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Förord
I oktober 1998 gav Vägverket ut publikation 1998:89 "Projekt Vintermätbil för FoU-ändamål

1997-1998". Rapporten redovisade resultat och erfarenheter från det utvecklingsarbete som

hade genomförts av vintermätbilen fram till och med oktober 1998. Dessutom beskrevs tänk-

bara, framtida användningsområden för vintermätbilen för FoU-ändamål och för operativ

verksamhet.

I projektarbetet deltog ett tiotal personer från olika organisationer och företag. Vilka perso-

ner som författat de olika bilagorna i rapporten anges på respektive bilaga. De delar i huvud-

texten som är sammanfattningar av bilagorna har skrivits av samma personer. Övriga delar av

huvudtexten har flera författare, men i huvudsak har avsnitten skrivits av Staffan Möller och

Pontus Sandell. Översättning av sammanfattningen har gjorts av Kathleen Olsson, Vägverket.

Denna VTI-publikation är till största delen identisk med den rapport som Vägverket givit

ut. Några förändringar har dock gjorts. Begreppet repeterbarhetsfel har förtydligats och en där-

med sammanhängande ändring av repeterbarhetsfelets storlek vid friktionsmätning har gjorts.

Därutöver har justeringar gjorts i bilaga 9 "Manual för BV 14". Slutligen har en del redaktio-

nella ändringar gjorts.

Skälen till att VTI beslutat trycka denna Vägverksrapport i VTI:s egen publikationsserie är

dels att ge större spridning åt rapporten och förbättra extern sökning av densamma, dels att

dokumentera de delar av rapporten som skrivits av medarbetare vid VTI.

Linköping i februari 2000

Staffan Möller

Projektledare vid VTI

VTI meddelande 876
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Sammanfattning
År 1992 initierade Vägverket Projekt Väglagsmätbil med syfte att utveckla och testa en teknik

för att komplettera eller ersätta den manuella metoden för väglagsuppföljning. Under vintern

1993/94 kunde en första prototyp till mätbil testköras. Resultaten från dessa prov var tillräck-

ligt lovande för att utvecklingsarbetet skulle fortsätta.

Under vintersäsongen 1997/98 undersöktes och/eller dokumenterades noggrannheten och

där så var möjligt repeterbarheten hos vintermätbilen när det gällde att mäta följ ande paramet-

rar.

0 Oj ämnheter i vägens tvärled.

0 Tjocklek hos lös snö och snömodd.

0 Luftens och vägytans temperatur.

0 Luftfuktighet.

0 Friktion.

Nedanstående resultat erhölls.

6 Vid prov på en konstgjord oj ämnhet med konstant tvärsnitt, en avfasad planka med höjden

4,5 cm, konstaterades att repeterbarhetsfelet över en 100-meterssträcka var ca 0,1 cm.

Noggrannheten ansågs acceptabel.

9 Vid prov på naturliga ojämnheter, med viss variation längs mätsträckan, blev repeterbar-

hetsfelet över en 100-meterssträcka 0,3-0,5 cm. Noggrannheten ansågs god men borde

kunna förbättras ytterligare.

6 Vid snödjupsmätningarna var de yttre förhållandena högst varierande. Snötäcket kunde vid

endast ett mättillfälle anses vara jämntjockt. Därför kunde ingen kontroll av repeterbarhe-

ten göras. En analys av noggrannheten visade att spridningen i vintermätbilens resultat var

stor. Dock underskattades snödjupet endast med ca 10 %, dvs ett verkligt snödjup på 5,0

cm mättes av bilen till ca 4,5 cm. Det måste dock betonas att undersökningen av nog-

grannheten var mycket osäker.

9 Någon kontroll av repeterbarheten vad gäller temperatur och luftfuktighet gjordes aldrig.

Däremot undersöktes vintermätbilens överensstämmelse med mätvärden från 12 VViS-

stationer när bilen passerade dessa. Den minsta spridningen erhölls för lufttemperaturen

och därnäst för vägytans temperatur.

6 Undersökning av noggrannhet och repeterbarhet hos friktionsmätaren BV14 gjordes

genom jämförelse dels med en vedertagen friktionsmätare, BV11, dels mellan olika mät-

hjul på tre olika BV14-mätare. Överensstämmelsen mellan BV14 och BV11 var mycket

god. Repeterbarhetsfelet varierade mellan 0,03 och 0,10 beroende på väglag och bedömdes

som helt godtagbart med hänsyn till den variation i yttre förhållanden som rådde vid mät-

ningarna. Repeterbarhetsfelet är dock så pass stort att en enstaka mätning över 100 m inte

alltid är tillräcklig för att dra en riktig slutsats om friktionsnivån.

Vidare genomfördes idéstudier som syftade till att påvisa möjlig användning av vintermätbilen

för FoU och för operativ verksamhet.

Följ ande användningsområden var i första hand tänkbara.

0 Beskrivning av vägnätets tillstånd vintertid.

0 Hjälpmedel vid framtagning av samband mellan väglag, jämnhet, friktion m.m. och fram-

komlighet, trafiksäkerhet, bränsleförbrukning, åkkomfort etc.

0 Hjälpmedel vid framtagning av underlag för kommande standardkrav.

0 Kalibreringsmätningar för att beställare och producenter ska ha samma bedömning av

standardkrav.

0 Mätningar sommartid för uppdatering av vägdatabasen.
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Summary
In 1992, the Swedish National Road Administration initiated a project designated Winter Road

Condition Monitoring Vehicle . This project was aimed at developing and testing new technology for

supplementing or replacing the manual methods of monitoring the condition of winter roads. During

the winter of1993/94, a first measurement vehicle prototype was ready to test run. The results from

these tests were promising enough to justify continuing the work on developing the technology.

During the winter of 1997/98, the accuracy and repeatability of the measurement results were

examined and/or recorded in most cases as regards the following parameters

0 Lateral unevenness.

0 Depth of loose snow and slush.

Air and road surface temperatures

0 Air humidity.

0 Friction.

The following results were obtained:

6 At tests on a man-made uneven surface with a constant cross-section, using a 4.5 cm thick

chamfered plank, it was determined that the repeatability error on a 100 metre stretch was

approximately 0.1 cm. The accuracy was considered acceptable.

0 At tests on a surface that was naturally uneven, and where the unevenness varied to some extent

along the stretch measured, the repeatability error on a 100 metre stretch was O.3-O.5 cm. The

accuracy was considered good but could be further improved.

6 When measuring the snow depth, the external conditions varied considerably. The thickness of the

snow cover could be regarded as even on one single measurement occasion only. Hence, it was

not possible to check repeatability. An accuracy analysis showed a wide distribution in the results

obtained by the winter road condition monitoring vehicle. However, the snow depth was

underestimated only by about 10 %; i.e., a real snow depth of 5.0 cm was measured as about 4.5

cm by the vehicle. It must nevertheless be emphasized that exarnining the accuracy was very

uncertain.

6 Repeatability for the temperature and air humidity parameters was never checked. On the other

hand, the values presented by the winter road condition monitoring vehicle were compared with

those from 12 Road Weather Information Stations (RWIS) when the vehicle drove by. The

compliance was best as far as the ambient air temperature was concerned and next best with

respect to the road surface temperature.

6 An investigation of the accuracy and repeatability of the BV14 friction tester was conducted

through comparison with the conventional BV11 friction tester as well as between different

measurement wheels on three different BV14 friction testers. The compliance between the BV14

and the BV11 was very good. The repeatability errorvaried between 0.03 and 0.10 depending on

the road condition and was judged as completely acceptable considering the variation in the

external conditions that existed during the measurements. However, the repeatability error is large

enough that a single measurement on a 100 m stretch is not always sufficient to draw a correct

conclusion on the friction level.

In addition, studies of ideas showing the possible use of the winter road condition monitoring vehicle

in R&D as well as in normal operations were conducted. The following areas of use were primarily

seen as conceivable:

0 Description of the road network condition during the winter season.

0 An aid for determining a correlation between road condition, evenness, friction, etc. and

accessibility, road traffic safety, fuel consumption, travel comfort, etc.

0 An aid in producing basic material for future standard requirements.

0 Calibration measurements so that the client and contractor shall have the same assessment of the

standard requirements.

0 Measurements during the summer season for updating the road database.

6 VTI meddelande 876



1 Inledning
Följande dokument har för avsikt att redovisa projektet Vintermätbil för FoU-ändamål i

huvudsak från återstarten av projektet i augusti 1997.

1.1 Definitioner och förklaringar
Analoga interface Givaranpassning.

FIKS/ADM Modul för administration av mätuppdrag och mätdata

(f.d. PCVDB).

FIKS/VDB Geografiskt urval från vägdatabanken.

FoU Forskning och utveckling.

GPS Globalt positioneringssystem.

IR-mätare Infraröd mätare för vägytans temperatur.

Kalibrering Inläsning av nya givarvärden mot känd yta, som sedan ligger till

grund för beräkning av mätvärden.

LAN Local Area Network (Lokalt nätverk).

Mätmallar Manus för hur mätning skall gå till.

Noggrannhet Noggrannhet är ett mått på ett mätvärdes avvikelse från storhetens

verkliga värde.

Repeterbarhet Hur noggrant en givare kan ange samma värde vid upprepad mät-

ning.

RS 232 Seriell kommunikation.

Upplösning Upplösning är ett mått på den minsta ändring i ett mätvärde som

kan urskilj as.

VDB Vägdatabanken.

Verifiering Kontroll av att lagrade kalibreringsvärden, som ligger till grund för

beräkning av mätvärden, är rimliga. (Ingen givare har gått sönder).

VUP Vinteruppföljningsprogrammet.

1.2 Bakgrund
I december 1990 gav Vägverket ut nya regler för underhåll och drift av vägar, publikation

1990:5. I denna skrift angavs bl.a. funktionella krav på Vägarnas standard vintertid. De tidi-

gare använda startkriterierna och åtgärdstiderna i vinterväghållningen ersattes därmed av krav

på minimistandard. För att kunna kontrollera om minimistandarden uppnåddes utvecklade

Vägverket en särskild metod för vinteruppföljning i form av manuella observationer av till-

ståndet ute på vägnätet. Den manuella uppföljningen gick till på följande sätt. En tränad

observatör färdades längs en slinga och stannade på i förväg utvalda platser och beskrev till-

ståndet på en 100 m lång sträcka av vägen. I ett protokoll noterade han först vilken plats som

observeras och tidpunkten för detta. Därefter angavs vädret och vägytans temperatur vid

observationstillfället. Väglagstypen, och tjockleken på lösa skikt, angavs för varje sektions-

element (körfält, vägren etc.) och observationsyta (vägmitt, hjulspår, mellan hjulspår etc.).

Friktion och ojämnheter mättes eller bedömdes, och om en mittsträng förekom, angavs dess

bredd. Observationen kompletterades senare med vädret under det senaste dygnet.
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På basis av dessa uppgifter utvärderades tillståndet med hjälp av ett datorprogram och resul-

tatet presenterades i form av godkänt eller underkänt tillstånd.

År 1992 initierade Vägverket Projekt Väglagsmätbil med syfte att utveckla och testa en

teknik för att komplettera eller ersätta den manuella uppföljningsmetoden. Under vintern

1993/94 kunde en första prototyp till mätbil testköras. Resultaten från dessa prov var tillräck-

ligt lovande för att utvecklingsarbetet skulle fortsättas. Pä senhösten 1995 hade ytterligare tre

fordon försetts med mätutrustning för automatisk uppföljning av vinterväglag.

Nedanstående skulle mätas, registreras och behandlas på följ ande sätt:

0 Lufttemperatur med termometer.

0 Vägytans temperatur med IR-mätare.

0 Väglagstyp med ljudanalys och neuralt nät.

0 Tjocklek hos lösa väglag med ultraljud.

0 Oj ämnheter i vägens tvärled med ultraljud.

0 Friktion med friktionsmätare BV 14.

0 Mätbilens position med GPS.

0 Vägmiljö med videokamera.

0 Fryspunktstemperaturen med mobil utrustning.

0 Överföring av mätdata/videobilder i realtid till trafikinformationscentraler.

0 Dataöverföring av väglagsmätning till fältdator och från fältdator till vinteruppföljnings-

programmet (VUP).

0 Vidareutveckling av VUP.

' kl v ' I'Varningss yt ammgslus Temperatur/RH

  

 

  

   

  

 

Videokamera

lR-temp (vägyta)

Bildskärm

 

 

  

 

   

Hastighetspulser

Ultraljud
Lägesgivare

Mikrofon

Lufttemp

Figur 1 Vintermätbilens ingående komponenter.
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Utifrån ovanstående funktionsbeskrivning designades mätplattformen för att hantera mät-

objekt på samma sätt, oavsett typ av mätning. Ambitionen var att databastekniskt hantera

exempelvis bilder, mätvärden, underhållsbehov och skyltat hastighet på likartat sätt rörande

definition och lagring.

Nedanstående figur visar mätsystemets fysiska uppbyggnad och dess ingående delar.

Mätmallar /

Mätuppdrag

HD /\/YHuvuddator PCVDB

t LAN

            

RS'232 MD Analoga interface
Mätdator 4

FD .
Friktionsdator learsystem

  

   

 

Figur 2 MätsystemetSJS/siska uppbyggnad.

Under vintern 1995/96 planerades noggranna test- och valideringsmätningar med mätbilarna

och utveckling av en metodbeskrivning för mobil väglagsuppföljning.

Arbetet påbörjades under 1995 med bl.a. friktionsmätning, mätning av oj ämnheter och

metodbeskrivning. I februari 1996 avbröts projektet av Vägverket med undantag för validering

av friktionsmätaren BV 14.

Vid uppstart av projektet i augusti 1997 var bestämning av väglagstyp med ljudanalys inte

längre aktuell på kort sikt. Väglaget skulle i stället bedömas av personalen i mätbilen. Vidare-

utveckling av VUP påbörjades aldrig, varför definition av mätslingor och mätmallar försvårats

avsevärt. Två av mätbilarna skulle avrustas. Endast den största av dem, en Chrysler Voyager,

skulle användas för fortsatta tester och mätningar.

1 .3 Syfte
Syftet med Vintermätbilsprojektet vid återstarten i augusti 1997 var att:

0 Vidareutveckla mätfordonet efter givna förutsättningar för fortsatt FoU-arbete.

0 Testa och dokumentera vintermätbilens mätförmåga med avseende på repeterbarhet och

noggrannhet.

0 Jämföra med manuell väglagsuppföljning.

0 Uppskatta mätkapacitet och driftsäkerhet.
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Vidare genomförs idéstudier som syftar till att:

0 Påvisa vintermätbilens tänkbara användningsområden för FoU.

0 Påvisa vintermätbilens tänkbara användningsområden för operativ verksamhet.

1.4 Projektets genomförande och organisation
Arbetet har bedrivits i projektform, med VTI, Enator Telub AB, Tuben Teknik AB, Tuzell AB

samt Vägverket Region Mitt och Vägavdelningen i Borlänge som medverkande parter. Var

och en av dessa parter har bistått med sina tidigare erfarenheter, från vitt skilda områden.

Projektarbetet har i huvudsak bedrivits från Östersund, Borlänge och Linköping. 23 protokoll-

förda projektmöten samt 2 milstolpsmöten har genomförts.

Deltagare i projektet har varit:

Johan Hansen; projektledare, Vägavdelningen Borlänge.

Pontus Sandell; koordinator, Tuzell AB.

Willy Persson; regional samordnare, VV Region Mitt.

Jan-Ove Eriksson; regional kontakt, operatör, VV Region Mitt.

Joakim Espell m.fl.; hårdvara, operatör, Enator Telub AB.

Lars Lindström m.fl.; mjukvara, Tuben Teknik AB.

Staffan Möller; metod och analys, VTI.

Sven-Åke Lindén; tekniker BV14, operatör, VTI.

Olle Nordström; utveckling BV14, VTI.

Mats Wiklund; analys och statistik, VTI.

Peter Wretling; analys och statistik, VTI.

1.5 Upplägg av projektet
Projektet omfattar följ ande moment:

0 Fortsatt byggnation av vintermätbilen.

0 Fortsatt utveckling av mätsystemet.

0 Test av repeterbarhet och mätnoggrannhet.

0 Utveckling och beskrivning av metoden för mobil vintermätning.

0 Jämförelse med manuell väglagsuppföljning.

0 Beroende mellan slitlager, ytj ämnhet och faktisk vinterväglag.

0 Driftsäkerhet.

0 Kalibreringsrutiner.

0 Dokumentation.

0 Erfarenhet av mätsystem, mätmetod och driftkapacitet.

0 Framtida användningsområden för projekt vintermätbil.
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2 Redovisning av genomförda aktiviteter

2.1 Bilbyggnation
En hel del praktiskt arbete har utförts i syfte att färdigställa och förbättra mätfordonet. Bland

de viktigaste åtgärderna kan följ ande nämnas:

0 Installation av luftfjädring med nivåreglering för att hålla karossläget relativt vägbanan

konstant, oberoende av om BV 14 är i mätläge eller upphissad i transportläge.

0 Spoiler i glasfiber.

0 Installation av videoutrustning.

0 Montering av bakre lägesgivare centrerat på bakaxeln, samt stänkskydd för att skydda

givare samt tryckreglage till fj ädringsstabilisering.

0 Montering av givare för relativ luftfuktighet (RH) och temperaturgivare på biltaket (2

meters höj d).

0 Installation av skrivare.

0 Ergonomisk förbättring av chaufför/operatörsmiljö.

0 Reparation och underhåll av sedan tidigare befintlig utrustning.

0 Modifiering av infästning för BV 14.

2.2 Mätsystem
En hel del utvecklingsarbete har utförts i syfte att färdigställa och förbättra fordonets mät-

system. Bland de viktigaste åtgärderna kan följ ande nämnas:

0 Skapat ett program Rapportgenerator för att extrahera mätdata i lämpligt format.

0 Förbättrat och förfinat mätprocessen mellan framförallt mätdatorn och huvuddatorn.

0 Infört medelvärdes- och standardavvikelse beräkning i mätdatorn. Vidareutveckling krävs

för att redovisa mätdata i huvuddatorn.

0 Skapat och förbättrat mätmallar för olika mätuppdrag så som sidolägesmätning och fri mät-

sträcka upp till c:a 1500 m. Detta för att formatera mätdata och definiera hur olika mät-

ningar skall genomföras.

0 Förändring av aktivt röststöd till chaufför/operatör vid mätning.

0 Skapat funktioner för mätstart/mätstopp med funktionstangenter.

2.2.1 Integrera friktionsutrustning

Befintligt gränssnitt mellan mätdator och friktionsdator har reviderats m.a.p. funktionalitet

och kontroll av friktionsmätutrustning där resultatet presenteras i mätdatorn. Samverkan mel-

lan friktionsmätutrustning och mätsystemet har visat sig fungera väl. Begränsningen att enbart

mäta sträckor upp till c:a 1500 meter är eliminerad i friktionsdatorn, men kvarstår i mät-

mallarna. Begränsningen är av definitionskaraktär vilket innebär att manuellt lägga in 20

meters sträckor i mätmallen är fullt möjligt men otroligt tidskrävande. För att säkerställa kva-

litén bör systemkontrollen vidareutvecklas så att hela mätsystemet innefattas.
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2.2.2 Dataöverföring

Under projektet har inte gränssnittet mot FIKS ADM (PCVDB) och VDB förändrats.

2.3 Repeterbarhet och mätnoggrannhet

2.3.1 Teknisk beskrivning av givare
Den fullständiga dokumentationen av givama framgår av bilaga 1 och 9. En beskrivning av

prestanda för ultraljudsgivarna finns i appendix till bilaga 1 och för friktionsmätare BVl4 i

bilaga 5.

