:

0: Programmet har inte hittat något fordon i nästkommande mät-

snitt som kan vara identiskt med det aktuella.

1: Programmet har hittat ett och endast ett passande fordon,

matchning med detta fordon har skett.

3: Vid motorvägsliknande trafik har programmet valt ut det mest

sannolika av flera möjliga fordon och matchat med detta.

4: Ett tidigare icke observerat fordon antas ha kört in på vägen

framför det aktuella fordonet.

5: Punkthastigheterna förhåller sig på sådant sätt att det

aktuella fordonet kan antas ha kört om framförvarande fordon.

6: Punkthastigheterna förhåller sig på sådant sätt att det

aktuella fordonet kan antas ha blivit omkört av bakomvarande

fordon.

7: Punkthastigheterna förhåller sig på sådant sätt att fordonet

framför det aktuella antas ha genomfört en omkörning.

8: Matchning utförd med hänsyn till tidigare matchningar och

antagande att ordningsföljden mellan fordonen inte ändrats så

mycket.

9: Programmet har inte sökt efter motsvarande fordon i nästkom-

mande mätplats. Detta är fallet för den sista mätplatsen

eller om fordonet matchats manuellt med programmet KP.

Kontrollsiffrorna 4,5,6,7 och 8 kan endast förekomma vid ej

motorvägsliknande trafik. Siffran 3 finns endast då trafiken är

motorvägsliknande.
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5.1.2. Exemgel

11

För att illustrera vad som sagts om utfilen visas nedan en del

av den utfil som skapats efter en mätning i Holmestrand, Norge

900604. Mätningen utfördes med tre mätstationer, benämnda C, B

och A, på envägsträcka med relativt tät (1 100 fordon/timme) ej

motorvägsliknande trafik. Avståndet mellan C och B var 7 670 m

och mellan B och A var avståndet 4 930 m. Den utfil

avser

finns

i motsatt ordning dvs A-B-C.

södergående trafik

900604,1430,1,900604,203
HOLMESTRAND,C,R2

900604,1430,1,900604,203
HOLMESTRAND,B,R2

900604,1430,1,900604,203

HOLMESTRAND, A, R2

12 2

12 2

42 2

22 2

12 2

RESTKOD
RESTKOD
RESTKOD
RESTKOD

RESTKOD
RESTKOD

RESTKOD
RESTKOD
RESTKOD

75

76

77

78

9 165153

8 165157

4 165221

8 165223

164045
165032
165823
171634

77.

76.

71.

74.

.416

.739

.352

.364

787

788

789

790

791

som visas

(riktning 2) men en motsvarande fil

även för norrgående trafik, då kommer dock mätstationerna

1 165737 73.3 1502 9 170132 76.4

0 165739 77.9

0 165810 75.7

8 165826 72.9 1503 9 170232 72.4

8 165830 74.7 1504 9 170234 72.2

163538.678
173127.434

170903.729
172647.64l
172648.260

Utfilen börjar med textinformation om.mätningen. Denna text häm-

tas
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Texten innehåller vanligen information om datum, tidpunkt och

plats för mätningen samt mätsnittens benämningar. I detta fall

ser vi att mätsnitten kommer i ordningen C-B-A. Ett fordon som

passerar mätstationerna i denna ordning säges färdas i riktning

2.

Det första fordonet är en personbil (fordonskod 12). Det färdas,

liksom alla andra fordon i den här utvärderingen, i riktning 2.

I mätstation 1 har bilen tilldelats identitetsnumret 75. Kont-

rollsiffran 9 indikerar att man med hjälp av programmet KP manu-

ellt har matchat bilen med den fordonsregistrering som i mät-

station 2 har ID-nummer 787. Denna har av programmet matchats

med registrering 1502 i mätstation 3 som var den enda möjliga

registreringen, vilket markeras av kontrollsiffran 1. Eftersom

det endast finns tre mätsnitt ska registrering 1502 inte matchas

med någon ytterligare registrering, därav kontrollsiffra 9 i

mätstation 3.