Vintermätbilen har givare för att mäta/dokumentera:

0 Lufttemperatur i två höjdlägen.

0 Vägytetemperatur.

0 Luftfuktighet.

0 Avstånd till vägens överyta inklusive förekommande väglag.

0 Karossens läge relativt vägbanans referensplan.

0 Friktionskraft.

0 Mäthjulslast.

0 Videodokumentation av vägområdet.

0 Körd vägsträeka.

2.3.2 Teknisk beskrivning av parametrar

Den fullständiga dokumentationen av parametrarna framgår av bilaga 2, inklusive appendix.

Givarna i vintermätbilen har olika utsignaler och för att mätsystemet skall kunna behandla

dessa korrekt måste anpassningar ske. Dessa anpassningar sker till största del i mätsystemets

programvara med hjälp av olika beräkningsmodeller som omvandlar givarens utsignal till

mätparametrar som systemet i sin tur presenterar på skärmen.

2.3.3 Ojämnheter i tvärled

2.3.3.1 Prov på konstgjord ojämnhet i tvärled
Den fullständiga dokumentationen av prov på konstgjord ojämnhet framgår av bilaga 3.

Under hösten 1995 genomfördes ett antal prov med vintermätbilar över en konstgjord

ojämnhet, vilken var ungefär 10 m lång med tvärsnittsdimension enligt figur 3. Mätningarna

påbörjades 6-7 m före ojämnheten. Det går att visa att ojämnheten mätt med en 60 cm lång

rätskiva är ungefär 3 om.

12 VTI meddelande 876



 

Figur 3 Tvärsnitlsbeskrivning av konstgjord ojämnhet.

Varje körning i försöket har genererat ett tiotal tvärprofiler, ungefär en varannan meter.

Antalet har varierat p.g.a. olika hastigheter. För varje tvärprofil har maximal oj ämnhet beräk-

nats enligt algoritm som svarar mot manuell mätning med rätskiva. Två mätvariabler beräk-

nats. Dels har genomsnittet av tvärprofilernas maximala ojämnhet beräknats för varje körning.

Dels har 85-percentilen av tvärprofilernas maximala oj ämnhet beräknats.

Eftersom knappt hälften av varje körning skett på plant underlag bör körningamas genom-

snitt vara väsentligt mindre än 3 cm. Variationen mellan körningamas genomsnitt speglar den

fältmässiga repeterbarheten vid mätning. Eftersom drygt hälften av varje körnings tvärprofiler

avser den konstgjorda ojämnheten bör 85-percentilen beskriva hur noggrant ojämnhet kan

mätas. Till skillnad mot manuell mätning kan inte vintermätbilen lägga rätskivan precis där

oj ämnheten i tvärled är som störst. Det betyder att manuell mätning i regel ger större ojämnhet

än mätning med vintermätbilen. Det går att teoretiskt Visa att beroende av bilens sidoläge

kommer mätvärdena att variera mellan 1,7 och 3,0 cm.

Vid försöket har tre olika bilar använts. Dessa har passerat ojämnheten i tre sidolägen vid

två olika hastigheter. Resultatet ger inget stöd för att någon av faktorerna sidoläge, bil eller

sidoläge påverkar mätresultaten signifikant. Det betyder att resultaten kan sammanfattas enligt

tabell 1. Standardavvikelsen över knappt 20 m är 0,3 cm. Vid körning över 100 m bestäms

oj ämnheten av medelvärdet från fem 20 metersträckor och då skulle standardavvikelsen vara

ungefär 0.303/xg cm, d.v.s. ungefär 0,1 cm. Repeterbarhetsfelet, dvs. de genomsnittliga

ojämnheterna från två körningar över samma sträcka om 100 m, skulle då sällan (< 5 %)

avvika mer än 0,5 cm från varandra. Det är ett acceptabelt repeterbarhetsfel.

Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelse.

  

Variabler Antal körningar Medelvärde Standardavvikelse

Genomsnitt 72 1,50 0,303

85-percentil 72 2,25 0,370

 

I försöket har medelvärdet av 85-percentilerna varit 2,25 cm, vilket tyder på en acceptabel

noggrannhet.
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2.3.3.2 Prov på naturliga ojämnheter i tvärled

Den fullständiga dokumentationen av prov på naturliga ojämnheter i tvärled framgår av

bilaga 4.

Mätning av ojämnheter ägde rum på Optands flygfält under perioden 5:e - 9:e april 1998.

En orsak till den sena mättidpunkten var att vintern uteblev.

Mätsträckan bestod av två drygt 100 meter långa hjulspår, se figur 4, och ojämnheterna

mättes i tre sidolägen, vägmitt, i hjulspår och mellan hjulspår. Varje sidoläge mättes 20 gånger

uppdelat på två riktningar (fem i vardera riktning) och, med ett undantag, två hastigheter (50

respektive 70 km/h). Spårdjupet varierades och bildade fyra klasser, A - D.

 

Figur 4 Konstruerade hjulspärpå Optands flygfält.

Vintermätbilen genererar maximala ojämnheten per 20 meter, sammanlagt fem värden per

100 meter. Vid den manuella mätningen mättes maximala ojämnheten i respektive sidoläge

fyra gånger per 20 meter, sammanlagt 20 värden per 100 meter. Vid kontrollen av mätbilens

repeterbarhet och noggrannhet jämförs medelvärden av ojämnheter Över 100 meter.

Tabell 2 Medelvärde och standardavvikelse (cm) Över 100 meter.

  

Mätningar Medelvärde Standard-

  

avvikelse

Vintermätbil 239 2,51 1,63

Manuell 239 3 ,93 2,28

 

 

För att kontrollera vintermätbilens repeterbarhetsförmåga användes variansanalys. I analy-

sen ingick tre oberoende faktorer: sidoläge (vägmitt, i hjulspår, mellan hjulspår), riktning

(norr, söder) och hastighet (50 km/h, 70 km/h). Syftet var att kvantifiera repeterbarhetsfelet.
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Repeterbarhetsfelet kvantifierades till 0,3-0,5 cm beroende på mätning eller vilka faktorer

som ingick i analysen (två varianter där riktning respektive riktning och hastighet exkludera-

des testades också).

Syftet med regressionsanalysen är att undersöka med vilken noggrannhet vintermätbilen

mäter. I den modell som anpassades är vintermätbilens värden, BillOO (medelvärdet per 100

meter), beroende variabel och den manuellt uppmätta ojämnheten, ManlOO (medelvärdet av

oj ämnheten före och efter mätning med vintermätbilen), sidoläge, riktning samt hastighet för-

klarande variabler.

Resultatet av regressionsanalysen blev följande:

BillOO = -0,69 + 0,77*Man100 + 0,064*Riktning + 0,071*Sidoläge - 0,089*Hastighet

Enligt regressionsanalysen så underskattar vintermätbilen ojämnheterna (0,77), underskatt-

ningen är drygt 20 0/0. (En ojämnhet på 1 cm mäts av bilen till ca 0,8 cm). Däremot är effekten

av riktning, sidoläge och hastighet marginella. Rz-värdet som är ett mått på hur stor andel av

variationen i datamaterialet som modellen förklarar är 0,9 (R2=l innebär att modellen förkla-

rar all variation).

I figur 5 nedan visas en jämförelse mellan manuellt uppmätt ojämnhet och ojämnhet enligt

vintermätbilen för respektive mättillfälle samt regressionslinjen.

    

10

MÄTNING

8 - '3 9/4:50:D

A 9/4:70:D

g 6_ 0 8/4:50:C

é A 7/4:50:B
Q

0 7/4:70:B
U 4 '
då I 7/4:50:B

?få * 6/4:70:A
E 2 _

5 + 5/4:50:A
.C
C

å Total Population

Ö 0 qu = 0,9134

0 2 4 6 8 10

Manuellt uppmätt ojämnhet, cm

Figur 5 Jämförelse mellan manuellt uppmätt ojämnhet och ojämnhet enligt vintermät

bilen. (qu=R2).

Symbølförklaring. 9/4:50:D betyder datum.'hastighetsspårayupsklass.

Utifrån detta material fastslås att vintermätbilen mäter ojämnheter med bra noggrannhet,

men att regressionsmodellen möjliggör att förbättringar genomförs.

VTI meddelande 876 15



2.3.4 Snödjup

Den fullständiga dokumentationen av snödjupsmätningarna framgår av bilaga 4.

Snödjupsmätning med Vintermätbilen genomfördes vid tvåolika tillfällen i april 1998 i

trakterna kring Östersund. Vid det första tillfället, den 11:e april, utnyttjades en militär grus-

plan på A4. Mätningarna vid det andra tillfället, den 15-16:e april, genomfördes på Optands

flygfält några kilometer utanför Östersund.

 

Figur 6 Vintermätbil efter avslutad snödjupsmämingpå militär grusplan.

Vintermätbilen generar ett medelvärde per 20 meter i vänster respektive höger hjulspår,

sammanlagt fem medelvärden per 100 meter. Vid den manuella mätningen mäts snödjupet

fyra gånger per 20 meter, sammanlagt tjugo värden per 100 meter. Vid kontrollen av mät-

bilens repeterbarhet och noggrannhet jämförs medelvärden av snödjupet över 100 meter.

Tabell 3 Medelvärde och standardavvikelse (em) Över 100 meter.

  

Mätningar Medelvärde Standard-

  

avvikelse

Vintermätbil 80 10,5 3 ,35

Manuell 80 10,4 3,53

  

En förutsättning för att testa vintermätbilens repeterbarhetsförmåga är att snötäcket är

jämntjockt. Därför testades nollhypotesen att medelvärdena för varje 100 meter lång mät-

sträcka är lika. Förkastas nollhypotesen innebär detta att variationen är stor och att snötäcket

ej kan anses vara jämntjockt.

Signifikansnivån är 5 % och nollhypotesen förkastas när F-värdet överstiger ett givet värde

som beror på antalet frihetsgrader. Hypotesen förkastades i samtliga fall utom ett. Vid det

andra mättillfället den 16:e april kan snötäeket anses vara jämntjockt. Detta innebär att
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ingen kontroll av vintermätbilens repeterbarhetsförmåga kunnat genomföras, eftersom inget

snöfall skedde i större skala under februari-mars.

För att kontrollera vintermätbilens noggrannhet användes regressionsanalysen och en

modell anpassades där vintermätbilens värden (medelvärdet per 100 meter) är beroende varia-

bel och där det manuellt uppmätta snödjupet, hjulspår samt hastighet är förklarande variabler.

Resultatet av regressionsanalysen blev följ ande:

BillOO = 0,98 + 0,89*Man100 - 0,26*Hjulspår - 1,4*Hastighet

Enligt regressionsanalysen så underskattar vintermätbilen snödjupet något (0,89), dvs. en

10 procentig underskattning. (Ett snödjup på 1 cm mäts av vintermätbilen till ca 0,9 cm.) Snö-

djupet är i genomsnitt ca 0,25 cm lägre i vänstra hjulspåret än i högra och vintermätbilen

mäter att snödjupet är drygt 1,4 cm lägre vid den högre hastigheten. Den kraftiga effekten av

hastigheten är svår att förklara. Det bör noteras att mätning i 50 km/h endast skedde vid ett

tillfälle (11:e april). Övriga mätningar gjordes i 70 km/h. Förklaringsgraden (R2) är 0,86.
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:cs * .
E 6 I 16/4.3

ö
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>
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Manuellt uppmätt snödjup, cm

Figur 7 Jämförelse mellan manuellt uppmätt snödjup och snödjup enligt vintermätbilen.

(qu:122).

Som tidigare nämnts behövs en yta med ett naturligt, orört och jämntjockt snötäcke vid

kontrollen av variabeln snödjup. Möjligheterna att genomföra snödjupsmätningar var få p.g.a.

dåligt med snö och för att kunna genomföra några snödjupsmätningar överhuvudtaget besluta-

des att mäta efter ett snöfall i mitten av april trots att underlaget inte var perfekt utan
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ganska ojämnt. Värst var det vid den tredje mätningen 16:e april då skoterspår korsat mät-

sträckan vid ett antal ställen. Vid mätningen 15:e april fanns det osäkerhet i mätsystemet med

bortfall. Snötypen varierade också mellan mätningarna. Vid det första tillfället var det puder-

snö, vid det sista kramsnö och däremellan var snön vattenmättad. Allt detta innebär att

osäkerheten i mätningarna är stor.

Resultaten är lovande men ytterligare tester, kalibreringar och förbättringar måste utföras

för att det skall vara möjligt att uttala sig om kvaliteten på snödjupsmätningarna.

2.3.5 Temperatur och luftfuktighet

Den fullständiga dokumentationen av temperatur- och luftfuktighetsmätning framgår av
bilaga 4.

För att undersöka vintermätbilens överensstämmelse med VViS jämfördes luft- och väg-

ytetemperaturen samt den relativa luftfuktigheten från 12 VViS-stationer med bilens mät-

ningar. Varje VViS-station genererar mätvärden varje halvtimma. Eftersom vintermätbilen i

allmänhet passerade en station mellan två halvtimmesvärden beräknades VViS-värdet utifrån

linjär interpolation mellan de två halvtimmesvärdena.

Tabell 4 Medelvärde och standardavvikelse av differensen mellan vintermätbil och

VViS-station.

  

Mätvärden Medelvärde Standard-

   

avvikelse

Lufttemperatur 45 0,9 1 , 1

Vägytetemperatur 45 0,8 2,0

Relativ luftfuktighet 45 0,1 8,5

  

Störst överensstämmelse mellan vintermätbilen och de 12 VViS-stationerna finns vid mät-
ning av lufttemperaturen.

Den skillnad i vägytans temperatur mellan vintermätbilen och VViS-stationerna som före-

ligger kan bero på olikheter i mätförfarandet. Olikheterna är dels att vintermätbilen och VViS-

stationerna kan ha mätt på olika körfält och dels att vintermätbilen mäter på det översta skiktet

på vägen medan VViS-stationerna mäter strax under beläggningen. Vintermätbilen ger ett mer
relevant mått ur trafikantsynpunkt.
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Figur 8 Jämförelse mellan vägytans temperatur enligt VViS och vintermätbilen.

Det är inga större skillnader mellan vintermätbilen och VViS-stationerna vid mätning av

den relativa luftfuktigheten. Då luftfuktigheten och vägytans temperatur är parametrar som

förändras mycket snabbt och är lokalt betingade är jämförelser mellan VViS-stationer och vin-

termätbilen svåra att göra på grundval av vinterns slingmätningar. En korrekt jämförelse kan

endast göras med stillastående bil intill en VViS-station.

2.3.6 Friktion

Den fullständiga dokumentationen av validering av BV14 framgår av bilaga 5. BV14 beskrivs

närmare i bilaga 9.

Friktion mäts som friktionskofficient. Denna definieras som kvoten mellan friktionskraft

och normalkraft. Friktionskraften definieras allmänt som överförbar kraft i kontaktplanet för

två ytor som är i kontakt med varandra. Friktionskoefficienten benämns ofta i kortform

friktion eller friktionstal. Vintermätbilens friktion som mäts med den vid VTI utvecklade

BV14 är kvoten mellan bromskraften och hjullasten för ett mäthjul försett med ett speciellt

mönstrat mätdäck Trelleborg T49 High Speed storlek 4.00-8 med en hjullast av 1000 N som

tvingas rotera med 17 % slip (17% långsammare än frirullning).

Tre BV14-utrustningar validerades vårvintern 1996 mot en BV11, som tillhör VTI. En

omfattande undersökning gjordes på 4 olika underlag, slät is, dubbruggad is, packad snö samt

sand fastfrusen på is. Inverkan av mätdäck, mätdon, förare och yta studerades varvid varje

BV14 betraktades som uppbyggd av två mätdon. Sammanlagt jämfördes således 7 mätdon.

Försöket genomfördes i 7 försöksomgångar per yta med 56 mätningar per mätdon i varje

försöksomgång. I varje försöksomgång varierades förare, däck, position och mätriktning för

varje mätdon. Friktionen för ett mätdon mättes som medelvärden över 100 m baserat på 100

delmätvärden. Variansanalysen baseras på cirka 11000 sådana medelvärden med faktorerna

förare, däck, mätdon, position, riktning samt yta.
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Standardavvikelsen har uttryckts i form av dels medelstandardavvikelse för samtliga för-

söksytor dels medelstandardavvikelse för varje yta. Friktionsnivån varierade mellan cirka

0,09-0,16 för isytorna, O,21-O,26 för packad snö och från cirka 0,4 till cirka 0,8 för den vatten-

sandade ytan vars medelfrikticn per försöksomgång under inverkan av slitage OCh väderpåver-

kan steg från cirka 0,5 i begynnelsen till cirka 0,7 i slutomgången. Se figur 9 nedan.
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Figur 9 Jämförelse mellan resultat från 3 st. BVM (6 st. maiden) med VT[ss BV11.

Linjerna a'r regressionslinjer av typ y = Kx a'a'r x 617 friktionen för BV]1 och y

motsvarande friktionför ett BV14-ma'ta'0n. K är en konstant.
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Standardavvikelsen för såväl BVll som BV14 var 0,01-0,02 på is och snö och 0,04 på den

vattensandade ytan. Den vattensandade ytan uppvisade således väsentligt högre standardavvi-

kelse än de övriga ytorna, mycket beroende på friktionsändring under försökets gång. Repe-

terbarhetsfelet definieras som den skillnad i friktionstal mellan två körningar på samma 100-

meterssträcka som överskrids i högst 5 % av fallen. Beräkningar visar att repeterbarhetsfelet

uppgår till mellan 0,03 och 0,10 beroende på vilken av de ovan nämnda ytorna som mätning-

arna gjorts på. Dessa värden bedöms som helt godtagbara med hänsyn till ofrånkomlig varia-

tion i sidoläge hos ytfriktion och mätdon från körning till körning. Detta problem är också

välkänt från BVl l-mätningar på vanlig väg. Resultaten av analysen visade också att mätdäck,

mätdon, förare inte påverkade repeterbarhetsfelet och kunde betraktas som likvärdiga. Slutsat-

sen av undersökningen var att mätresultat från BV14 kunde anses likvärdiga med resultat från

BVl 1.

2.4 Metodbeskrivning
Den fullständiga dokumentationen av metodbeskrivning vintermätbil framgår av bilaga 6.

Observationer med vintermätbilen görs på ett sektionselement körfält, vägren eller sido-

anläggning genom mätning i tillräckligt många sidolägen (positioner) tvärs vägen för att sek-

tionselementets alla observationsytor, t.eX. vägmitt, hjulspår och körfältskant, ska kunna

beskrivas. Varje sidoläge utgörs av en 100 m lång sträcka längs vägen. Mellan mätningarna i

respektive sidoläge görs en förflyttning i sidled över en sträcka på 60 m. Således kräver en

mätning av t.ex. sex sidolägen en total mätsträcka på 6 X 100 + 5 X 60 = 900 m.

Mätning på körfält och vägrenar görs vanligen i ungefär normal trafikrytm, ca 70 km/h. På

det mindre vägnätet och vid mätning på sidoanläggningar bör dock lägre hastighet väljas, 50

eller 30 km/h. Gång- och cykelbanor samt gångbanor mäts inte utan observerasmanuellt.

De mätningar som görs på olika sektionselement och i olika sidolägen kompletteras med

manuellt framtagna uppgifter beträffande bl.a. väglag och väderlek vid observationstillfället.

Mätvärden från vintermätbilen beräknas och sparas på tre nivåer: delsträcka (medelvärde

för en ZO-meterssträcka), observationsyta (medelvärde för en 100-meterssträcka) och sek-

tionselement.

För sektionselement redovisas följ ande:

0 Ojämnhet och snödjup som den största medelojämnheten respektive det högsta medelsnö-

djupet bland de ingående observationsytorna.

0 Friktion som det lägsta medelfriktionsvärdet bland de ingående observationsytorna.

För körfält och sidoanläggningar anges dessutom ett mått som ger möjlighet att ange risken

för sladd vid inbromsning, Detta mått utgörs av största absoluta skillnad i friktion mellan

höger och vänster mäthjul.

0 Lufttemperatur, vägytetemperatur och relativ luftfuktighet som medelvärdet av medeltem-

peraturerna respektive medelluftfuktighetema hos de ingående observationsytorna.

Förutom dessa mätta värden redovisas de manuellt framtagna uppgifterna beträffande bl.a.

väglag och väderlek.
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2.5 Jämförelse med manuell väglagsuppföljning
Den fullständiga dokumentationen av jämförelse med manuell väglagsuppföljning framgår av

bilaga 7.

Manuella observationer av tillståndet på vägnätet vintertid görs på följande sätt. En tränad

observatör färdas längs en slinga och stannar på i förväg utvalda platser och beskriver tillstån-

det på en 100 m lång sträcka av vägen. I ett protokoll noterar han bl.a. vädret och vägytans

temperatur vid observationstillfället, väglagstyp, tjocklek hos lös snö/snömodd, friktion samt

förekomst av oj ämnheter och mittsträng.

I nuläget kan vintermätbilen objektivt mäta alla uppgifter som en observatör ska ange utom

väder, väglagstyp och mittsträng.

En jämförelse mellan observatörens och vintermätbilens uppföljningar gjordes i februari

och mars 1998 genom att observatör och mätbil ungefär samtidigt observerade/mätte samma

platser. För detta ändamål konstruerades en särskild slinga på ca 500 km. Det krävdes två

dagar för att köra slingan ett varv med vintermätbilen. Jämförelsen avser slingkörningarna 18-

19/2, 24-25/2 och 3-4/3 och omfattar endast observationsytor där väglagsobservatören noterat

ett is- eller snöväglag. Det totala antalet jämförelser blev drygt 100 st.

Jämförelsen visar att väglaget överensstämde i 34 fall eller i drygt 30 %. En vanlig svårig-

het i bedömningen av väglaget är att skilja på tjock is och packad snö. Om dessa två väglag

slås samman till en grupp ökar överensstämmelsen till nästan 65 %.

Det verkar som friktionen överskattas vid den manuella väglagsuppföljningen. När vinter-

väglag råder har observatören i 50 % av fallen uppskattat friktionen till en högre nivå än vad

vintermätbilen mätt, det motsatta är knappt 10 %. För resterande 40 % är friktionen lika mel-

lan vintermätbilen och väglagsuppföljningen. Motsvarande jämförelse när även typen av vin-

terväglag överensstämmer mellan mätbilen och observatören är 30, 15 respektive 55 %.

Lös snö eller snömodd förekom sällan, endast vid sex tillfällen. Vid ett tillfälle angav både

vintermätbilen och observatören förekomst av lös snö eller snömodd. Snödjupet var då 0

respektive 2 cm.

Beträffande ojämnheter fick man alltid samma resultat, varken observatör eller mätbil

angav några oj ämnheter vid något tillfälle.

Det bör noteras att de skillnader i angivet tillstånd som konstaterats ovan mellan observatör

och mätbil kan bestå av flera komponenter.

0 Skillnad i mättidpunkt.

0 Skillnad i mätsträckans längd (100 m för observatör mot 600-900 m för mätbilen p.g.a.

mätning i flera sidolägen).

0 Skillnad i mätteknik (vissa bedömningar/uppskattningar ersätts av mätningar resp. vissa

mätningar görs med annan utrustning).
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2.6 Friktionens beroende av slitlager, ytjämnhet och

faktiskt vinterväglag
En analys har genomförts för att undersöka om det finns samband mellan friktion och yttre

faktorer såsom t.ex. slitlager, ytjämnhet och faktiskt vinterväglag. Följande underlagingick i

analysen.

0 Lufttemperatur, vägytans temperatur, relativ luftfuktighet och typ av vinterväglag insam-

lade vid slingkörningar med vintermätbilen.

0 Spårdjup och oj ämnheter (IRI-värden) insamlade vid barmarksmätningar med RST- bilen.

0 Slitlagertyp enligt beläggningsdata banken.

Efter klassindelning och bortsortering av faktorer som i stort sett bara innehöll en klass

återstod fyra faktorernämligen lufttemperatur, vägytans temperatur, typ av vinterväglag och

Slitlagertyp.

Tabell 5 Antal observationer perfaktor.

                

    

Faktor Antal obs.
Lufttemperatur: 49

< 0 grader 35

_>_ 0 grader 14

Vägytans temperatur: 49

< 0 grader 34

2 0 grader 15

Vinterväglag: 49

Snömodd 5

Packad snö 18

Tjock is 21

Tunn is 5

Slitlager: 49

Ytbehandlingar 3

Asfaltbel'aggningar l3

Förseglingar 33

Stenrika beläggningar 0
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Av tabellen framgår klart att det råder obalans, dvs. att antalet observationer i respektive

klass varierar kraftigt. Detta begränsar möjligheterna att finna samband och reducerar antalet

jämförelser till följande.

För faktorerna lufttemperatur och vägytans temperatur jämförs minus- och plusgrader.

Inom väglagsklass jämförs packad snö och tjock is.

Inom slitlagerklass jämförs asfaltbeläggningar (ABT+MABT+MJAB+MJOG) och för-

seglingar.

Analysen gav då följ ande resultat.

Friktionen är något lägre vid minusgrader än vid plusgrader. Detta gäller både för luftens

och vägytans temperatur.

Friktionen är högre på packad snö än på tjock is.

Friktionen på olika typer av asfaltbeläggningar är högre än på förseglingar.

Osäkerheten i dessa resultat är storoch skall endast ses som indikationer. För att finna säk-

rare samband mellan friktion och olika yttre faktorer krävs ett mycket mer omfattande material

än ca 50 observationer.

2.7 Driftsäkerhet

Under projektet har test av mätutrustningen utförts på saltad vägbana samt i lös snö och snö-

modd. Totalt har ca 200 mil körts. Inga direkt påverkande faktorer på mätsystemet har upp-

täckts. Långtidsprov har dock ej utförts. Figur 10 visar rena ultraljudsgivare efter mätning i

djup lös snö.

Figur 10
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Ultraljudsgivare efter mätning i djup snö.
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2.8 Kalibreringsrutiner

2.8.1 Givare och anpassningsenheter

Givare med kända kalibreringsrutiner är beskrivna i bilaga 1. De givare där kalibreringsrutiner

ej är angivna är kalibrerade och behöver oftast ej ytterligare kalibrering utan endast verifieras

innan mätning påbörjas.

Kalibrering/verifiering där flera av mätsystemets givare samverkar (tvärprofil och snö-

djupsmätning) sker dagligen mot plan yta. Detaljerade instruktioner för detta är under utform-

ning i operatörshandboken.

2.8.2 Friktionsmätutrustning

Kalibrering av BV14 sker enligt av VTI utarbetad manual, se bilaga 9, med hjälp av spårbart

kalibrerade fj ädervågar. Kalibrering bör ske före varjemätsäsong d.v.s. minst en gång om året.

Omedelbart före varje mätning sker en systemkontroll med automatisk kalibrering av noll-

nivån med hjulen upphissade. Vidare görs elkalibrering och kontroll av att från cylindertrycket

beräknad hjullast ligger inom fastställt toleransområde.

2.8.3 Mätdator

I mätdatorn ingår analogt/digitalt konverteringskort (A/D omvandlare) som bör kalibreras

periodiskt (ca 1 gång/år) enligt leverantörens kalibreringsbeskrivning.

2.8.4 Huvuddator

Kalibrering av huvuddator sker enligt FIKS manual. Kalibrering av trippmätare sker enligt

manual från tillverkaren KUAB. Dessa två manualer bifogas ej denna rapport.

2.9 Dokumentation

2.9.1 Handhavande och teknisk beskrivning för vintermätning

Bilaga 8, innehåller en checklista för uppstart av mätsystemet samt en beskrivning av vissa

ingående delar i systemet.
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2.9.2 Handhavande/ Teknisk beskrivning av BV 14

Användarhandledning finns i bilaga 9 utarbetad av VTI.

Denna innehåller:

2.9.3

Teknisk beskrivning av BV14, och dess komponenter.

Monteringsanvisningar.

Användarhandledning för kalibrering av hjullast och friktionskraft och friktionsvarde.

Användarhandledning för friktionsmätning med BV14 som fristående mätutrustning med

utnyttjande av friktionsm'atdatom.

Anvisningar för service och underhåll (utarbetas under senare del av 1998).

Handhavande av huvuddator i vintermätbil

Bilaga 10 innehåller hur handhavandet för vintermätning med huvuddatorn sker.

2.9.4 Rapportgenerering

Bilaga 11 innehåller en beskrivning på handhavandet av programmet för presentation av mat-

värden för olika parametrar. Se bilaga 11.
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3 Erfarenheter

3.1 Mätsystem

3.1.1 Mätbil

Efter inmontering av luftbälgar på bakaxeln har mätbilen fått bättre köregenskaper. Arbets-

miljön i mätbilen för dataoperatören är inte fullständigt ergonomiskt anpassad. De förutsätt-

ningar som fanns vid byggandet av fordonet har förändrats under projektets löptid, vilket gör

att en modifiering bör ske, vilket även skulle öka den inre säkerheten för operatören.

3.1.2 Givare

Ultraljudsgivarna har i stort sett fungerat bra. Tendenser har dock noterats att enstaka givare

hoppar slumpmässigt några millimeter. Detta bedöms dock inte påverkar mätresultatet på 20-

meters nivå för tvärprofil och snödjup.

När fläkten för kylaren startar bildas en typ av ultraljud som stör ultraljudsgivarna. Detta

måste ses över och åtgärdas till nästa mätsäsong.

Backning i snö ger ett snösprut på ultraljudsgivarna. Det måste förhindras och bör åtgärdas

till nästa säsong.
Temperatur- och luftfuktighetsgivaren har fungerat bra och har ur operatörssynpunkt visat

stor överensstämmelse med VViS. En känd begränsning är att den låga lufttemperaturgivaren

visar några grader för högt värde om mätning startar direkt efter ett längre stopp med bilen

igång. Detta har delvis åtgärdats genom att förändra givarens montering.

Yttemperaturgivarens värde kan i vissa fall skilja sig mot VViS-värdet eftersom yttempe-

ratur-givaren i mätbilen avläser väglagets yta, och VViS-givaren avläser vägbanans yta. Vin-

termätbilen anses därmed ge ett mer relevanta mått ur trafikantsynpunkt.

Fästet till främre lägesgivarna har vid ett fåtal tillfällen gått sönder. Detta beror på för lång

fjädringsväg. Detta har nu åtgärdats genom att korta fjädringsvägen ett antal mm.

Lufttrycket som reglerar mäthjulslasten vid friktionsmäming, har vid några tillfällen inte

varit korrekt på grund av problem med kompressorerna. Tryck och hjullast under en mätning

registreras av mätsystemet men operatören varnas inte innan mätningen är gjord och operatö-

ren måste granska resultatutskriften. Tydlig varning före eller under mätning är önskvärd,

lämpligen med ljudsignal.

3.1.3 Datorer

I mätbilen sitter tre datorer, huvuddator, mätdator och friktionsdator. Erfarenhetsmässigt

fungerar datorsystemet bra, men för att säkerställa spårbarheten på mätkvalitén bör ett antal

systemkontrollfunktioner vidareutvecklas.
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3.1.4 Övrigt
Hela mätsystemet har idag delvis olika längdmätare för olika parametrar. Detta ställer krav på

noggrann kalibrering av systemet. Möjligheterna att förbättra detta bör undersökas.

I dagens upplägg säger mätmetoden att inga längre sträckor än sex sidolägen skall mätas.

Det bör dock i framtiden ges möjlighet att mäta längre sträckor, utifrån den erfarenhet vi fått

under projektets genomförande, där i vissa fall extrema förhållanden ur trafikantsynpunkt inte

fångas eller mäts.

På grund av frysning av vatten i luftsystemets ventiler har kompressorerna i vissa perioder

gått utan att detta resulterat i avsedd tryckändring som skulle lett till att de åter stängts av. I

avsaknad av snabb och tydlig felindikering har de flera gånger fått gå så länge att de havererat

eftersom de inte varit konstruerade för kontinuerlig drift. För att förhindra frysning har sprit-

injektorsystem installerats som egentligen är avsett föroljeinjektering. Det har i stort sett

fungerat bra men det kräver regelbunden påfyllning av sprit och någon varningssignal om låg

vätskenivå saknas. Driftsäkerheten bör därför höjas helst så att behovet av frekvent tillsyn och

risken för komponenthaveri vid fel minskas.

En av skärmarna över friktionsmäthjulen lossnade under proven. Vidare observerades att

plastkåporna till transmissionsarmarna blästrades på undersidan.

3.2 Mätmetod

Med dagens mätmetod kan vi fånga de sökta mätparametrarna. Chaufförens/operatörens för-

måga att använda mätsystemet påverkar mätresultatet. Utbildning på mätsystemet måste därför

ske före användning. Om sidoanläggningar ska mätas med mätbil minskar kapaciteten. Vidare

har det framkommit att det i vissa fall kan vara trafikfarligt att mäta i olika sidolägen med

sidoförflyttningar på högt trafikerade vägar, där skyltad hastighet är högre än mätbilens mät-

hastighet.

3.3 Mätkapacitet
Vintermätbilen mäter i 70 km/h. Det ger en hög mätkapacitet. Nämnas kan att vid slutet av

mätsäsongen när operatörerna var samkörda och mätutrustningen intrimmad, så mättes objek-

tivt sträckan Härnösand - Östersund omfattande 26 mätsträckor och 24 mil under fyra timmar

inkluderat raster och identifikation av mätsträckor. Mellan de 26 planerade mätsträckorna

fanns även möjlighet att mäta stickprov. När mätsystem och mätmallar förbättrats kan längre,

kontinuerliga sträckor mätas och därmed höjs mätkapaciteten ytterligare.
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4 Framtida användning av vintermätbil

4.1 Tänkbara användningsområden

4.1.1 Allmänt

En väl fungerande vintermätbil kan först och främst användas i alla sammanhang där väglags-

observationer i större skala förekommer. Dessutom kan den ersätta manuella väglagsobserva-

tioner och samtidigt höja kvaliteten på resultatet. Slutligen är vintermätbilen effektiv genom

sin höga mätkapacitet.

Följ ande användningsområden är i första hand tänkbara:

0 Beskrivning av vägnätets tillstånd vintertid.

0 Hjälpmedel vid framtagning av samband mellan väglag, jämnhet, friktion mm. och fram-

komlighet, trafiksäkerhet, bränsleförbrukning, åkkomfort etc.

0 Hjälpmedel vid framtagning av underlag för kommande standardkrav.

0 Kalibreringsmätningar för att beställare och producenter ska ha samma bedömning av

standardkrav.

0 Mätningar sommartid för uppdatering av vägdatabanken.

Nedan beskrivs några av de föreslagna användningsområdena mer detaljerat där vinter-

mätbilen kan vara till stor nytta inom Vägverket på både central och regional nivå. Avslut-

ningsvis i punkt 4.3 ges rekommendationer av enklare mätutrustning och däckval vid frik-

tionskontroll utförd av produktionsansvariga.

4.1.2 Underlag för effektsamband

I Norge har man i samband med genomförandet av Veggrepsprosjektet utvecklat effektsam-

band där olycksrisken beror av väglagstyp och friktionsnivå. Några motsvarande samband för

svenska förhållanden finns inte.

För att ta fram sådana samband i Sverige krävs kunskap om dels hur ofta och när som olika

friktionsnivåer förekommer vid olika väglagstyper - en tillståndsbeskrivning - dels hur sam-

bandet mellan friktionsnivå och olycksrisk ser ut vid given väglagstyp.

För att åstadkomma en sådan tillståndsbeskrivning är vintermätbilen ett värdefullt hjälp-

medel eftersom den förutom att mäta friktionsvärden också samtidigt kan mäta/dokumentera

luft- och vägytetemperatur, väglagstyp och väderförhållanden. Dessa sistnämnda variabler

torde alla påverka friktionsvärdet. Bilens höga mätkapacitet bidrar också till att underlags-

materialet för tillståndsbeskrivningen kan samlas in på ett kostnadseffektivt sätt.
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4.1.3 Beskrivning av vägnätets tillstånd genom stickprov

Revidering av gällande regler för vinterväghållning, DRIFT 96, är planerad att ske före vinter-

säsongen 1999/2000. Till de reviderade driftreglerna kommer att kopplas ett nytt/reviderat

system för uppföljning av tillståndet på vägnätet vintertid som ersättning för Metodbeskriv-

ning 105, Bedömning av vinterväglag. Det är troligt att den dominerande delen av uppfölj-

ningen kommer att göras av utföraren, inte som hittills av beställaren. Denna dokumenterade

uppföljning kommer att ingå som en del i utförarens kvalitetssäkring. Det är också troligt att

beställaren genom stickprov vill följa upp att utförarens kvalitetssäkring fungerar som avsett.

Om den manuella väglagsuppföljningen byts mot en färdigutvecklad vintermätbil skulle

vissa bedömningar ersättas av objektiva mätningar, som dessutom är repeterbara så länge som

väglagsförhållandena inte ändras. I stort sett alla manuella mätningar skulle kunna ersättas av

maskinella sådana.

Följ ande väsentliga förbättringar är att förutse om manuella väglagsobservationer ersätts av

mobila mätningar med vintermätbilen.

0 Tjockleken hos lager av lös snö eller snömodd kan bestämmas noggrannare.

0 Oj ämnheter tvärs vägen kan bestämmas noggrannare.

0 Friktionen kan mätas i form av dels ett minimivärde för medelfriktionen, dels en största

friktionsskillnad mellan höger och vänster mäthjul.

0 Objektiviteten i väglagsbeskrivningen ökar då behovet av bedömningar och manuella mät-

ningar nästan helt bortfaller.

0 Vägmiljön, bl.a. väglaget grovt sett, på observationsplatsen finns dokumenterad.

0 Riskerna för mätpersonalen minskar då den inte behöver uppehålla sig på körbanan.

0 Mätkapaciteten ökar väsentligt.

De tre först nämnda förbättringarna ökar den precision man får i utvärderingen av väglags-

observationerna, godkänt eller underkänt tillstånd, om kraven på vägarna beskrivs som trös-

kelvärden för t.ex. snödjup, oj ämnheter och friktionsnivå. Den större precisionen tillsammans

med den ökade objektiviteten bör öka tilltron till hela väglagsuppföljningen. Mätresultaten ger

även ett bra, objektivt material för diskussion mellan beställare och utförare om något felar i

produktionskedjan.

4.1.4 Kalibreringsmätningar

Vid årliga träffar mellan beställare och utförare skullevintermätbilen med fördel kunna

användas som objektivt mätinstrument. Kalibrering/intrimning av bägge parters enklare mät-

utrustningar skulle ske på olika väglag och vintermätbilens mätvärden användas som referens.
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4.2 Förbättringar som ökar tillförlitlighet, användar-

vänlighet och användningsområden för vintermät-
bilen

4.2.1 Hårdvara

Grundförutsättningen var att mätbilen skulle betjänas av en person. I dag finns beslut av Väg-

verket att mobil vägytemätning i trafik ska ske med två personer. Därför bör en översyn och

justering ske av förarens och operatörens utrymmen. Operatören bör sitta i färdriktningen av

trafiksäkerhetsskäl. Detta skulle också ge mätbilen bättre förutsättningar att användas vid

fältinmätning för uppdatering avVägdatabanken sommartid.