Nästa personbil i mätsnitt 1 (nr 76) har matchats med ID-nr 788

i mätsnitt 2. Dessa båda bilar har sålunda legat omedelbart

efter varandra på vägen hela sträckan mellan mätplatserna 1 och

2. Kontrollsiffra 8 markerar att programmet har insett detta och

därför matchat registreringarna. Denna bil har inte kunnat åter-

finnas i mätsnitt 3, vilket markeras av kontrollsiffra 0. Tro-

ligen har bilen svängt in på enavtagsväg mellan mätstationerna

2 och 3.

I mätsnitt l följs personbilen 76 av en tvåaxlig lastbil (for-

donskod 22) med ID-nr 77. På vägstäckan mellan mätsnitt 1 och 2

har en buss (fordonskod 42) kört in mellan personbilen 76 och

lastbilen 77. Programmet har insett detta och därför gett last-

bilen kontrollsiffra 4.

Vi ser att bussen har haft gott om tid att köra in på vägen,

tidsluckan mellan personbilen och lastbilen är i mätsnitt 1 hela

24 sekunder. Bussen återfinns inte i station 3, möjligen är det

en buss i linjetrafik som gör upprepade stopp vid hållplatser.

När bussen långt senare kommer till station 3 betraktas den som

ett nytillkommet fordon. Om så inte skedde skulle antalet omkör-
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ningar på sträckan bli mycket stort och statistiken därmed miss-

visande.

Den personbil som i mätsnitt l fått ID-nummret 78 ligger strax

bakom lastbilen under hela sträckan från A till C och har därför

fått k0ntrollsiffra 8 i både mätsnitt 1 och 2.

Efter hela listan med fordonspassager står enlista med tidpunk-

terna för samtliga restpassager, dvs slangpassager som inte har

kunnat tolkas som fordon. Tidpunkterna anges som timmar, minu-

ter, sekunder och decimaldelar av sekunder i kolwmnen för res-

pektive mätstation.

5.2 Filen 'DPL.EVT'

Filen 'DPL.EVT' är avsedd att användas som indatafil till stati-

stikprogrammet STO. STO används för att ta fram statistik om

bl a reshastigheter och omkörningskvoter på sträckorna mellan

mätstationerna samt för varje mätsnitt statistik om punkthastig-

heter, tidluckor och köer. STO är i fråga om datainläsning

identiskt med programmet ST, vilket beskrivs i VTI Meddelande

580 och VTI Notat T44.

Trots att filen 'DPL.EVT' är en textfil är den inte avsedd att

läsas, det är mycket svårt att tillgodogöra sig någon informa-

tion genom att titta på filen. Detta beror bl a på att alla tid-

er anges som det antal sekunder som förflutit från en viss refe-

renstidpunkt. Filen 'DPL.EVT' blir snabbt mycket stor då antalet

fordon blir stort.
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6 MDNUELLA KDRRIGERINGAR

Om trafikmätningen har videofilmats kan man göra en jämförelse

mellan de fordonsmatchningar programmet har gjort och de fak-

tiska förhållanden som observeras på videofilmen. Eventuella

korrigeringar som behöver göras kan med hjälp av programmet 'KP'

läggas in i filen 'STYR.DAT'. Vid kommande körningar av 'HK3D'

tar programmet hänsyn till dessa korrigeringar. En korrigering

gjord med 'KP' har högsta prioritet vid programexekveringen,

t ex kan fordon med olika fordonskod1eller fordon med mycket

stor inbördes tidsskillnad matchas med varandra. Detta medför

att man bör iaktaga stor försiktighet vid arbete med 'KP', en

felaktig manuell matchning kan få stor inverkan på statistiken.

Med 'KP' kan följande korrigeringar av datastrukturen utföras:

.Matchning av fordonsregistreringar i två närliggande mätsnitt.

Används då felaktig matchning eller ingen matchning alls utförts

i programmet.

markering av att ett fordon inte ska matchas med fordon i kom-

mande mätsnitt. Detta används för fordon som svängt av från

vägen.

Borttagning av fordonsregistrering. Används då ett fordon som

inte finns i verkligheten har registrerats.