4.2.2 Mätsystem

Vidareutvecklingen av VUP avslutades aldrig vid starten av projektet 1995. I dag saknas lätt-

hanterliga funktioner för planering och resultatbehandling av mätuppdrag. Eftersom grundför-

utsättningarna ändrats bör en omarbetning av de funktioner som rör planering av mätuppdra-

gen ske, för att göra systemet mer flexibelt och effektivt.

Ett annat önskemål för framtiden vore att all definition sker ur geografisk synvinkel, dvs.

med stöd av ett Geografiskt Informations System. Detta skulle avsevärt förbättra och förenkla

planering av körslingor, presentation, analys och redovisning av mätresultat. Dessutom för att

få en entydig positionering av Vintermätbilen bör GPS implementeras i mätsystemet.

Vägverket har under våren 1998 tagit fram en ny version av FIKS. Denna version bör

anpassas till Vintermätbilen för att få ett bättre informationsflöde och bättre presentation av

mätdata.

Vintermätbilen kan vara en plattform även för andra typer av mätuppdrag, där klimatkarte-

ring kan nämnas som ett tänkbart användningsområde. Små modifieringar skulle krävas på

mätbilen för sådana typer av uppdrag.

För att ge Vintermätbilen ännu större användningsområde bör några anpassningar ske på

bilens givare. Ett system för mobil mätning av fryspunktstemperaturen är under framtagning.

Om det visar sig att denna teknik fungerar skulle den med enkla medel kunna implementeras i

Vintermätbilen. Vidare borde en utredning ske av mätbalkens bredd. En bredare balk med fler

givare skulle ge ett bättre dataunderlag vid efterbehandling och analys samt med stor sanno-

likhet ge ett bättre slutresultat. Det skulle också med största sannolikhet ge en trafiksäkrare

mätning, där sidoförflyttningar skulle kunna minskas/elimineras.

I dag saknas även mått för operatören att påvisa mätdatas kvalitet. Detta medför att funk-

tionskontroller bör vidareutvecklas för att möjliggöra detta.

4.2.3 Friktionsmätaren BV 14

I nuvarande utförande roterar mäthjulen oavsett om de är i markkontakt eller inte. Detta har

inte visat sig ge några problem ens under längre transporter i upplyft läge. Det är emellertid

ofrånkomligt att slitage på kedjor, drev och lager är proportionellt mot antalet hjulvarv. Den

breddökning baktill som BV14 medför gör mätutrustningen något mera utsatt för skaderisk än

om den inte låg utanför fordonskarossen i sidled.
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Det har visat sig att arbetet med demontering av kedjetransmissionsarmarna och insättning

av dem i därför avsedda förvaringsutrymmen inuti bilen är så pass stort att det inte gjorts ens

vid längre transporter. Demontering endast av drivningen från bakhjulen och uppläggning av

armarna i speciella hållare har visat sig tillämpbart på BVl4 monterad på en Volvo 850. Där

har dock bredden inte påverkats. En vidareutveckling är därför önskvärd där mäthjulsaxelns

system för spårviddsanpassning omkonstrueras. Systemet måste vara enkelt att hantera när

transmissionsarmama fällts upp i transportläge efter att ha lossats från bilens bakhjul. I trans-

portläget skall utrustningen inte vara bredare än karossen.

Tänkbara lösningar på problemet med havererade kompressorer är att ersätta dessa med en

kompressor byggd för kontinuerlig drift eller att ersätta tryckluftberoende system för lyftning

och sänkning av mäthjulet med elektriskt drivna system. Det senare skulle minska behovet av

systemunderhåll.

Hjulbyte kräver för närvarande att 8 bultar lossas vilket är tidskrävande. Det är önskvärt att

antalet bultar som skall lossas minskas utan att risk för separering uppstår.

Skärmarna över mäthjulen bör modifieras så att infästningen blir säker. Undersidan av

transmissionskåporna förses med skyddsplast, för att skydda mot blästring.

BV 14 kostar för närvarande mellan 400000 och 500.000 kronor att tillverka. En genom-

gång av möjligheterna att minska tillverkningskostnaden genom konstruktionsändringar utan

att försämra funktionen är önskvärd.

Friktionsmätdatom är av en modell som inte längre produceras. Lämplig ersättningsdator

(standard bärbar PC) bör väljas och prövas. Friktionsmätdatorprogrammet som är DOS- base-

rat bör modifieras till Windowsmiljö bl.a. för att öka antalet tillgängliga drivrutiner för skri-

vare när BVl4 används fristående.

4.3 Rekommendationer avseende friktionskontroll

utförd av produktionsansvariga
Av kvalitetsskäl rekommenderas ökad användning av speciell friktionsmätutrustning med

mätning i två hjulspår med konstant slip för friktionskontroll d.v.s. BVl4 eller likvärdig

utrustning. Möjligheter till förbilligande av BVl4 utan sänkning av ambitionsnivån på kvalitet

bör fortlöpande studeras. För friktionskontroll med lågprisutrustning rekommenderas använd-

ning av registrerande retardationsmätare av accelerometertyp. Detta är en anpassning till

kvalitetssystemtänkande av typ ISO 9000 eftersom nuvarande metod med direkt medel-

värdesmätning inte möjliggör kvalitetskontroll. G-analyst är en prisvärd och lättinstallerad

utrustning för något under 5000 kr som enligt VTI:s erfarenhet är driftsäker och har bra

precision för denna typ av enkla utrustningar.

Likaså rekommenderas införande av kravpå enhetlig, standardiserad däckutrustning på

friktionskontrollfordon och med egenskaper mera lika de som används på friktionsmätutrust-

ning av typ BV ll, SFT och BVl4. Som alternativ till ASTM standarddäck, föreslås att ett i

Sverige vanligt förekommande friktionsdäck väljes via anbud. Friktionskontrollfordon väljs

också via anbud bland bilmodeller som uppfyller Vägverkets krav på tjänstebil.

Genom att ställa funktionella krav på däck och därefter genom upphandling bör Vägverket

tillse att endast en däcktyp användes av alla som mäter friktion. Detta för att öka jämförbar-

heten sinsemellan och med noggrannare instrument typ BV 14.
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Figur 11 Flitiga projektdeltagare.
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ZÖENATOR magi?
Bilaga 1

Ultraljudsgivare

Kända begränsningar

De ultraljudsgivare som är applicerade i nuvarande version av vinterbilen är av

märket Honeywell. Dessa givare är känsliga för att vatten kan lägga sig i

givaröppningen och orsaka nedsatt funktion i givaren. Efter ett tags användning

kan även ett smutslager bildas på givaren. Dessa felkällor kan åtgärdas genom

rengöring med en mjuk torr trasa eller papper. En potentiometer placerad på

givarkroppens Övre del kan visa sig otät men detta är ej dokumenterat eller

fastställt. Givarens kabel och infästning är skyddad enligt IP 67. För placering

och utseende se bild 1.

Prestanda

Mätområde: 150... 1500 mm

Switch frekvens: 5. ..20 Hz

Strålningsvinkel: 10°

Känslighet: Ställbar potentiometer

Mätnoggrannhet: +/- 1%

Repeterbarhet: 0.4% eller +/- 1 mm

Hysteres: Programmerbar O. . .255 mm

Temperatur kompensation: -15 . . .+70 CO, mätfel +/- 1%, 0. . .50 C0

Arbetsspänning: 19. . .30 Vdc

Strömförbrukning (utan last): <20 mA

 

Bil 1. Ulraljudsgvras montage
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ZEENATOR magi-T
Bilaga 1

Synkroniseringsenhet ultraljudsgivare

Kända begränsningar

Är av märket Honeywell. Inga kända begränsningar. Kapslad enligt IP 67.

Prestanda

För utseende och placering se ovanstående bild 1 där de grå elektroniklådorna

Ovanför ultraljudsgivarna är synkroniseringsenhetema.

Yttemperaturgivare (IR) THERMOPOINT A4A

Kända begränsningar

Denna typ av givare är känslig för smuts på givaroptiken. Detta motverkas med

en renluftskompressor som bygger upp ett övertryck i röret som givaren är

monterad i. Detta förhindrar att partiklar och andra främmande objekt tränger upp

i röret. Om det trots allt skulle behövas en rengöring av optiken så skall en mjuk

kamelhårsborste användas för att borsta bort partiklar. Om fettfläckar skulle

uppträda bör etanol eller för optik speciellt utformade produkter användas.

Ammoniak får EJ användas då givarens lins då får permanenta skador. Givaren är

dessutom känslig för låga temperaturer men då givaren är monterad inne i bilen

får givaren en lämplig arbetstemperatur.

Prestanda

Mätområde: -50. . .+150°C

Mätnoggrannhet: +/- 1°C, -18. . .65°C

Repeterbarhet: +/- 0.5% eller +/-1 värdesiffra °C

Utsignal: 4. ..20 mA

Arbetsspänning: +12 Vdc

Strömförbrukning: 100 mA

 

Bild 2. Yttemperaturgivare
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ÅEENATOR Ömgååi'i'
Bilaga 1

Lägesgivare

Kända begränsningar/kalibrering

Då givaren sitter monterad på ett väldigt utsatt ställe (direkt anslutning till

hjulaxlar) kan rent mekaniska skador uppstå vid t ex genomslag etc. Detta medför

att fästen till givaren alternativt hela givaren får bytas. Kalibrering/ injustering

sker i en elektronikbox placerad bak i bilen. I elektronikboxen sitter en

vridpotentiometer som justeras mot ett mätinstrument så att givarens mittläge blir

känt. Detta görs när givarens montage ändrats eller om andra omständigheter

kräver det. Bild 3 beskriver främre lägesgivamas placering och bild 4 beskriver

bakre lägesgivarens placering.

Prestanda

Mätområde: O. . . 15 cm

Mätnoggrannhet: +/- 02%

Repeterbarhet: < 0.1 mm

Temperaturområde: -40. . .+85 °C

Strömförbrukning: <100 mA

 

Bild 4. Bakre lägesgivare
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QSJENATOR
Bilaga 1

Fuktltemperaturgiva re testo

Kända begr'ansningar/kalibrering

Prestanda

Regnr Sida

Ö/LV-98041 5

Filtret som sitter på givaren, för att skydda mätelementen, kan emellanåt bli

smutsigt (se bild 5). Om detta skulle inträffa kan filtret bytas eller tvättas i en

vanlig diskmaskin för att sedan användas igen. Vid byte av filter får ej

mätkroppama innanför filtret vidröras då fett 00

sker mot kända fuktighetsnivåer en gång per år.

att tillgå.

ätområde (fukt):

ätområde (temp):

ätnoggrannhet (fukt):

epeterbarhet (fukt):

ätnoggrannhet (temp)

epeterbarhet (temp):

emperaturkompensering:

tsignal (fukt):

tsignal (temp):

Arbetsspänning:

 

Bild 5. Temperatur/RH givare

Enator Telub AB

...100 %RH

-20. . .+70 °C

+/-2%RH (2. . .98 %RH)

Nom, Temp +25°C

+ - 1%Rh

PthO DIN 43 760,

Klass A, +/- .15 °C vid 0 0C

Bättre än 0.15 OC

<+/-0.04 %RH / °C, 0. . .+70°C

...1 V

Pt 1 00 inkoppling, 4-tråd

18. ..28 Vdc

h smuts kan fastna. Kalibrering

En speciell kalibreringssats finns

  



ZEENATOR måga?
Bilaga 1

Temperaturgivare Pt100

Kända begränsningar

Känslig för stötar.

Prestanda

Mätområde: -200. . .+850 oC

Mätnoggrannhet: Pt100 DIN IEC 751,

Klass A, +/- 0.15 OC vid 0 0C

Repeterbarhet: Bättre än 0.15 oC

Utsignal: Pt100 inkoppling, 4-tråd

Sammanfattning

Mätnoggrannhet garanterat från leverantör:

Ultraljudsgivare +/- 1%

Yttemperaturgivare +/- 1°C

Lägesgivare +/- 02%

Fuktgivare RH +/- 2 %Rh

Temperaturgivare hög +/- 0,15°C vid 0°C

Temperaturgivare låg +/- 0,15°C vid 0°C

Repeterbarhet garanterat från leverantör:

Ultraljudsgivare +/- 04% eller +/- 1 mm

Yttemperaturgivare +/- 05% eller 1 värdesiffra

Lägesgivare < 0.1 mm

Fuktgivare RH +/- 1 %Rh

Temperaturgivare hög Bättre än +/- 0,15 oC

Temperaturgivare låg Bättre än +/- 0,15 °C

Kommentar:

Då de flesta tillverkare av givare och annan teknisk materiel vill vara juridiskt

"fläckfria" så anger de ofta för stora fel för att vara på den säkra sidan. I detta fall

där tillämpningen är fastställd bör givarna testas i respektive applikation och

utifrån detta klassificeras för att få ett mer rättvisande värde.
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Nedanstående försök är gjorda för att fastställa funktionen på vintermätbilens

ultraljudsgivare. Undersökta parametrar är storleken på givarens mätlob,

utsignal, beteende vid olika mätobjekt, mätprincip och givarens funktion. Då

vintermätbilens givare sitter fast i bilen så har försöken gjorts på en likadan

givare uppriggad i labbmiljö.

Givaren monterad 31,2 cm över ytan vilket motsvarar förhållandet i vintermät-

bilen. Försöket gjordes med en femkrona med tjocklek 2 mm. Detta

resulterade i en mätlob med 11 mm i diameter (cirkulär). När femkronan

täckte mitten observerades ett mätvärde på 1.552 Vdc och stiger vartefter

femkronan dras ut ur mätloben för att sluta på 1.563 Vdc (differens 0.011

Vdc). Givarens mätvärde minskar ju närmare givaren föremålet är.

Givaren monterad på samma sätt som i försök 1. Försöket gjordes med ett

svart plastlock med tjocklek 7 mm. Detta resulterade i en mätlob med 95 mm i

diameter (cirkulär). När locket täckte mitten observerades ett mätvärde på

1.517 Vdc och stiger vartefter locket dras ut ur mätloben för att sluta på 1.562

Vdc (differens 0.045 Vdc). Givarens mätvärde minskar ju närmare givaren

föremålet är.

Givaren monterad på samma sätt som i försök 1. Försöket gjordes med en

papplåda med tjocklek 18 mm. Detta resulterade i en mätlob med 121 mm i

diameter (cirkulär). När lådan täckte mitten observerades ett mätvärde på

1.463 Vdc och stiger vartefter locket dras ut ur mätloben för att sluta på 1.555

Vdc (differens 0.092 Vdc). Givarens mätvärde minskar ju närmare givaren

föremålet är.

Givaren monterad på samma sätt som i försök 1. Försöket gjordes med en

snusdosa med tjocklek 23 mm. Detta resulterade i en mätlob med 117 mm i

diameter (cirkulär). När dosan täckte mitten observerades ett mätvärde på

1.447 Vdc och stiger vartefter dosan dras ut ur mätloben för att sluta på 1.561

Vdc (differens 0.114 Vdc). Givarens mätvärde minskar ju närmare givaren

föremålet är.

Givaren monterad på samma sätt som i försök 1. Försöket gjordes med en

kabelrulle med tjocklek 79 mm. Detta resulterade i en mätlob med 90 mm i



Försök 6

Försök 7

Försök 8
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diameter (cirkulär). När rullen täckte mitten observerades ett mätvärde på

1.162 Vdc och stiger vartefter dosan dras ut ur mätloben för att sluta på 1.563

Vdc (differens 0.401 Vdc). Givarens mätvärde minskar ju närmare givaren

föremålet är.

Givaren monterad på samma sätt som i försök 1. Försöket gjordes med en

papplåda med tjocklek 95 mm. Detta resulterade i en mätlob med 85 mm i

diameter (cirkulär). När lådan täckte mitten observerades ett mätvärde på

1.063 Vdc och stiger vartefter locket dras ut ur mätloben för att sluta på 1.553

Vdc (differens 0.490 Vdc). Givarens mätvärde minskar ju närmare givaren

föremålet är.

För att utröna givarens funktion gjordes ett försök med att placera plastlocket i

mätloben och sedan föra in snusdosan i mätloben. Detta resulterade i att

givaren detekterade snusdosan då den är tjockare. Sedan placerades snusdosan

i mätloben och plastlocket fördes in. Detta resulterade i en oförändrad utsignal

i och med att snusdosan är tjockare än plastlocket. Sålunda kan konstateras att

givaren detekterar kortaste avståndet mellan givare och reflektionskälla.

Som ett ytterligare test konstruerades en modell av ett bilspår på snötäckt väg i

skumplast (se fig. 4). Modellen var 40 cm lång, 22.5 cm bred och 5 upp till 10

cm tj ock. Försöket genomfördes på så vis att modellen fördes in under givaren

och givarens utsignal noterades. Givarens ursprungsvärde var 1.559 Vdc. Den

minsta utsignalen, 1 .03 Vdc (10 cm), detekterades vid modellens ändar och

dess största värde, 1.33 Vdc (5 cm), som detekterades i mitten av modellen.

Mitt på ena halvan noterades 1.210 Vdc (ca 6.5 cm) och mitt på andra halvan

1.214 Vdc (ca 6.5 cm). Skillnaden kan förklaras med att modellen ej var exakt

homogen. Även detta försök visar på att givaren detekterar det närmsta

avståndet mellan mätobjekt och givare. Försöket visar också att givaren ger ut

signaler som kan betraktas som rimliga.
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Analys

Anledningen till att mätvärdet ökar när mätobjektet närmar sig mätlobens

periferiområde är att avståndet ökar mellan mätkropp och givare. Differensen

mellan givarens signal, när mätobjektet är rakt under givaren och när

mätobjektet befinner sig i periferiområdet, borde då följaktligen vara

proportionell mot mätobjektets tj ocklek. Tjockleken på mätobjektet mäts dock

rakt under givaren. Teoretiskt kan då ett vinkelfel uppträda om mätobjektet

befinner sig i periferiområdet. Det faktum att givaren detekterar det närmaste

avståndet mellan givare och underlag kan förklara den lilla mätloben i försökl

(Se fig 1). Ett värde stämmer inte så bra in och det är mätlobens storlek i

försök 5. Detta kan bero på att en kabelrulle ej har några sidor och därför ej

reflekterar mätsignal när mätobjektet befinner sig i periferiområdet (sefig 2).

Givarens utsignal varierade genom försöken med 0.001 Vdc. Orsak okänd.

Givarens största mätvinkel blir enligt detta försök 22.40.

Givarens reflektionsvinklar

|______I Givare

oc = 11.20

312 mm 312 mm

 

Mälyta Figur 1

Kabelrullens utseende

Figur 2
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Mätlobernas utseende

Vägprofilens utseende
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Försök 1

  

Försök 2

 

Försök 3

 

Försök 4

Försök 5

Försök 6

 

50m

  

  

400m

 

Figur 4
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Sammanställning mätvärden

Mätlo Mätvärde med Mätvärde i Beräknad Differens

b mätobjekt rakt mätlobens tjocklek enl

under givare periferiområde ber, modell

Försök 1 11 1.552 Vdc 1.563 Vdc 2.2 mm 0.011 Vdc

mm

Försök 2 95 1.517 Vdc 1.562 Vdc 9 mm 0.045 Vdc

mm

Försök 3 121 1.463 Vdc 1.555 Vdc 18.4 mm 0.092 Vdc

mm

Försök 4 117 1.447 Vdc 1.560 Vdc 22.6 mm 0.113 Vdc

mm

Försök 5 90 1.162 Vdc 1.563 Vdc 80.2 mm 0.401 Vdc

mm

Försök 6 85 1.063 Vdc 1.553 Vdc 98 mm 0.490 Vdc

mm

      

   

Kolumnen "Diff/m" beskriver överensstämmelsen mellan mätobjektets

tjocklek och skillnaden mellan de olika mätvärdena. Värdet skall vara så

konstant som möjligt. Ikolumnen "Beräknad tjocklek" sätts försöksvärdena in

i vintermätbilens beräkningsmodell som innebär att differensen multipliceras

med 200 för att få givarens utsignal i millimeter.

Förhållande tjocklek/mätlob

Enator Telub AB
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1 Inledning

I denna bilaga redovisas Vintermätbilens beräkningsrnodeller i gränssnittet
mellan givar-, parameter- och presentationsnivå. Försök har gjorts i syfte att
verifiera beräkningsmodellerna, Vilket också redovisas här.
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2. Beräkningsmodeller för givare och parametrar

2.1 Yttemperatur

Yttemperaturen beräknas enligt följ ande modell:

yT = 500 * Uyt - 1000 [OC] (1/10 del)

Där Uyt är givarens utsignal i intervallet 0 till 5 volt (konverterat från 4 -
20mAzs gränssnitt) vilket motsvarar -100°C till 150 0C.

2.2 Lufttemperatur låg

Lufttemperatur låg beräknas enligt följ ande modell:

lTL = 250 * UlTL - 750 [°C] (1/10 del)

Där UlTL är givarens utsignal i intervallet 0 till 5 volt vilket motsvarar -75°C
till 50 OC.

2.3 Lufttemperatur Hög

Lufttemperaturen beräknas enligt följ ande modell:

lTL = 250 * UlTH - 750 [°C] (1/10 del)

Där UlTH är givarens utsignal i intervallet 0 till 5 volt vilket motsvarar
-75°C till 50 0C.

2.4 Relativ luftfuktighet
Relativ luftfuktighet beräknas enligt följ ande modell:

rH = 1000 * UrH [%] (1/10 del)

Där UrH är givarens utsignal i intervallet 0 till 1 volt vilket motsvarar 0 till
100 %.

2.5 Lägesgivare

Främre och bakre lägesgivares utsignal omvandlat till millimeter och beräknas
enligt följ ande modell:

1G = 30 * Ulg [mm]

Där Ulg är givarens utsignal i intervallet 0 till 5 volt vilket motsvarar ett
mätintervall från 0 till 150 mm.
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2.6 Ultraljud
Ultraljudsgivarens utsignal omvandlat till millimeter och beräknas enligt
följande modell:

lU = 200 * Ulu [mm]

Där Ulu är givarens utsignal i intervallet 0 till 5 volt vilket motsvarar ett
mätintervall från 0 till 1000 mm.

2.7 Tvärprofil

Vägens tvärprofil beräknas utifrån ultraljudsgivamas utparametrar.
Beräkningsmodellen redovisas här övergripande.

Tvärprofilen beräknas genom att förbinda mätbilens 9 ultraljudsgivare
(rätskiveprincipen) enligt följ ande:

0 Givare 1 och 5 sammanbinds och givare 2, 3 och 4 mäts i förhållande till
sammanbunden rätskiva och positiva (konvexa) längdangivelser sparas.

0 Givare 2 och 6 sammanbinds och givare 3, 4 och 5 mäts i förhållande till
sammanbunden rätskiva och positiva (konvexa) längdangivelser sparas.

0 Givare 3 och 7 sammanbinds och givare 4, 5 och 6 mäts i förhållande till
sammanbunden rätskiva och positiva (konvexa) längdangivelser sparas.

0 Givare 4 och 8 sammanbinds och givare 5, 6 och 7 mäts i förhållande till
sammanbunden rätskiva och positiva (konvexa) längdangivelser sparas.

0 Givare 5 och 9 sammanbinds och givare 6, 7 och 8 mäts i förhållande till
sammanbunden rätskiva och positiva (konvexa) längdangivelser sparas.

Det största uppmätta värdet av de 15 mätvärden enligt ovan utgör
momentanvärdet för tvärprofilen.

2.6 Snödjup

Principen för snödjupsmätning är att mäta nivåskillnaden före och efter
vänstra respektive högra framhjulet. Då mätbilen färdas på snöväglag så
skapar den en nivåskillnad mellan löst framförliggande snölager och ett
komprimerat snölager efter hjulen. För att möjliggöra mätning av nivån
bakom hjulen används karossen som ett referensplan. Beräkningen av snödjup
sker enligt följ ande:
De 3 lägesgivarna, en i vardera främre fjäderben och en mitt på bakaxeln,
kalibreras till ett referensplan som motsvarar bilens dimensioner. Genom att
sedan mäta skillnaden mellan referensplanets nivå och ultraljudsgivamas nivå
kan snödjupet mätas. P.g.a att bilen under färd konstant kränger så får man i
princip alltid snödjupsindikering även när man kör påjämn barmark.
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Snödjupet varierar och innehåller även momentant negativa snödjupsvärden.
Genom att medelvärdesbilda och presentera snödjup om minst 20 m
(motsvarar ca 10st momentana snödjupsvärden) så filtreras denna variation
bort.

3. Hantering av mätvärden

Alla mätvärden (parametrar) i systemet förutom friktionsvärden hanteras
tidsstyrt. Det innebär att momentana mätvärden produceras i mätdatom var
100:e ms (millisekund). Dessa lagras undan och tidsmärks i en mätstack som

hanterar de 1000 sista mätvärdena, vilket motsvarar ca 2 km i 70 km/h.

Friktions datorn (BV 14) som har en egen längdmätning frågas tidssynkront
utifrån hastighet om 2 m värden och tidsmärks mot ovan nämnda mätstack.

Genom att Huvuddatorn (HD) frågar Mätdatom (MD) om mätvärden i ett

tidsintervall som motsvarar en längdangivelse (20 m) så hanteras mätvärdena

generellt för båda fallen, längd- och tidsstyrt. Systemfördröjningen mellan HD
och MD tas med i frågan genom att den beräknas innan varje mätning m.h.a
ett synkroniseringsförfarande av systemet.

4. Verifiering av beräkningsmodeller

Här redovisas de prov som gjordes 1998-05-18 rörande verifiering av de
parametrar som mäts och lagras i Vinterbilen. Provet har genomförts för att
verifiera att inte mätparametrama förvanskas från MD via HD till utskriven
och sparad rapport.

Förberedelse inför prov:

Provet genomfördes stillastående med simulerad hastighet (70km/h) och fasta

friktionsvärden inlagda i Mätdatorn (0,15 ;1). En klots med höjden 40mm
placerades under ultraljudsgivarna, dels mitt på bilen och dels framför höger
respektive vänster hjul. Detta för att skapa kontrollerbart snödjup och
tvärprofil för provet. Övriga parametervärden är verkliga.
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Mätningen kördes i ett simulerat sidoläge. Under tiden som mätningen pågick
avlästes parametervärden och variation på Mätdatorns skärm. Tidsmässigt
pågick detta i ca 5s med följ ande resultat:

Parameter FV (u) FH (11) SV SH LT LTH YT RH TP

Resultat 0,15 0,15 4,0 om 4,0 cm 19,3°C 21 ,9°C 18,1°C 35 0/0 2,6 cm

Variation 0,0 0,0 i 1 mm i 1 mm i O,2°C i O,2°C i O,2°C 0,0 i 1 mm

Efter avslutad mätning gavs följ ande resultat (100m):

Parameter FV (u) FH (u) sv SH LT LTH YT RH TP

Resultat 0,15 0,15 4,0 om 4,0 cm 19,3°C 21.9°C 18,1°C 35 % 2,6 cm

       

   

 

Förtydligande av parametrar:

FV Friktionsvärde Vänster

FH Friktionsvärde Höger

SV Snödjup Vänster

SH Snödjup Höger

LT Lufttemperatur

LTH Lufttemperatur Hög

YT Yttemperatur (IR)

RH Relativ luftfuktighet

TP Tvärprofil, teoretiskt värde (40*3/4) * (60/72) = 25mm.

Resultatet från ovan nämnda prov visar att mätparametrama inte förvanskas i
hanteringen från MD till sparad rapport i HD.
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Friktionsmätare BV14

Definition av mätstorhet

Friktion mäts som friktionskoefficient. Denna definieras som kvoten mellan friktionskraft och

normalkraft. Friktionskraften definieras allmänt som överförbar kraft i kontaktplanet för två

ytor som är i kontakt med varandra. Friktionskoeffieienten benämns ofta i kortform friktion

eller friktionstal. Vintermätbilens friktion som mäts med den vid VTI utvecklade BV14 'ar

kvoten mellan bromskraften och hjullasten för ett måthjul försett med ett speciellt mönstrat

måtd'ack Trelleborg T49 High Speed storlek 4.00-8 med en hjullast av 1000 N som tvingas

rotera med 17 % slip (17% långsammare än frirullning).

Prestanda
Mätområde: 0-l,3

Standardavvikelse: Beror på den yta mätningen görs. På de ytor som redovisas i

bilaga 5 erhölls 0,01 på dubbruggad is, 0,02 på slät is 0,02 på

packad snö och 0,04 på sand fastfrusen på is.

Referenser
Bilaga 5 Validering av BV14

Bilaga 9 Manual för BV14
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PROV PÅ KONSTGJORD OJÄMNHET I
TVÄRLED

Bakgrund och syfte
På uppdrag av Vägverket utvecklas en vintermätbil. Bilen kan t.ex. användas vid

uppföljning av vinterväghållning. Det nuvarande systemet för uppföljning av

vinterväghållning innebär att en väglagsobservatör vid givna mätpunkter längs en

väg lämnar sin bil och går ut på vägen för att genomföra mätningar. Detta är inte

tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Observatören måste arbeta på vägen och

då ofta när svårt väglag förekommer. Vintermätbilen innebär att flertalet

mätningar kan göras utan att observatören lämnar bilen.

Vintermätbilen är utrustad för att kunna bestämma luft- och vägytetemperatur,

relativ luftfuktighet, snödjup, oj ämnhet i tvärled och friktion.

Syftet med denna studie är att analysera repeterbarhet och noggrannhet

avseende ojämnhet i tvärled.

Mätning av ojämnhet i tvärled med vintermätbil
Tvärs vintermätbilen, framför framhjulen, finns det nio ultraljudssensorer place-

rade. Avståndet mellan sensorema är 18 cm, vilket innebär att avståndet mellan de

yttre sensorema är 144 cm. Spårvidden fram är 152 cm för de bägge bilmodeller

som används, nämligen Volvo 850 och Chrysler Voyager. Det betyder att de yttre

sensorema är placerade framför framhjulen.

Sensorerna mäter avståndet mellan bilen och vägens yta. Eftersom ultraljudet

reflekteras mot transparenta ytor, som t.ex. klar is, registreras dessa som vägens

yta, vilket är önskvärt vid uppföljning av vinterväghållning. Upphöjningar i

vägytan betyder att sensorema anger korta avstånd medan gropar ger stora

avstånd. Den tvärprofil som ges av de avstånd som sensorema mäter är således en

spegelbild av vägens tvärprofil. Följaktligen är det de negativa värdena av de

uppmätta avstånden som beskriver vägytans tvärprofil i ett snitt tvärs vägen. I

figur 1 redovisas ett exempel. Om alla värdena varit enligt den streckade linjen in-

dikerar det en jämn vägyta. Anledningen till att den streckade linjen lutar en aning

är förmodligen att karossen kränger något vid mättillfället.
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Exempel på en insamlad tvärprofil

     

1 2 3 4 5 e 7 ä 9

Sensor

Figur 1 Exempelpå insamlad tvärpmle.

Vid den manuella uppföljningen av vinterväghållning mäts ojämnheter med en

60 cm lång rätskiva. Rätskivan läggs så att dess ändar vilar på vägytan och sedan

mäts det största avståndet mellan rätskivan och vägytan.

En algoritm för att bestämma ojämnhet i tvärled med 60 cm lång rätskiva vid

var och en av sensorerna 2-8 kan bestämmas. Det är kanske enklast att börja med

ett exempel.

Exempel. Betrakta sensor7 i figur 1. Lägg rätskivan på grannarna senso-

rerna 6 och 8. Avståndet mellan grannarna är ju 36 cm < 60 cm. Ligger nivån för

sensor 7 under rätskivan, dvs. den räta linje som binder samman nivåerna sense-

rerna 6 och 87 Svaret är ja. Avståndet mellan nivån för sensor 7 och den räta linje

som binder samman 6 och 8 är då en kandidat till ojämnhet i sensor 7, men det

finns fler kandidater. Avståndet mellan sensorerna6 och 9 respektive mellan 5

och 8 är 56 cm < 60 cm. Avståndet från nivån för sensor 7 upp till den räta linjen

mellan nivån för sensorerna 6 och 9 och avståndet upp till den räta linjen mellan 5

och 8 är också kandidater till ojämnhet i 7. Nu gäller ju visserligen att avstånden

mellan 5 och 9 respektive 4 och 8 är 72 cm > 60 cm, men om en 72 cm lång rät-

skiva läggs mellan något av paren och den sedan kortas av till 60 cm, då kommer

den att sjunka ned så att avståndet till nivån för sensor7 är ungefär 60/72 av

avståndet från respektive räta linje mellan de bägge paren. Detta ger ytterligare

några kandidater till ojämnheten för sensor 7. Ojämnheten för sensor7 är det

största avståndet bland kandidaterna.
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En formell beskrivning av algoritmen ges av följande. Låt 5(1'), j = 1,. . .,9, vara

avståndet mellan sensorj och vägytan. Bilda avståndsfunktionen

(k - j)s(i) + (j - i)s(k)

k -z'

0 annars

 

max O,s(j)- närlSi<j<kS9ni (i, k) =

vilket alltså är avstånd från nivån för sensorj upp till en rät linje mellan sensorer-

na i och k. Ojämnheten för sensorj ges av

hj(j-l,j+l),hj(j-2,j+l),hj(j-l,j+2),60hj(j-3,j+l)/72,
r] :max . . . .60hj(] -2,] +2)/72,60hj(] -1,]+3)/72

Ojämnheten för en tvärprofil ges av r = max{r2,...,r8]n Algoritmen är

omständlig att utrycka, men det är inga svårigheter att implementera den.

Ojämnhet bestäms alltså för varje sensor 2,. . .,8. I figur 2 och 3 visas exempel

på hur ojämnheten vid sensorena 2-8 varierar längs en väg, där 12 tvärprofiler

mäts. Vid den femte observerade tvärprofilen träffas en oj ämnhet som vid sensor 3

är ungefär 25 mm och vid sensor 7 ungefär 30 mm. Med undantag av precis den

femte tvärprofilen verkar det inte finnas någon ojämnhet mitt under bilen, d.v.s.

ojämnheterna vid sensorerna 4-6 är noll. Detta har tolkningen att bilen färdas

längs Över en ås eller att det finns en upphöjning mellan bilens högra och

vänstra hjulpar.

Ojämnhet (mn)

    

40

.l
|30- ,1.

' ll ,.
_Jl \._'ø'-I_I_IU§.-.

:i \ N..

20' '1. || _.

I., \ Sensors
'I ...tot II I I I u i I I I II.... . --I

'. .ll ......111 ........

" \ Sensor4
10' : l -II

i \
" \ Sensor3

I
: |

III-l

I. l==lsé \

O ' --äT-:n-_. Sensor2

6 7 8 9101112

Tvärprofil nr

Figur 2 Exempelpå ojämnhet vid sensorerna 2-5. Vid denfemte tvärpmleen

längs vägen träfar bilen en ojämnhetpå vägens yta.
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Ojämnhet (mm)
40
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10. "l __Sensor 6

0. . '| Sensor 7I |

O ' | Sensor 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tvärprofil nr

Exempelpå ojämnhet vid sensorema 5-8. Vid den femte tvål/profilenFigur 3
längs vägen träfar bilen en ojämnhetpå vägens yta.

Prov på konstgjord ojämnhet
Under hösten 1995 genomfördes ett antal prov med vintermätbilar över en

konstgjord ojämnhet. Det fanns två orsaker till att ojämnheten var konstgjord.

Dels var det naturligtvis svårt att finna riktigt vinterväglag vid den tiden på året.

Dels var det då möjligt att få en bra uppfattning om vintermätbilens mätkvalitet,

eftersom ojämnhetens dimensioner var kända. Ojämnheten var ungefär 10 m lång

med tvärsnittsdimension enligt figur 4. Mätningarna påbörjades 6-7 m före ojämn-

heten.

 

Figur 4 Tvärsnittsbeskrivning av konstgjord ojämnhet.

Det går att visa att maximala ojämnheten med 60 cm lång rätskiva är 3.15 om,

vilket bör mätas upp när någon av sensorema 3-5 passerar strax till vänster om

ojämnheten eller när någon av 5-7 passerar strax till höger. Maximal ojämnhet kan

beräknas för varje sidoläge som antas vid passage av ojämnheten.
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I figur 5 redovisas vilken maximal ojämnhet som kan mätas i olika sidolägen, där

sidol'aget 0 om är att bilen passerar exakt mitt över oj ämnheten. Observera att det

är ganska få möjligheter att mäta upp den teoretiska maximala ojämnheten

3.15 om.

Maximal ojämnhet (cm)

 

3.0

2.5 -

2.0*

1.5-

1.0-

  

0.0

-38 -34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 O 5 10 15 20 25 30 34 38

 

Bilens sidoläge (cm)

Figur 5 Teoretiskt uppmätt ojämnhet vid olika Sidolägen.

N'ar föraren haft instruktion att passera mitt över ojämnheten är sidolaget ungefär

0 cm i figur 5. Motsvarande när instruktionen varit vänster hjul intill är -34 om

eller strax över och på samma vis när instruktionen varit höger hjul intill har

sidol'aget varit 34 om eller strax under.

Försöket genomfördes enligt plan som redovisas i tabell 1.

Tabell 1 Plan Över försökets genomförande.

=l

           

Sidoläge

Höger Vänster

Datum Bil Hastighet hjul intill Mitt över hjul intill

10.10.95 Volvo 850 I 50 km/h 3 3 3

70 km/h 3 3 3

Chrysler Voyager 30 km/h 3 3 3

50 km/h 3 3 3

70 km/h 3 3 3

19.10% Volvo 850 II 30 km/h 3 3 3

50 km/h 3 3 3

70 km/h 3 3 3
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Resultat

Varje körning i försöket har genererat ett tiotal tvärprofiler. Antalet har varierat

p.g.a. olika hastigheter. För varje tvarprofil har maximal oj ämnhet beräknats enligt

algoritmen ovan.

För varje körning har två mätvariabler beräknats. Dels har genomsnittet av de

cirka tio tvärprofilemas maximala ojämnhet beräknats. Detta genomsnitt bör då

vara mindre än ojämnhetens värde eftersom knappt halva körsträckan 'ar

framkörning. Dels har 85-percentilen av de cirka tio tvärprofilernas maximala

ojämnhet beräknats. Denna percentil bör ligga ganska nära ojämnhetens verkliga

värde.

För var och en av debägge mätvariablerna har variansanalys genomförts med

resultat enligt tabell 2 och 3. Resultaten ger inte stöd för att finns någon

systematisk skillnad mellan olika bilar, olika sidol'age eller olika hastighetsnivåer.