Införande av nytt fordon. Används då ett fordon inte registre-

rats av mätutrustningen eller blivit registrerat som rest-

passage. Ett nytt unikt Identitetsnummer måste väljas för det

nya fordonet. Välj ett nummer som är större än det högsta före-

kommande numret.

Ändring av fordonskod för fordon.
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Filen 'STYR.DAT' kan efter manuella korrigeringar t ex se ut så

här:

170000 182000
1

3
ARl . DAT

BR1.DAT
2857

CR1.DAT
3263

1121 1876
0 N 9553 1 1117454800012 87.4 22.78
9553 1137
0 F 1132 12
415 1128
1128 1897
-653
1415 2152
0 T 1234

Först lagras vissa grundläggande parametrar för körningen. Det

är start- och sluttid för utvärderingen, riktning, antal mät-

stationer samt namn på indatafiler och avstånden mellan mätsta-

tionerna. Dessa data behöver endast anges första gången program-

met 'HK3D' köres, då de automatiskt lagras i filen 'STYR.DAT'.

Betydelsen av de följande raderna är denna:

1121 1876 Fordon med ID-nummer 1121 (i station 2) är identiskt

med fordon 1876 (i station 3).

O N 9553 1 1117454800012 87.4 22.78

Ett nytt fordon som tilldelas det unika ID-numret

9553 ska läggas in i station 1. Nästa etta markerar

att det rör sigom ett fordon, ej en restkod. For-

donet färdas i riktning 1 och passerade vid tid-

punkten 174548,000. Det rör sig om en personbil

(fordonskod 12) med hastigheten 87,4 km/h, två axlar

och axelavståndet 2,78 m. Det är inte nödvändigt att

komma ihåg detta strängformat utan 'KP' frågar efter

data i klartext och skapar sedan automatiskt en
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sträng. ID-nwmret kan väljas godtyckligt så

ett tal större än det

största ID-nummer som förekommer i utfilen. Kalla

t ex nya fordon 9000, 9001, 9002 0 s v.

korrekt

länge det är unikt, välj

Det nyskapade fordonet är i station 2 identiskt med

fordon 1137.

Ändring av fordonskoden för fordonsregistrering med

1132.

(personbil).

ID-nummer Den korrekta fordonskoden är 12

Fordon 415 (station 1) motsvaras i stn 2 av fordon

1128.

Fordon 1128 (stn 2) motsvaras i stn 3 av fordon

1897. Observera att det krävs två rader för att sam-

mankoppla ett fordon i tre måtsnitt, det är inte

tillåtet att skriva '415 1128 1897'.

Fordon 653 (i stn 1) återfinns inte i stn 2. Fordon-

et har svängt av från vägen och får inte matchas med

något fordon.

Fordonen ska matchas.

Fordonsregistreringen med ID-nummer 1234 är felaktig

och skall tas bort.

VTI Notat T 104



17

7 PROGRAMBESKRIVNING

7.1 Datastruktur

7.1.1 Fordonsregistreringspost

 

Programmet HK9O är skrivet i Pascal, varför det har funnits

lämpligt att bygga upp programmet kring länkade listor. Varje

fordonsregistrering lagras som en post innehållande information

om fordonet samt 3 pekare till andra fordon.

Posten ser i princip ut som visas i figuren nedan.

 

idnr linkbak info

 

pekad nofollower tvars

 

 

  

 

  

utpek mplltid skrivpar

link kontr

idnr: ett unikt nummer för varje fordonsregistrering

info: array som innehåller infilens data om fordonet

link: pekar på nästkommande fordon

linkbak: pekar på föregående fordon

tvars: pekar på motsvarande fordon i nästa mätsnitt

pekad: är true om motsvarande fordon finns i föregående

mätsnitt

nofollower: är true om fordonet inte skall återfinnas i nästa

mätsnitt, kan endast sättas till true genom.manuell

korrigering.

kontr: kontrollsiffra ( se 5.1.1)

mplltid, utpek, och skrivpar används för att skapa utskriften.
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Vid inläsning av data från en infil skapas en länkad lista inne-

hållande alla fordon ordnade efter ankomsttid. En pekare i varje

fordonspost pekar på nästkommande fordon. En sådan länkad lista

skapas för varje mätsnitt.