        

Tabell 2 Variansanalys av genomsnittet av tvarproftlernas maximala

ojämnhet.

Kvadrat- F rihets- Medel- 1

Variationskälla summa grader kvadrat F Sig.

Korrigerad modell 154lö 14 11.0 1.25 .264

Intercept 15003 1 15003 1716 .000

Sidoläge 14.1 2 7.06 .808 .451

Hastighet 36.2 2 18.1 2.07 .136

Bil 48.5 2 24.2 2.77 .071

Sidoläge * hastighet 37.7 4 9.43 1.08 .376

Sidoläge * bil 23.8 4 5.95 .680 .608

Fel 498 57 8.74

Total 16766 72

Korrigerad total 652 71

b- R kvadrat = .236 (Justerad R kvadrat = .048)
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Tabell 3 Variansanalys av 85-percentilerna av fvärproleernas maximala

ojämnhet.

l Kvadrat- Frihets- Medel- l

Variationskälla summa grader kvadrat F Sig.

Korrigerad modell 209b 14 14.9 1.11 .370

Intercept 33060 1 33060 2462 .000

Sidoläge 11.6 2 5.78 .431 .652

Hastighet 7.97 2 3.99 .297 .744

Bil 44.2 2 22.1 1.64 .202

Sidoläge * hastighet 61.3 4 15.3 1.14 .346

Sidoläge * bil 49.3 4 12.3 .918 .460

Fel 765 57 13.4

Total 37397 72

Korrigerad total 974 71

b- R kvadrat = .214 (Justerad R kvadrat = .021)

I figur 6 och 7 konfidensintervall för tvarprofilens maximala oj 'amnhet under olika

försöksbetingelser. Intervallen Visar, som redan påpekats, att finns ingen statistiskt

tydlig skillnad mellan de olika bilar, sidolägen eller hastigheter. Figur 8 och 9

Visar konfidensintervallen för 85-percentilerna, Vilka bör ligga nära ojämnhetens

verkliga Värde. Dessa konfidensintervall varierar mellan knappt 20 mm och

knappt 30 mm, Vilket stämmer hyggligt med vad som kan förväntas enligt figur 5.
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Figur 8 Konfza'ensintervall (95%) for 85-percentilen av rvarproleernas
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85-percentilen för maximal ojämnhet (cm)
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Figur 9 Konfdensiniervall (95%) för 85-percentilen av rvarproleernas

maximala ojämnhei (om) under en körning för olika sidolägen och

olika hastigheter.

Försöket ger, som redan nämnts, inget stöd för att någon av faktorerna sidoläge,

bil eller sidoläge påverkar mätresultaten signifikant. Det betyder att resultaten kan

sammanfattas enligt tabell 4. Standardavvikelserna i tabellen är standardavvikel-

serna för respektive repeterbarhetsfel över en sträcka om knappt 20 m. Det betyder

att repeterbarhetsfelets standardavvikelse av genomsnittsoj ämnheten Över en

sträcka om 100 m är ungefär 3.03/x/g mm, d.v.s. ungefär 1.4 mm.

    

Tabell 4 Redovisning av medelvärde, standardavvikelse och varians for

matvariablerna.

Kör- Medel- Standard-

Variabler ningar värde avvikelse Varians

Genomsnitt 72 15.0 3.03 9.18

85-percentil 72 22.5 3.70 13.7

Slutsats

Försöket visar att det inte finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan

redovisade oj ämnheter vid olika hastigheter, med olika bilar eller när oj ämnheten

passeras med viss variation i sidoläge.

Vidare visar försöket att repeterbarhetsfelets standardavvikelse är mindre än

2 mm Över en 100 m lång sträcka. Denna standardavvikelse inkluderar den icke

signifikanta variationen mellan hastigheter, bilar och sidolägen. Två körningar

Över samma sträcka om 100 m ger genomsnittsojämnheter som sällan (5%)

avviker mer än 0.5 cm från varandra.

Denna del av vintermätbilen torde därmed anses ha acceptabel noggrannhet och

repeterbarhet.
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Väg- och transport-
'forskningsinstitutet

Drift och underhåll

Peter Wretling 1998-09-23

1 Prov på naturliga ojämnheter i tvärled

Oj ämnheter mättes manuellt med hjälp av en 60 cm lång rätskiva. Rätskivan skall vila mellan

två ojämnheter eller mellan en oj ämnhet och vägytan.

Två drygt 100 meter långa hjulspår konstruerades på Optands flygfält för kontroll av

ojämnheter. Mätning av ojämnheter ägde rum under perioden 5:e april till 9:e april 1998. En

orsak till den sena mättidpunkten var att vintern uteblev. Vädret vid mätningarna var stabilt,

soligt och uppehållsväder med någon minus grad på morgonen.

Mätsträckan var 100 meter lång och ojämnheterna mättes i tre sidolägen, vägmitt, i hjulspår

och mellan hjulspår. Varje sidoläge mättes tjugo gånger uppdelat på två riktningar (fem i

vardera riktning) och i två hastigheter (50 respektive 70 km/h). Spårdjupet varierades och

bildade tre par A, B, och D samt en enkel C (endast i hastigheten 50 km/h). Vid den första

mätningen 7:e april (par B) kan mätbilens kylfläkt ha påverkat mätningen och därför

beslutades att denna skulle köras om.

          

Tabell 1 Bakgrundsinformationfrån ojämnhetsmätningarna.

Mätning Datum Hastighet Spårdjup

(km/h) (cm)

1 5/4:A 50 5-6

2 6/4:A 70 5-6

3 7/4:B 50 4-5

4 7/4:B 70 4-5

5 7/4:B 50 4-5

6 8/42C 50 8-9

7 9/4:D 70 4-6

8 9/4:D 50 4-6

     

Vintermätbilen genererar maximala oj ämnheten per 20 meter, sammanlagt fem värden per 100

meter. Vid den manuella mätningen mättes maximala ojämnheten i respektive sidoläge fyra

gånger per 20 meter, sammanlagt 20 värden per 100 meter. Vid kontrollen av mätbilens

repeterbarhet och noggrannhet jämförs medelvärden av oj ämnheter över 100 meter.
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Tabell 2 Medelvärde och standardavvikelse (om) Över 100 meter.

    

Mätningar Medelvärde Standard-

avvikelse

Vintermätbil 239 2,51 1,63

Manuell 239 3,93 2,28

  

Tabell 3 Ojämnhetsvärde (om) vid olika riktning, hastighet och sidoläge.

            

Mätning Riktning Hastighet (km/h) Sidoläge

Norr Söder 50 70 Vägmitt Ihjulspår Mellan

hjulspår

1+2 2,5 2,6 2,6 2,6 3,4 0,51 3,8

4+5 2,2 2,1 2,2 2,1 2,8 0,81 2,9

3 2,3 2,1 2,9 1,0 2,7

6 4,3 4,1 6,6 0,21 5,8

7+8 2,3 2,1 2,2 2,3 3,8 0,54 2,3

     

Av tabell 3 framgår det att det inte föreligger någon större skillnad mellan mätning 4+5 och

endast mätning 3.

För att kontrollera vintermätbilens repeterbarhetsförmåga användes variansanalys. I analysen

ingick tre oberoende faktorer: sidoläge (vägmitt, i hjulspår, mellan hjulspår), riktning (norr,

söder) och hastighet (50 km/h, 70 km/h). Huvudeffekterna och samtliga interaktionseffekter

ingick i modellen. Analysen görs för grupperingarna A-D. Syftet var att kvantifiera

repeterbarhetsfelet.

Repeterbarhetsfelet definieras som den skillnad i ojämnhet mellan två mätningar på samma

100-meterssträcka som överskrids i högst 5 % av fallen.

Repeterbarhetsfelet kvantifierades till 0,3-0,5 cm beroende på mätning eller vilka faktorer som

ingick i analysen (två varianter där riktning respektive riktning och hastighet exkluderades

testades också).

På grund av att 75 % av den manuellt uppmätta oj ämnheten i sidoläge 2, i hjulspåren, var lika

med noll exkluderades denna i regressionsanalysen. Syftet med regressionsanalysen är att

undersöka med vilken noggrannhet vintermätbilen mäter. I den modell som anpassades är

vintermätbilens värden, Bi1100 (medelvärdet per 100 meter), beroende variabel och den

manuellt uppmätta ojämnheten, Man100 (medelvärdet av ojämnheten före och efter mätning

med vintermätbilen), sidoläge, riktning samt hastighet förklarande variabler enligt följ ande:
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BillOO = BO + Man100*[31 + Riktning*Bg + Sidoläge*B3 + Hastighet*B4 + 8

där

Bi1100 = medelvärde av vintermätbilens uppmätta ojämnhet per 100 meter (cm)

Man100 = medelvärde av manuellt uppmätt ojämnhet per 100 meter (cm)

Riktning = 1 om norr och 0 = söder

Sidoläge = 1 om i vägmitt och 0 = mellan hjulspår.

Hastighet = 1 om 70 km/h och 0= 50 km/h

BO, [31, Bg, B3 och [34 är regressionskoefficienter som bestäms vid regressionsanalysen. 8 är

residualen dvs. slumpvariationen som inte förklaras av regressionsekvationen.

I figur 1 visas en jämförelse mellan manuellt uppmätt ojämnhet och ojämnhet enligt

vintermätbilen för respektive mättillfälle samt regressionslinjen. Den manuella mätningen

utfördes oftast av två personer som mätte varsitt spår.

    

10

MÄTNING

8 - '3 9/4:50:D

A 9/4:70:D

g 6 I O 8/4:50:C

'_ê Å 7/4:50:B
3
C-5 0 7/4:70:B
'o 4'
då I 7/4:50:B

?65' * 6/4:70:A
E 2 _

6 + 5/4:50:A
.C
C

å Total Population

'6 o qu = 0,9134

0 2 4 6 8 10

Manuellt uppmätt ojämnhet, cm

Figur 1 Jämförelse mellan manuellt uppmätt ojämnhet och ojämnhet enligt vintermät

bilen. (qu:R2).

Symbolförklaring. 9/4:50.'D betyder datum.'hastighet:spårayupsklass.

Som tidigare nämnts framgår det även av figur 1 att det inte tycks existera någon påverkan på

utfallet av att vintermätbilens kylfläkt var påslagen under del av första mätningen den 7:e april

Qämför fyllda kvadrater med fyllda trianglar).
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Resultatet av regressionsanalysen blev följ ande:

BillOO = -0,69 + 0,77*Man100 + 0,064*Riktning + 0,071*Sidoläge - 0,089*Hastighet

Enligt regressionsanalysen så underskattar vintermätbilen ojämnheterna (0,77),

underskattningen är drygt 20 %. (En ojämnhet på 1 om mäts av bilen till ca 0,8 cm). Däremot

är effekten av riktning, sidoläge och hastighet marginella. Rz-värdet som är ett mått på hur

stor andel av variationen i datamaterialet som modellen förklarar är 0,9 (R2=l innebär att

modellen förklarar all variation).

I figur 2 visas en jämförelse mellan predikterad ojämnhet och ojämnhet enligt vintermätbilen

för respektive mättillfälle samt regressionslinjen.
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Figur 2 Jämförelse mellan predikterad ojämnhet och ojämnhet enligt vintermätbilen.

Utifrån detta material fastslås att vintermätbilen mäter oj ämnheter med bra noggrannhet, men

att regressionsmodellen möjliggör att förbättringar genomförs.

2 Snödjup

Vid kontroll av variabeln snödjup behövs en yta med ett naturligt, orört och jämntjoekt

snötäeke. Det kan t ex vara en militär plan, en sjöis eller del av ett flygfält.

Snödjupsmätning med vintermätbilen genomfördes vid två olika tillfällen i april i trakterna

kring Östersund. Vid det första tillfället, den llze april, utnyttjades en militär grusplan på A4.

Mätningarna vid det andra tillfället, den 15-16:e april, genomfördes på Optands flygfält några

kilometer utanför Östersund.
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Vintermätbilen generar ett medelvärde per 20 meter i vänster respektive höger hjulspår,

sammanlagt fem medelvärden per 100 meter. Vid den manuella mätningen mäts snödjupet

fyra gånger per 20 meter, sammanlagt tjugo värden per 100 meter. Vid kontrollen av

mätbilens repeterbarhet och noggrannhet jämförs medelvärden av snödjupet över 100 meter.

Mätningarna den 11:e april gick till så att Vintermätbilen körde och mätte i 100 meter,

svängde tillbaka och mätte en ny 100-meterssträcka strax bredvid den första. Detta

upprepades tio gånger i hastigheten 70 km/h och tio i 50 km/h vilket resulterade i att antalet

medelvärden över 100 meter blev 40 st (10 körningar x 2 hastigheter x 2 hjulspår). För att

kontrollera vintermätbilens noggrannhet mättes snödjupet manuellt med tumstock intill

vänster och höger hjulspår för samtliga tjugo mätsträckor. Snödjupet varierade mellan 6-12

cm.

Vid snödjupsmätningarna på Optands flygfält 15:e och 16:e april utnyttjades två olika

asfaltsytor. Under dagen den 15:e april mättes snödjupet i tre sidolägen på en 100 meter lång

sträcka. Mätningen av det sista sidoläget kunde inte fullföljas då ett fäste till högra

lägesgivaren fram gick sönder. Detta åtgärdades till nästa dag. Snödjupet varierade mellan ca

3-8 cm. Vintermätbilen höll hastigheten 70 km/h vid samtliga mätningar.

Efter mätningarnas slut preparerades ytan, hyvlades och fick frysa på under natten. På

morgonen den 16:e april gjordes först fem mätningar, 100 meter långa, på en annan jämn

asfaltsyta på flygfältet. Snödjupet varierade mellan 0,0 till 2 cm. Därefter tillbaka till ytan som

användes dagen innan. Till att börja med kördes två mätningar vardera 300 meter långa vilka

följdes av att en 700 meter lång sträcka mättes. För dessa två avslutande mätserier varierade

snödjupet mellan 2-3,5 cm respektive 4-13 cm. Hastigheten var genomgående 70 km/h.

Tabell 4 Medelvärde och standardavvikelse (em) över 100 meter.

    

Mätningar Medelvärde Standard-

avvikelse

Vintermätbil 80 10,5 3 ,35

Manuell 80 10,4 3,53

  

Slutsatsen blev att snödjupets variation på mätsträckorna är stor.

I figur 3 illustreras snödjupet på A4zs grusplan vid snödjupsmätningarna 11/4 och i figur 4

illustreras motsvarande på Optands flygfält vid den andra mätningen 16:e april.
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Figur 3 Manuellt uppmätt snödjup. Mätplats: grusplan A4. Mättillfälle: 11:e april.
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Figur 4 Manuellt uppmätt snödjup. Mätplats: Optandsflygfält Mättillfälle: 16/41.'2

En förutsättning för att testa Vintermätbilens repeterbarhetsförmåga är att snötäcket är

jämntjockt. Därför testades nollhypøtesen att medelvärdena (umanüp för varje 100 meter lång

mätsträcka är lika. Förkastas nollhypøtesen innebär detta att variatienen är stor och att

snötäcket ej kan anses vara jämntjockt.
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Nollhypotes: Snötäcket är jämntjockt d.v.s. uman(1)=uman(2)=.....=uman(n)

där n=antal hjulspår.

Signifikansnivän är 5 % och nollhypotesen förkastas när F-värdet överstiger ett givet värde

som beror på antalet frihetsgrader. Hypotesen förkastades i samtliga fall utom ett. Vid det

andra mättillfället den 16:e april kan snötäcket anses vara jämntjockt. Detta innebär att ingen

kontroll av vintermätbilens repeterbarhetsförmåga kunnat genomföras.

För att kontrollera vintermätbilens noggrannhet användes regressionsanalysen och en modell

anpassades där vintermätbilens värden (medelvärdet per 100 meter) är beroende variabel och

där det manuellt uppmätta snödjupet, hjulspår samt hastighet är förklarande variabler enligt

följande:

BillOO = [30 + Man100*[31 + Hjulspår*[32 + Hastighet*[33 + 8

där

BillOO = medelvärde av vintermätbilens uppmätta snödjup per 100 meter (cm)

Man100 = medelvärde av manuellt uppmätt snödjup per 100 meter (cm)

Hjulspår = 1 om vänster och 0 = höger

Hastighet = 1 om 70 km/h och 0= 50 km/h

Bo, [31, [32 och [33 är regressionskoefficienter som bestäms vid regressionsanalysen. 8 är
residualen dvs. slumpvariationen som inte förklaras av regressionsekvationen.

I figur 5 visas en jämförelse mellan manuellt uppmätt snödjup och snödjup enligt vinter-

mätbilen för respektive mättillfälle.
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Figur 5 Jämförelse mellan manuellt uppmätt snödjup och snödjup enligt vintermätbilen.

(qu=R2).
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Resultatet av regressionsanalysen blev följ ande:

Bi1100 = 0,98 + 0,89*Man100 - 0,26*Hjulspår - 1,4*Hastighet

Enligt regressionsanalysen så underskattar vintermätbilen snödjupet något (0,89), en 10 %-ig

underskattning. (Ett snödjup på 1 om mäts av vintermätbilen till ca 0,9 cm.) Snödjupet är i

genomsnitt ca 0,25 em lägre i vänstra hjulspåret än i högra och vintermätbilen mäter att

snödjupet är drygt 1,4 cm lägre vid den högre hastigheten. Den kraftiga effekten av

hastigheten är svår att förklara. Det bör noteras att mätning i 50 km/h endast skedde vid ett

tillfälle (11:e april). Förklaringsgraden (R2) är 0,86.
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Figur 6 Jämförelse mellan predikterat snödjup och snödjup enligt vintermätbilen.

Av figur 5 framgår det att främst den tredje mätningen 16:e april avviker från den tänkta

regressionslinjen och att vintermätbilen underskattar snödjupet. En förklaring till detta kan

vara att ytan var mycket ojämn (t ex skoterspår tvärs mätsträckorna) och att bilen krängde

kraftigt. Snötypen varierade också mellan mätningarna. Vid det första tillfället var det

pudersnö, vid det sista kramsnö och däremellan var snön vattenmättad. Huruvida detta är skäl

nog att plocka bort mätningen från analysen kan diskuteras.

Resultatet av en förnyad regressionsanalys då dentredje mätningen 16:e april exkluderats blev

följ ande:

Bi1100 = -0,19 + 1,0*Man100 - 0,36*Hjulspår - 0,39*Hastighet

Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att effekten i vilken hastighet man mäter kraftigt

reducerats. En tolkning skulle kunna vara att det inte handlar om en hastighetseffekt utan

beror på krängningar i bilen i och med att underlaget var väldigt ojämnt.
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Detta skulle vara intressant att verifiera med ett försök kommande vinter. Försöket skulle

kunna läggas upp på följande sätt:

50 km/h 70 km/h

 

Jämn yta utan

krängningar

Ojämn yta med

krängningar

     

Som tidigare nämnts behövs en yta med ett naturligt, orört och jämntjockt snötäcke vid

kontrollen av variabeln snödjup. Möjligheterna att genomföra snödjupsmätningar var få p g a

dåligt med snö och för att kunna genomföra några snödjupsmätningar överhuvudtaget

beslutades att mäta efter ett snöfall i mitten av april trots att underlaget inte var perfekt utan

ganska ojämnt. Värst var det vid den tredje mätningen 16:e april då skoterspår som korsat

mätsträckan vid ett antal ställen. Vid mätningen 15:e april fanns det osäkerhet i mätsystemet

med bortfall. Snötypen varierade också mellan mätningarna. Vid det första tillfället var det

pudersnö, vid det sista kramsnö och däremellan var snön vattenmättad. Allt detta innebär att

osäkerheten i mätningarna är stor.