När 'körningen börjar är fälten tvars=nil och pekad:false för

samtliga poster.Programmets uppgift är att till varje fordon i

en mätstation hitta motsvarande fordon i nästa mätstation. När

detta har hittats kommer pekaren i fältet tvars att peka på

detta fordons post. Den utpekade fordonspostens pekadrfält sätts

till true för att förhindra att flera fordon matchas med samma.

Figuren nedan visar en del av datastrukturens utseende efter av-

slutad körning av en mätning medfyra mätsnitt. Varje kolumn är

länkade listor där pekarna 'link' respektive 'linkbak' pekar i

var sin riktning. Mellan stn 1 och stn 2 har det tredje fordonet

kört om det andra. Efter stn 3 har detta fordon försunnit. I stn

4 har ett nytt fordon tillkommit. Den postens pekad-fält har

värdet 'false' ty ingen post i stn 3 har ett tvars-fält som

pekar på den. Det sista fordonet i stn 2 har inte kunnat åter-

finnas i stn 3. Tvars-pekaren i posten är därför nil. I övrigt

har fordonen legat kvar efter varandra med oförändrad ordnings-

följd.

mätsnitt 1 mätsnitt 2 mätsnitt 3 mätsnitt 4
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7.1.2 Restpassagepost

På indatafilen kan förutom fordonsregistreringar finnas rest-

passager, dvs slangpassager som programmet TA-89 inte har kunnat

tolka som ett fordon. Det kan t ex röra sig om en bil delvis i

vänster körfält som bara har passerat en av slangarna, en lätt

motorcykel vars framhjul inte utövat ett tillräckligt stort

tryck på slangen för att registreras eller en omkörning vid mät-

stationen, sam gett så många axelpassager att 'TA-89' inte

klarat av att urskilja de enskilda fordonen.

Restpassagerna lagras, i kronologisk ordning, i särskilda länk-

ade listor, en för varje mätplats. Dessa listor används inte vid

programkörningen men tidpunkterna för samtliga restpassager

skrivs ut i slutet av utfilen.

Restpassageposten innehåller endast två fält:

info: Infilens informationsarray om restpassageregistreringen

next: Pekare till nästa restpassagepost i listan

Infilens informationsarrays innehåll beskrivs i kapitel 3.

7.2 Fordonsmatchning

När data är inläst ocheventuella manuella observationer har

lagts in börjar programmet arbetet med att för varje fordon i

ett mätsnitt hitta motsvarande fordon i nästa. Detta sker på

olika sätt beroende på om det råder motorvägsliknande trafik på

den aktuella vägsträckan eller ej.

Sökande efter motsvarigheter görs för varje mätsnitt på det sätt

som beskrivs nedan. Först när detta är klart för en mätstation

går programmet vidare till nästa mätstation. Då maximalt fem

mätsnitt tillåts, kan detta således upprepas högst fyra gånger.

Observera att programmet gör det möjligt att ha motorvägsliknan-

de trafik på en delsträcka men ej motorvägsliknande trafik på en
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annan. Detta kan utnyttjas då väg- och trafikförhållanden för-

ändras utefter vägen.

7.2.1 Funktionen "rimligt"

Funktionen 'rimligt' anropas med pekare till två fordonsregi-

streringar i olika mätsnitt som parametrar. Funktionen retur-

nerar ett boolesk värde som är falskt om de två registreringarna

inte kan representera samma fordon. 'Rimligt' returnerar falskt

värde i följande fall:

- Fordonet i första mätsnittet är redan matchat.

- Fordonet i andra mätsnittet är redan matchat och det är den

sista genomsökningen. I början av matchningsförfarandet be-

traktas fordonet inte som orimligt även om det redan är

matchat. Avsikten med detta är att undvika att ett fel or-

sakar följdfel. Ett redan matchat fordon kan dock aldrig

matchas med ett annat.

- Den andra registreringen är inget fordon (utan en rest-

passage).

- Fordonen kör inte i samma riktning.

- Fordonen är inte av samma typ (olika axelantal och/eller

axelkonfiguration).

- Skillnaden i första axelavståndet är stor. Här accepteras en

skillnad som är 1.5 ggr större än den skillnad som tillåtes

för att två fordonsregistreringar verkligen ska matchas i ett

senare skede i programmet. Det är viktigt att vara säker på

att det rätta fordonet verkligen betraktas som rimligt även

om detta leder till att fler fordon kan komma i fråga vid den

fortsatta urvalsprocessen. Om den rätta fordonsregistreringen

inte från början betraktades som rimlig p 9 a för stor axel-

avståndsavvikelse skulle ett fel, som kan ge upphov till

många följdfel, åstadkommas redan i ett tidigt skede.
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- Skillnaden i andra axelavståndet är stor för fordon med fler

än två axlar. Här accepteras en större skillnad än i första

avståndet. Risken för sammanblandning är mycket liten för

fordon med fler än två axlar.

- Reshastigheten på sträckan avviker uppåt från största eller

neråt från minsta punkthastigheten med mer än vad som angetts

som.maximalt tillåten hastighetsspridning.

Det är ett absolut krav, för att automatisk matchning av for-

donsregistreringar ska kunna ske, att funktionen 'Rimligt' ger

ett sant värde då den anropas med pekarna till de två registre-

ringarna.
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7.2.2 Motorvägsliknande trafik

Med motorvägsliknande trafik menas trafik där varje fordon själv

kan välja sin hastighet och obehindrat kan köra om framförvar-

ande fordon med en lägre hastighet.

På grundval av de parametrar som anges när programmet startas

beräknas för varje forden ett s k tidsfönster, d v 8 ett tids-

intervall inom vilket fordonet borde ankomma till nästa mät-

snitt, om dess hastighet på sträckan inte har ändrats kraftigt.

För alla fordon inom tidsfönstret för vilka 'rimligt' returnerar

ett sant värde beräknas en sannolikhetsvariabel som beror på

avvikelsen i hastighet, axelavstånd och köläge mellan registre-

ringarna i de båda mätsnitten. Matchning av de registreringar

som bedöms ha högst sannolikhet att representera samma fordon

utförs sedan om avvikelserna i de nämnda storheterna är till-

räckligt smä. Kraven på överensstämmelse är större ju fler

möjliga fordon det finns. Kraven är också högst vid den första

genomsökningen och sjunker därefter gradvis, då programmet efter

ett antal genomsökningar av hela fordonskön förutsätts ha

matchat vissa fordon. En registrering som. en gång har matchats

med en annan kan aldrig' mer komma i fråga för övervägande när

ytterligare fordonsregistreringar söks.

Programmet fortsätter att försöka hitta motsvarigheter till alla

registreringar i en mätstationslista. Hela detta förfarande upp-

repas tills inga fler matchningar kan göras. Då bör samtliga

fordon vara matchade förutom fordon som svängt av frånvägen

eller som mätutrustningen inte har kunnat detektera på ett

riktigt sätt.
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7.2.3 Ej motorvägsliknande trafik

Vid en trafiktyp då fordon under långa tider hindras att hålla

sin önskade hastighet av ett framförvarande fordon, som håller

en lägre hastighet, är ordningsföljden mellan fordonen relativt

konstant, dvs omkörningar är ovanliga. Under dessa förhållanden

kan ett fordons hastighet ändras markant, t ex då ett snabbt

fordon hinner upp ett långsammare eller då en omkörning av lång-

sammare fordon sker.

Detta gör det mindre lämpligt att fästa så stort avseende vid

tidsfönstret, som man gör vid motorvägsliknande trafik.

Vid den första genomsökningen måste dock en metod liknande den

för motorvägsliknande trafikanvändas. För att matchning nu ska

ske ställs emellertid mycket höga krav. Hastighets- och axelav-

ståndsavvikelser måste ligga inom snäva toleranser och det får

endast finnas en passande registrering. Dessa krav gör att

mycket få fordon matchas i första omgången, företrädesvis last-

bilar, husvagnsekipage och personbilar med extrema axelavstånd.

Felaktiga matchningar i detta skede är lyckligtvis sällsynta, de

kan få allvarliga konsekvenser för programmets fortsatta exekve-

ring.