Slutsatsen blir att trots skillnader föreligger så mäter vintermätbilen snödjupet med en

förvånansvärd bra noggrannhet. Kommande vinter bör dock snödjupsmätningarna upprepas

under mer kontrollerade former.

3 Temperatur och luftfuktighet

Vid den manuella väglagsuppföljningen i Region Mitt passerades 12 VViS-stationer. Datum

för uppföljningen var 18-19/2, 24-25/2, 3-4/3 och 24-25/3. VViS-stationens namn och

nummer samt ordningsnummer vid uppföljningen redovisas i tabell 5.

   

          

 

Tabell 5 Namn, nummer och ordningsnummer på VViS-stationerna.

Stationsnamn Stations- Ordnings-

nummer nummer

Lillsjöhögen 2342 2

Stadsberget 2320 8

Fors 2326 14

Äkroken 2228 16
Gnistringen 2204 20

Deltavägen 2221 22

Skönvik 22 1 6 23

Vattjom 221 3 25

Nedansj ö 2212 27

Lj uggaverken 221 1 32

Lillkro g 23 19 35

Österböle 2325 42
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För att undersöka vintermätbilens överensstämmelse mot VViS jämfördes luft- och

vägytetemperaturen samt den relativa luftfuktigheten från VViS-stationer med bilens

mätningar. Varje VViS-station genererar mätvärden varje halvtimma. Eftersom vintermätbilen

i allmänhet passerade en station mellan två halvtimmesvärden beräknades VViS-värdet utifrån

en linjär interpolation mellan de två halvtimmesvärdena. Från mätningarna med

vintermätbilen användes vid jämförelserna värdena från den första ZO-meterssträekan.

Jämförelserna är baserade på 45 värden.

Tabell 6 Medelvärde och standardavvikelse av dijjrerensen mellan vintermätbil och

VViS-station.

   

Mätvärden Medelvärde Standard-

avvikelse

Lufttemperatur 45 0,9 l , l

Vägytetemperatur 45 0,8 2,0

Relativ luftfuktighet 45 0,1 8,5

  

I figurerna 7, 8 och 9 illustreras jämförelsen mellan vintermätbilen och VViS-stationerna

avseende lufttemperatur, vägytetemperatur och relativa luftfuktigheten.
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Figur 7 Jämförelse mellan lufrtemperatur enligt VViS och vintermätbilen.
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Figur 8 Jämförelse mellan va'gytans temperatur enligt VViS och vintermatbilen.
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Figur 9 Jämförelse mellan relativa luftfuktigheten enligt VViS och vintermatbilen.

qu=0, 7346.

Störst Överensstämmelse mellan Vinterm'atbilen och VViS-stationerna fås vid mätning av

lufttemperaturen.
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Den skillnad i vägytans temperatur mellan vinterm'atbilen och VViS-stationerna som existerar

kan till viss del bero på olikheter i mätförfarandet. Olikheterna är dels att vintermätbilen och

VViS-stationerna kan ha mätt på olika körfält Och dels att vintermätbilen m'ater på det översta

skiktet på vägen medan VViS-stationerna mäter under beläggningen.

Det är inga stora skillnader mellan vinterm'atbilen OCh VViS-stationerna vid mätning av den

relativa luftfuktigheten.



Väg- och transport-
'farskningsinstitutet Bilaga 5

Drift- och underhåll Sid 1(6)

Mats Wiklund 1998-09-16

Olle Nordström

Sven-Åke Lindén

Validering av BV14

1 Inledning
BV14 är en vid VTI, på uppdrag av Vägverket, utvecklad utrustning för att mäta

friktion på väg. Den är i första hand avsedd att vara monterad på en s. k.

vintermätbil som Vägverket har under utveckling. Vintermätbilen skall ge data för

uppföljning av väglaget efter vinter-väghållningsåtgärder. BV14 har två mätdon,

ett för varje hjulspår och kan monteras på en vanlig personbil eller mindre skåpbil

typ Chrysler Voyager eller Volkswagen Caravelle. Utförligare beskrivning finns i

referens 1.

För närvarande föreskriver Vägverket att friktionsmätningar skall utföras med

friktionsmätutrustningar av typ BVll eller Saab Friction Tester (SFT). BV14 är

konstruerad efter samma mätprincip och har samma hjullast och typ av mätdäck

som BVll och bör därför ge likvärdiga mätresultat. Detta behöver dock verifieras.

2 Syfte

Syftet med undersökningen har varit att validera friktionsmätutrustningen BV14

mot den av Vägverket nu använda friktionsmätvagnen BVll för att den skall

kunna godkännas som alternativ till BVll eller SFT vid Vägverkets

friktionsmätningar.

3 Metod

I detta experiment som utfördes under februari 1996 i Jämtland, har upprepade

mätningar genomförts med tre BV14 på olika väglag och med olika förare. Två

BV14 har funnits på Volvo 850, medan den tredje varit på en Chrysler Voyager.

Dessutom har en beprövad utrustning för friktionsmätning, BVll med ett mätdon,

ingått.

Studien har utförts som ett statistiskt planerat experiment. Det betyder att alla

faktorer varierats systematiskt så att det ger möjlighet att beskriva utrustningens

repeterbarhet i olika avseenden.

Fyra olika ytor (väglag) har anlagts, l: Slät is, 2: Dubbruggad is, 3: Packad snö

och 4: Fastfrusen sand, på en drygt hundra meter lång sträcka. Varje observation

är den uppmätta medelfriktionen över 100 m.

Under försöket har 4 förare bytt fordon systematiskt. Vidare har 7 mäthjul

varierats systematiskt mellan de 7 mätpositionerna, en på BVll och två på var och

en av de tre BV14 utrustningarna.



Bilaga 5

Sid 2(6)

De fyra fordonen har passerat i kolonn över mätsträckan. Positionen i kolonnen

har varierats. Varannan gång har mätsträckan körts i riktning 1 och varannan i

riktning 2.

På varje yta har 7 försöksomgångar genomförts, där varje försöksomgång omfattar

56 mätningar. Plan för en försöksomgång redovisas i tabell 1. Det antas att ytans

friktion inom en försöksomgång varit konstant, men att den kan variera mellan

försöksomgångar, t.ex. som en följd av stigande lufttemperatur.

Tabell 1 Planför enförsöksomgång.

                

 

 

               

Förare 1 2 3 4

Mätdon, BV11, 1 BV14-1, v2, h3 BV14-2, v4, h5 BV14-3, v6, h7

H'ul

Mätn Riktn. Kolonnposition Kolonnposition Kolonnposition Kolonnposition

1 1 1 2 3 4

2 2 2 1 4 3

3 1 3 4 1 2

4 2 4 3 2 1

5 1 2 3 4 1

6 2 3 2 1 4

7 1 4 1 2 3

8 2 1 4 3 2

Matdon, BV14-3, v3, h4 BV14-2, v1, h2 BV14-1, v5, h7 BV11, 6

H'ul

Mätn Riktn. Kolonnposition Kolonnposition Kolonnposition Kolonnposition

9 1 2 1 4 3

10 2 l 2 3 4

1 1 1 4 3 2 1

12 2 3 4 1 2

13 1 3 2 1 4

14 2 2 3 4 1

15 1 1 4 3 2

16 2 4 1 2 3

Mätdon, BV14-1, v6, h1 BV11, 4 BV14-3, v2, h5 BV14-2, v7, h3

H'ul

M'atn Riktn. Kolonnposition Kolonnposition Kolonnposition Kolonnposition

17 1 2 1 4 3

18 2 1 2 3 4

19 1 4 3 2 1

20 2 3 4 1 2

21 1 3 2 1 4

22 2 2 3 4 1

23 1 1 4 3 2

24 2 4 1 2 3

 

 

   

 

Tabell 1 forts. 
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Mätdon, BVl4-2, V5, h4 BVl4-3, Vl, h6 BVll, 7 BV14-l, V3, h2

H'ul

Mätn Riktn. Kolonnposition Kolonnposition Kolonnpøsitiøn Kolonnpøsition

25 1 l 2 3 4

26 2 2 l 4 3

27 l 3 4 l 2

28 2 4 3 2 1

29 l 2 3 4 1

30 2 3 2 l 4

l 4 1 2 3

32 2 l 4 3 2

Förare l 2 3 4

 

Mätdon, Hjul BVl l, 2 BVl4-l, V7, h5 BVl4-2, V6, hl BVl4-3, V4, h3

    

 

 

 

 

 

M'atn. Riktn. Kolonnposition Kolønnposition Kolonnposition Kolonnposition

33 l l 2 3 4

34 2 2 l 4 3

35 l 3 4 l 2

36 2 4 3 2 1

37 l 2 3 4 1

38 2 3 2 l 4

39 l 4 l 2 3

40 2 l 4 3 2

  

Mätdon, Hjul BVl4-l, Vl, h4 BVl l, 5 BVl4-3, V7, h2 BVl4-2, V3, h6

 

Mätn. Riktn. KOlonnpOSition Kolonnpositiøn Kolonnpøsition Kolonnpøsition

 

 

  

    

41 l 4 3 2 1

42 2 3 4 2

43 l 2 l 4 3

44 2 l 2 3 4

45 1 l 4 3 2

46 2 4 l 2 3

47 l 3 2 l 4

48 2 2 3 4 l

 

Mätdon, Hjul BVl4-3, V5, hl BVl4-2, V2, h7 BVl4-l, V4, h6 BVl l, 3

 

Mätn. Riktn. Kolonnposition Kolonnpositiøn Kolonnpøsition Kolonnpøsition

  

 

 

 

 

  

 

 

    

49 l 4 3 2 1

50 2 3 4 l 2

51 l 2 l 4 3

52 2 l 2 3 4

53 l l 4 3 2

54 2 4 l 2 3

55 l 3 2 l 4

56 2 2 3 4 l 
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4 Resultat

Resultaten har varit utsatta för en variansanalys, med faktorerna Förare, Däck,

Mätdon, Position, Riktning samt Yta och försöksomgång. Analysresultatet visas i

tabell 2.

Standardavvikelsen hos upprepningar under fix faktornivå har varit 0.03, både

när mätningarna med BVll är med i analysen och när de inte är med.

Residualanalys tyder på att standardavvikelsen påverkas av vilken typ av yta

mätningen görs på. På Slät is har standardavvikelsen varit 002, på Dubbruggad

is 0.01, på Packad snö 0.02 och på Fastfrusen sand 0.04.

Standardavvikelsen påverkas endast försumbart om man vid varje upprepning

växlar till ny förare. Detta bygger på resultat med de förare som ingått i försöket.

Däckbyte eller byte av mätdon inverkar knappt märkbart på standardavvikelsen.

Repeterbarhetsfelet definieras i detta projekt som den skillnad i friktionstal

mellan två mätningar på samma 100-meterssträcka som överskrids i högst 5 % av

fallen. Beräkningar visar att repeterbarhetsfelet uppgår till mellan 0,03 och 0,10

beroende på vilken av de ovan nämnda ytorna som mätningarna gjorts på.

Friktionsmedelvärdet under fix faktornivå för Förare, Däck, Mätdon och Yta

visas i tabell 3-6.

Analysen visar att det finns en statistiskt signifikant effekt (om än liten) av att

byta mätdäck eller växla mätdon. I det senare fallet härrör det från skillnad mellan

höger och vänster hjul på den BV14 som varit kopplad till Chryslern (mätdon 3v

och 3h). Orsaken till detta har visat sig bero på en olämplig spänningsomvandlare

som numera är utbytt. Övriga BV14 och BVll mätte med försumbara skillnader.

Tabell 2 Variansanalystablå.

                    

Source of Variation Sum of DF Mean F Sign of

Squares Square F

Main Effects 46,986 46 1,021 1 185,041 ,000

FÖRARE ,005 3 ,002 1,893 ,129

DÄCK ,024 6 ,004 4,614 ,000

MÄTDON ,063 6 ,010 12,152 ,000

POSITION ,004 3 ,001 1,720 ,161

RIKTNING ,010 1 ,010 11,673 ,001

YTA_OMG 46,661 27 1,728 2004,992 ,000

Explained 46,986 46 1,021 1 185,041 ,000

Residual 1,256 1457 ,001

Total 48,242 1503 ,032
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Tabell 3 Validering BV14-BV11. Friktionsmedelva'rden . Fakiornivå förare.

Förare l 2 3 4

Friktion 0.25 0.25 0.26 0.25

      

Tabell 4 Validering BV14-BV11. Friktionsmedelva'rden . Faktornivå mätda'ck.

 

Däck l 2 3 4 5 6 7

     

 

   

Friktion 0.26 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25

 

Tabell 5 Validering BV14-B V] 1 . Friktionsmedelvarden . Faktornivå matdon.

 

Mätdon BVl4-lv BVl4-lh BVl4-2v BVl4-2h BVl4-3v BVl4-3h BVll

  

Friktion 0.25 0.26 0.25 0.25 0.23 0.28 0.26

     

 

 

 

Tabell 6 Validering BV14-BV11. Friktionsmedelva'rden . Faktornivå yta.

En radför varje typ av yta (vagla ).

 

 

             

Yta\Omg l 2 3 4 5 6 7

1 0.09 0.12 0.11 0.11 *0.16 0.11 0.10

2 0.11 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.11

3 0.21 0.26 0.26 0.23 0.23 0.22 0.24

4 0.50 0.48 0.47 0.51 0.58 0.58 0.68

Slutsatser

Mätdonen är sinsemellan valida dvs de ger likvärdiga resultat. Detta framgår av

tabell 2, tabell 5 och figur 1 på nästa sida. Inverkan avhjul (däck) eller förare kan

försummas. BVl4 bör således kunna godkännas för Vägverkets friktionsmätningar

som ekvivalent med BVll och SFT.

Repeterbarhetsfelet är så pass stort att en enstaka mätning över 100 m inte alltid är

tillräcklig för att dra slutsats om friktionen är tillfredsställande. I gränsfall behövs

flera mätningar för att dra sådana slutsatser. Detta är dock inte någon nyhet och är

inte något som gäller enbart dessa utrustningar utan styrker bara tidigare

erfarenheter från friktionsmätningar i Sverige och utomlands oberoende av

mätapparatur. Orsaken är i huvudsak att söka i faktiska friktionsvariationer

orsakade av att mäthjulet påverkar friktionen eller att friktionen varierar i sidled

samtidigt som det är praktiskt omöjligt att köra i exakt samma spår från gång till

gång.

Referenser

Nordström O. Friktionsmätutrustning Twin friction tester BVl4. KFB/VTI

forskning/research 18 del 1 sid 109-127 Linköping 1996.
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Figur 1 Jämförelse mellan resultatfrån 3st BV]4 (6 st ma'tdon) med VT]s

BV]]. I diagrammen visar varje punktfriktionen vid en matning med BV]] på den

horisontella axeln och friktionen vid samma matomgäng med ett BV]4-mätdonpå

den vertikala axeln. Vilket BV] 4-ma'tdon det gällerframgår av

symbolförklaringen till höger om diagrammen . Linjerna a'r regressionslinjer av

typ y=Kx där x a'rfriktionen för BV]] och y motsvarande friktionför ett B V]4-

ma'tdon. K är en konstant.
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'farskningsinstitutet
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Staffan Möller 1998-09-22

METODBESKRIVNING VINTERMÄTBIL

1 Definitioner och förklaringar

Observationsobjekt

Observationsobjekt är de platser som valts ut för väglagsobservationer. Ett obser-

vationsobjekt omfattar ett eller flera sektionselement.

Süngor

Observationsobjekten sammanbinds till lämpliga slingor. En slinga bör inte vara

längre än att observationer under snöfall kan genomföras på ca 2 timmar.

Före vintersäsongen fastläggs observationsslingornas körriktning och turord-

ning.

Sektionselement

Vid väglagsobservationer särskiljs följande sektionselement:

- körfält

- Vägrenar

- sidoanläggningar

- gång- och cykelbanor samt gångbanor (GC-vägar).

Med sidoanläggningar avses anläggningar för uppställning av fordon utanför väg-

banan. Följande typer av sidoanläggningar ingår:

- bussficka och avskild hållplats

- rastficka och rastplats

- informationsplats

- samåkningsparkering.
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Observationsytor

Körfält delas in i fem Observationsytcr. Se figur 1.

l. vägmitt

2 vänster hjulspår

3. mellan hjulspår

4 höger hjulspår

5. körfältskant.

Sektionselementen vägren och sidoanläggning delas in i två lika stcra observa-

ticnsytor. I vägrenen ingår även vägmarkeringen (kantlinj en).

1. mot körfält

2. mot dike.

Gång- och cykelvägar består av endast en observationsyta.

[\
.)

U.
)

.
h

LJ
]

  

 

Sido- H:

anlägg- GC- : = = = '
Vägren ning Väg

      

Figur 1 Observationsytar.

Sidolägen

Ett sidoläge är en placering tvärs vägen inom ett sektionselement. Mätning görs i

så många Sidolägen att sektionselementets alla observationsytcr kan beskrivas.

Varje sidolägesmätning består av en 100 meter lång sträcka längs vägen.
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Vid väglagsbeskrivning används en indelning i nio väglagstyper. Definitioner och

förklaringar till de olika väglagen framgår nedan.

Torr barmark

Fuktig barmark

Våt barmark

Tjock is

Packad snö

Tunn is

Rimfrost

Lös snö

Snömodd

Vägbanan är torr.

Vägbanan är inte helt torr men man kan köra efter annat

fordon utan att behöva använda vindrutetorkare. Inget

vatten står på vägbanan.

Man använder vindrutetorkare när man kör efter en

annan bil. Vatten syns någonstans på vägbanan.

Vägbanan är täckt av ett islager av sådan tjocklek att

slitlagret inte syns.

Vägbanan är täckt av ett lager packad snö, vilket kan

skiljas från tjock is genom att färgen är vitare.

Vägbanan är täckt av ett islager som är så tunt att slitlag-

ret syns genom isen.

Vägbanan är täckt av ett skikt rimfrost. Färgen på detta är

vitt. När frosten poleras av trafiken kan den övergå till

tunn is.

Vägbanan är täckt av ett löst lager snö.

Med snömodd avses dels snö som bearbetats av trafiken

och fått sådan konsistens att den inte packas, dels snö

som ombildats till snömodd på grund av saltning. Även

snöslask ingår i snömodd.

Lager - på - lager - väglag

Om lös snö eller snömodd förekommer ovanpå tjock is, packad snö eller tunn is

anges båda väglagen. Exempelvis: 2 cm lös snö på packad snö.
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Friktionsklasser

I DRIFT 96 används friktionsklassema tillfredsställande friktion, halka och svår

halka. Gränsvärden för dessa friktionsklasser anges i tabell 1.

  

Friktionsklass Friktionskoefficient

Tillfredsställande friktion n >= 0,25

Halka 0,15 < 11 < 0,25

Svår halka u <= 0,15

    

Tabell 1 Friktionsklasser.

Värdet på friktionskoefficienten avser ett medelvärde Över en 20 meters sträcka

bestämt enligt Vägverkets metodbeskrivning 104: 1990.

Jämnhet i tvärled

En yta anses jämn om spårbildningar eller andra oj ämnheter i tjock is eller packad

snö inte Överstiger 2 cm mätt med en 60 cm lång rätskiva.

Nederbörd

Som nederbörd betraktas regn och snöfall. Som snöfall räknas nederbörd i form av

snö, hagel eller snöblandat regn som faller med en intensitet Över 1 mm/h (fast

form). Utfällning på kall vägbana eller svallis räknas inte som nederbörd.