Från och med den andra genomsökningen studeras huruvida något av

de närmast framförvarande fordonen redan har matchats. Om så är

fallet, kontrolleras om den fordonsregistrering som ligger på

samma plats i kön som det aktuella fordonet, i förhållande till

de redan matchade registreringarna, vid nästkommande mätplats

rimligen kan representera det aktuella fordonet. Matchning sker

då, under förutsättning att fordonens hastigheter inte förhåller

sig till varandra på ett sådant sätt att det verkar troligt att

en omkörning har ägt rum (t ex om ett snabbt fordon ligger omed-

elbart framför ett långsammare).

Om denna registrering däremot inte får 'rimligt' att returnera

ett sant värde, kontrolleras de två närmast framförvarande for-

donen i kön samt det närmast bakomvarande. Om inte heller någon

av dessa passar, kontrolleras samtliga fordon i tidsfönstret,
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dock inte med fullt så högt ställda krav som i första genomsök-

ningen.

Genomsökning av hela tidsfönstret sker också då inte något av

närmast framförvarande fordonen har matchats.

Detta förfarande genomförs för samtliga fordon i listan och upp-

repas tills inga nya matchningar kan göras.

7.3 Utdatagenerering

Då alla fordonsmatchningar, som är möjliga, har gjorts övergår

programmet till att generera utdatafilen och, om användaren har

beordrat det, också filen 'DPL.EVT'.

Utfilen ska grafiskt illustrera den slutliga datastrukturens

utseende. De länkade listorna för varje mätplats motsvaras av en

kolumn i utfilen. Matchningarna av fordonsregisreringar i olika

mätsnitt motsvaras i utfilen av att registreringarna skrivs på

samma rad.

Registreringarna i den första mätstationen skrivs i kronologisk

ordning. För de fordonsregistreringar i övriga mätsnitt, som

inte har någon motsvarighet i det första mätsnittet beräknas,

med utgångspunkt från uppmätt punkthastighet och avståndet

mellan mätsnitten, den tidpunkt då fordonet skulle ha passerat

första mätstationen, om hastigheten hela tiden varit konstant.

Denna tidpunkt bestämmer var i filen raden ska skrivas. Fördelen

med detta förfarande är att manuella korrigeringar underlättas

av att samhörande fordonsregistreringar, som programmet av någon

anledning har missat, kommer att stå nära varandra i filen.

För att skapa filen 'DPL.EVT' och göra den kompatibel med stati-

stikprogrammet STO krävs flera operationer. Bland annat måste en

ny länkad lista bestående av en ny sorts poster, 'omkpost'

skapas.

Ett flertal procedurer omformar stegvis den ursprungliga data-

strukturen till en form som STO kan använda som indata. Detta
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format beskrivs ingående i VTI Meddelande 580 och VTI Notat T44

(programmet kallas där ST men är i tillämpliga delar i stort

sett identiskt med STO).

Då utfilerna skapats avslutas programkörningen.

8 UTVÃRDERING

Tillförlitligheten hos 'HK3D's resultat är mycket beroende av

den noggrannhet med vilken axelavstånden kan mätas. Denna är i

sin tur beroende av förankringen av slangarna i vägbanan vid

mätstationerna.

Om felet i axelavståndsmätningen är högst +- 2 cm och trafik-

intensiteten ca 700 fordon/timme i den undersökta riktningen kan

programmet vid ej motorvägsliknande trafik matcha upp till 90%

av fordonen korrekt. Vid motorvägsliknande trafik år motsvarande

siffra ca 75%.

En stor felkälla är avtagsvägar där fordon både kan försvinna

från och tillkomma på vägen. Felaktiga matchningar kan då ske,

vilket leder till för höga värden på omkörningskvoten. Mätningen

bör planeras på sådant sätt att inga avtagsvägar med betydande

trafikflöde finns på mätsträckan.

Mätningar bör inte heller utföras under förhållanden då fordon

kan tänkas ändra sin hastighet avsevärt, t ex vid köbildningar.

En annan faktor som kan försämra statistiken är att vissa

förare, som håller en hastighet högre än den tillåtna, bromsar

när de ser mätutrustningen i tron att polisen utför hastighets-

kontroll.
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