Snödrev

Snödrev innebär att snö transporteras med vinden. Parametrarna vindhastighet och

varaktighet används för att definiera snödrev.
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Snödjup

Tjockleken hos ett lager av lös snö eller snömodd mäts i cm.

Med en observationsytas snödjup avses den genomsnittliga tjockleken över

observationsytan, d.v.s. medelsnödjupet. Med ett sektionselements snödjup avses

det största av snödjupen på sektionselementets observationsytor, d.v.s. maxsnö-

djupet.

Mittsträng

Med mittsträng på ett körfält avses att väglaget i vägmitt skiljer sig markant från

väglaget i hjulspår. Bredden hos en mittsträng anges i meter med en decimal.

Exempel på val av observationsobjekt

Utgångspunkten vid val av observationsobjekt är att erhålla en täckning av hela

huvudvägnätet (vägnummer E4 - 499). Observationsobjekt som innefattar körfält

väljs (slumpas ut) med ett inbördes avstånd av i genomsnitt 15 km på nationella

stamvägnätet och 30 km på huvudvägnätet i övrigt. På det mindre vägnätet (väg-

nummer fr.o.m. 500) väljs hälften så många observationsobjekt som på huvudväg-

nätet. Om så erfordras kan separata slingor konstrueras för att täcka huvudvägnätet

respektive det mindre vägnätet. Det ska också finnas möjlighet att under transport

mellan observationsplatserna kunna mäta vägavsnitt som bedöms intressanta.

Exempel på val av observationstillfälle

Val av observationstillfälle påverkas av en sammanvägning av kravpå representa-

tivitet i urval och precision i de statistiska skattningarna. För att säkerställa detta

ges det möjlighet till val mellan två olika metoder för väglagsuppföljning. Vilken

som än väljes måste samma metod tillämpas hela säsongen.

Den ena metoden, kallad prognosmodellen, innebär att man utför väglagsob-

servationer mer intensivt under dygn där det förväntas snönederbörd medan det

utförs observationer mer sällan under övriga dygn. Fördelen med denna modell är

att observationerna utförs oftare under dygn med snönederbörd.
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Vid tillämpning av den andra metoden, kallad fast-schema-modellen, utförs

väglagsobservationer enligt vid säsongsstart fastställt schema. Fördelen med

denna modell är att verksamheten kan planeras för hela säsongen utan osäkerhet.

Utförande och dokumentation av observationer

Observationsprincip

Ett sektionselement observeras genom att vintermätbilen mäter i tillräckligt många

positioner (sidolägen) tvärs vägen för att elementets alla observationsytor ska

kunna beskrivas. Varje sidoläge utgörs av en 100 m lång sträcka längs vägen.

Mellan mätningarna i respektive sidoläge görs en förflyttning i sidled över en

sträcka på 60m. Således kräver en mätning av t.ex. sex sidolägen en total mät-

sträcka på 6 x 100 + 5 X 60 = 900 m.

Mätning på körfält och vägrenar görs vanligen i ungefär normal trafikrytm, ca

70 km/h. På det mindre vägnätet bör dock lägre hastighet väljas, lämpligen 50

km/h. Vid mätning på sidoanläggningar måste hastigheten också vara lägre än 70

km/h. På moderna buss- och parkeringsfickor, som ofta är ca 100 m långa, och på

avgränsade sidoanläggningar är lämplig mäthastighet 50 km/h, om inte trafikför-

hållanden eller väglag föranleder lägre hastighet. På äldre fickor, som kan vara så

korta som 30 - 40 m, bör mäthastigheten vara ca 30 km/h.

För att mäthastigheten ska hållas uppe bör stopp, backning och vändning av

bilen undvikas. Det medför att sidoanläggningar bör mätas fristående från kör-

fält/vägrenar och i två etapper. Det senare innebär att mätning av båda observa-

tionsytorna på tex. en bussficka kräver tillgång till två bussfickor i samma kör-

riktning.

Genomförande av mätning

Mätning görs på olika sätt på sektionselementen körfält, vägrenar och sidoanlägg-

ningar. GC-vägar och passagerarutrymmen på bussfickor/busshållplatser mäts inte

utan observeras manuellt. Sådana observationer matas in i mätdatorn på platsen.
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Körfält

Följande fyra sidolägen mäts på körfält. Av säkerhetsskäl påbörjas mätningen av

det första sidoläget på en raksträcka.

l. Vägmitt

° Vänster hjulpar placeras mitt i mittsträngen eller, om sådan saknas, i vägmitt

eller strax till höger om mittmarkeringen.

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta vägmitt utvärderas

data enbart från vänsterhjulet.

2. Hjulspår

° Mätbilen placeras centriskt i hjulspåren eller, om tydliga sådana saknas, där

majoriteten av trafiken går fram.

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta hjulspår utvärderas

data från båda hjulen.

3. Mellan hjulspår

° Vänster hjulpar placeras mitt emellan hjulspåren eller, om distinkt sådan yta

saknas, centriskt i hjulspårsområdet alternativt där majoriteten av trafiken går

fram.

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta mellan hjulspår

utvärderas data enbart från vänsterhjulet.

4. Körfältskant

 

° Höger hjulpar placeras strax till vänster om kantmarkeringen. Om kantmarke-

ringen inte är synlig placeras höger hjulpar strax till höger om högra hjulspåret

eller, om tydliga hjulspår saknas, där majoriteten av trafiken går fram.

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta körfältskant utvärde-

ras data enbart från högerhjulet.
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Vägrenar

Mätning görs endast om vägrenen är bredare än 0,7 m, inklusive kantlinjen. Om

vägrenen är bredare än 0,7 m men smalare än 1,5 m mäts endast ett sidoläge; med

höger hjulpar placerat mitt på vägrenen. I annat fall mäts nedanstående två sidolä-

gen.

l. Inre vägrenshalva

° Höger hjulpar placeras mitt på vänstra vägrenshalvan (halvan närmast körfältet).

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta inre vägrenshalva

utvärderas data enbart från högerhjulet.

2. Yttre vägrenshalva

° Höger hjulpar placeras mitt på högra vägrenshalvan (halvan närmast diket).

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta yttre vägrenshalva

utvärderas data enbart från högerhjulet.

Sidoanläggningar

Följ ande två sidolägen mäts.

l. Utanför hjulspår

 

- Höger hjulpar placeras mitt emellan hjulspåren eller, om distinkta sådana sak-

nas, centriskt i hjulspårsområdet.

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta utanför hjulspår

utvärderas data enbart från högerhjulet.

2. Hjulspår

° Mätbilen placeras centriskt i hjulspåren eller, om sådana saknas, där majoriteten

av busstrafiken/trafiken går fram.

För att beskriva snödjup och friktion på observationsyta hjulspår utvärderas

data enbart från högerhjulet.
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4.3 Manuell komplettering

4.4

De mätningar på olika sektionselement och i olika sidolägen som beskrivits ovan

kompletteras med följ ande manuellt framtagna uppgifter.

0 Väglaget, exklusive snödjup, på varje observationsyta på körfält, vägrenar och

sidoanläggningar. Nio väglagstyper särskiljs, se kapitel 2.

0 Totala bredden hos mittsträng på körfält. Mittsträngens bredd redovisas under

observationsyta vägmitt och anges i meter med en decimal.

0 Väglag, bedömd friktion och ojämnheter anges för GC-vägar och passagerarut-

rymmen på bussfickor/busshållplatser.

0 Väderleken vid observationstillfället.

Dokumentation

Mätvärden från vintermätbilen för variablema ojämnhet, snödjup, friktion, luft-

temperatur, vägytetemperatur och relativ luftfuktighet beräknas och sparas på

nedanstående tre nivåer. Mätvärdena redovisas på de två senare nivåerna.

0 Delsträcka (medelvärde för en ZO-meterssträcka).

0 Observationsyta (medelvärde för en lOO-meterssträcka).

0 Sektionselement.

För sektionselement redovisas följ ande.

0 Ojämnhet och snödjup som den största medelojämnheten respektive det högsta

medelsnödjupet bland de ingående observationsytorna.

0 Friktion som det lägsta medelfriktionsvärdet bland de ingående observations-

ytorna.

För körfält och sidoanläggningar anges dessutom ett mått som ger möjlighet att

ange risken för sladd vid inbromsning, split friction. Måttet beräknas för samtliga

mätta sidolägen som medelvärdet av de fem absolutskillnadema i friktionsvärde

mellan höger och vänster mäthjuls samtidiga 20-metersvärden. Split friction anges

dels för observationsyta hjulspår, dels som det maximalt uppmätta värdet bland

övriga sidolägen. Sladdriskmåttet kommenteras nedan.
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0 Lufttemperatur, vägytetemperatur och relativ luftfuktighet som medelvärdet av

medeltemperaturerna respektive medelluftfuktighetema hos de ingående observa-

tionsytorna.

Förutom dessa uppmätta värden redovisas de observerade variablerna väglag,

bredd hos mittsträng på körfält och väderlek.

Väglagsbeskrivningar för ett sektionselement - körfältet - kan tas fram med

hjälp av ett särskilt datorprogram som transformerar beskrivningen från observa-

tionsytor till hela sektionselementet.

Kommentar till sladdriskmåttet split friction

Split friction utgörs av största absoluta skillnad i friktion mellan höger och vänster

mäthjul. Värdet är ett mått på det moment som vid maximal bromsning vill sätta

fordonet i rotation dels indirekt genom vridning av framhjulen - sneddragning i

ratten som måste pareras - dels direkt genom vridmoment på hela fordonet som

måste tas upp av sidkrafter från speciellt bakdäcken. Vid låsta hjul erhålls inga

sidkrafter från däcken och fordonet roterar så länge friktionsskillnaden består.

Rotationen uppstår snabbare ju större friktionsskillnaden är. Effekten kan resultera

i att fordonet styr över på motsatt körfält och kolliderar med mötande fordon eller

går av vägen i samband med inbromsning, tex. inför möte med ett tungt eller brett

fordon på smal väg. Rotationen sker åt det håll där friktionen är störst. På en smal

väg med gemensamt mittspår, och med högre friktion i mittspåret än utanför, kan

risken för kollision där en personbil kommer över i mötande körfält förväntas

dominera.

Split friction-måttet föreslås tolkas på följ ande sätt.

Värde på split friction

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

 

< >< >< >

  

Acceptabelt Med tvekan Ej acceptabelt

acceptabelt
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De slingkörningar som hittills gjorts med Vinterm'atbilen Visar att ca 75 % av

mätningarna har split frictiOn-Värden under 0,25, ca 15 % Värden mellan0,25 och

0,50 medan ungefär 10 % har V'arden Över 0,50. Om enbart barmark betraktas

minskar andelen split friction-Värden Över 0,50 till ca 5 %. För is/snöväglag gäller

motsatsen, andelen split friction-Värden över 0,50 Ökar till ca 15 %.
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Väg- och transport-
'farskningsinstitutet

Drift och underhåll

Staffan Möller 1998-09-23

Peter Wretling

Jämförelse med manuell väglagsuppföljning

Manuella observationer av tillståndet på vägnätet vintertid görs på följande sätt. En tränad

observatör färdas längs en slinga och stannar på i förväg utvalda platser och beskriver

tillståndet på en 100 m lång sträcka av vägen. I ett protokoll noterar han först vilken plats som

observeras och tidpunkten för detta. Därefter anges vädret och vägytans temperatur vid

observationstillfället. Väglagstypen, och tjockleken på lösa skikt, anges för varje

sektionselement (körfält, vägren etc.) och observationsyta (vägmitt, hjulspår, mellan hjulspår

etc.). Friktion och ojämnheter mäts eller bedöms, och om en mittsträng förekommer, anges

dess bredd. Observationen kompletteras senare med vädret under det senaste dygnet.

En komplett vintermätbil kan objektivt mäta/identifiera alla uppgifter som en observatör

ska ange utom väder, väglagstyp och mittsträngsbredd.

En jämförelse mellan observatörens och vintermätbilens uppföljningar gjordes i februari

och mars 1998 genom att observatör och mätbil ungefär samtidigt observerade/mätte samma

platser. För detta ändamål konstruerades en särskild slinga på ca 500 km. Det krävdes två

dagar för att köra slingan ett varv med vintermätbilen. Slingan bestod av följande fyra

vägsträckor.

- Riksväg 87, Östersund - Graninge.

- Länsväg 331, Graninge - Stavreviken.

- E 4, Härnösand - Sundsvall.

- E 14, Sundsvall - Östersund.

På sträckan Stavreviken - Härnösand gjordes inga observationer.

I tabell 1-3 nedan visas en jämförelse mellan manuella observationer och vintermätbilens

resultat vad gäller väglagstyp, friktion och snödjup på redovisningsnivån observationsyta.

Jämförelsen görs för slingkörningarna 18-19/2, 24-25/2 och 3-4/3 och omfattar endast

observationsytor där väglagsobservatören noterat ett is- eller snöväglag. Det totala antalet

jämförelser blev drygt 100 st. Ojämnheter redovisas inte i tabellen eftersom man alltid fick

samma resultat, varken observatör eller mätbil angav några ojämnheter vid något tillfälle.
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Tabell 1 Jämförelse mellan manuell väglagsuppföljning 00h vinterma'tbilen avseende

väglag, friktion och snödjup a'en 18-19/2.

 

Tabellförklaring:

Väglag: TB = torr barmark

VB = våt barmark

FB = fuktig barmark

TUI = tunn is

TJI = tjock is

PS = packad snö

SM = snömodd

SM på TJI = snömodd på tjock is

LS = lös snö

Friktion: Svår halka = LL S 0,15

Halka = 0,15 < p. < 0,25

Tillfredsställande (tillf) = LL 2 0,25

Snödjup anges per sidoläge (Vägmitt/ Vänster hjulspår/ höger hjulspår/ mellan hjulspår/

körfältskant).
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Tabell 2 Jämförelse mellan manuell väglagsuppföljning 00h vintermatbilen avseende

väglag, friktion och snöayup den 24-25/2.

 

Tabellförklaring:

Vaglag: TB = torr barmark

VB = våt barmark

FB = fuktig barmark

TUI = tunn is

T]I = tj 00k is

PS = packad snö

SM = snörnodd

SM på TJI = snömodd på tjock is

LS = lös snö

Friktion: Svår halka = ;L S 0,15

Halka = 0,15 < ;1 < 0,25

Tillfredsst'allande (tillf) = LL 2 0,25

Snödjup anges per sidol'age (Vägmitt/ V'anster hjulspår/ höger hjulspår/ mellan hjulspår/

körfältskant).
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Tabell 3 Jämförelse mellan manuell väglagsuppföljning och vintermätbilen avseende

väglag, friktion 00h snöa'jup den 3-4/3.

 

Tabellförklaring:

Väglag: TB = torr barmark

VB = våt barmark

FB = fuktig barmark

TUI = tunn is

T] I = tjock is

PS = packad snö

SM = snömodd

SM på TJI = snörnodd på tjock is

LS = lös snö

Friktion: Svår halka = 0. S 0,15

Halka = 0,15 < u < 0,25

Tillfredsställande (tillf) = Lt 2 0,25

Snödjup anges per sidol'age (Vagmitt/ Vänster hjulspår/ höger hjulspår/ mellan hjulspår/

körfältskant).
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Av tabellerna 1-3 framgår att väglaget överensstämde i 34 fall eller i drygt 30 0/0. En vanlig

svårighet i bedömningen av väglaget är att skilja på tjock is och packad snö. Om dessa två

väglag slås samman till en grupp ökar överensstämmelsen till nästan 65 %.

Det verkar som friktionen överskattas vid den manuella väglagsuppföljningen. När

vinterväglag råder har observatören i 50 % av fallen uppskattat friktionen till en högre nivå än

vad vintermätbilen mätt, det motsatta är knappt 10 %. För resterande 40 % är friktionen lika

mellan vintermätbilen och väglagsuppföljningen. Motsvarande jämförelse när även typen av

vinterväglag överensstämmer mellan mätbilen och observatören är 30, 15 respektive 55 %.

Lös snö eller snömodd förekom sällan, endast vid sex tillfällen. Vid ett tillfälle angav både

vintermätbilen och observatören förekomst av lös snö eller snömodd. Snödjupet var då 0

respektive 2 cm.

Tabell 4 Medelvärde och standardavvikelse av skillnaden i mättidpunkt mellan

vintermätbilen och den manuella observationen.

     

Medelvärde Standard-

(min) avvikelse

(min)

1 8- 1 9/2 64 107

24-25/2 171 68

3-4/3 30 44

    

I tabell 4 visas skillnaden i mättidpunkt mellan vintermätbilen och den manuella

observationen. Denna skillnad varierar i genomsnitt från en halvtimma till nästan tre timmar.

Det bör noteras att de skillnader i angivet tillstånd som konstaterats ovan mellan observatör

och mätbil kan bestå av flera komponenter.

0 Skillnad i mättidpunkt.

0 Skillnad i mätsträckans längd (100 m för observatör mot 600-900 rn för mätbilen p.g.a.

mätning i flera sidolägen).

0 Skillnad i mätteknik (vissa bedömningar/uppskattningar ersätts av mätningar resp. vissa

mätningar görs med annan utrustning).
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Uppstart av vintermätbil

Detta dokument inleds med en kort checklista för uppstarten av mätbil och

mätsystem. Senare i dokumentet beskrivs några punkter mer i detalj.

Checklista för uppstart av systemet

Vrid om huvudströmbrytaren i fronten på bilen så att den står rakt upp.

Töm lufttanken på eventuellt vatten

Kontrollera lufttrycket i bilens däck och BVl4 s mäthjul

Kontrollera så att BV14 är lösgjord och färdigt att använda

Kontrollera att videofönstret är rengj ort

Kontrollera att RH/Temperaturgivare ej är nedsmutsat

Starta motorn och tryck knappen märkt 220V till grönt läge - PÅ

Starta UPS

Starta friktionsdator

Starta mät och huvuddator

Starta laserskrivare

Starta videosystem samt kontrollera att videokassett sitter i videospelaren

Huvudström brytare

Huvudströmbrytaren sitter i vintermätbilens front och vrids till PÅ -läge innan

start av bilen (se bild 1). Efter mätning bör strömbrytaren slås av då bilen drar

lite ström även när systemet ej är aktiverat.

Enator Telub AB
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Tömning av quttanken

Vintermätbilen har modifierade stötdämpare i bakvagnen. Dessa gjordes styvare

genom att montera extra luftbälgar vid respektive stötdämpare. Till detta system

ör en lufttank som ibland kan innehålla kondensvatten från luften. För att

örhindra att systemet fryser sönder bör tanken tömmas genom att dra i ventilen

som är placerad på lufttanken (se bild 2).

 

Bild 2. Kondensvatienvenri

intermätbilens däcktryck

Lufttryeket skall vara 2.1 har i bilens däck och 1.4 har i mäthjulens ae .

uftfilter till RH/Lufttempgivare

Då filtret är nedsmutsat syns detta främst på färgen som skall vara helt vit (se

bild 3). Om givaren beter sig konstigt kan även detta vara en indikation på att

filtret är nedsmutsat. Filtret rengörs enklast genom att helt enkelt tvätta det i en

vanlig diskmaskin.

  

Bild 3. Temperatur/RHgivare

nator Telub AB
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TravelpowerIU PS

Bilen är bestyckad med en sk Travelpower från Elektrolux (se bild 4). Detta för

att en hel del utrustning i bilen kräver 220 volt. Systemet regleras med en knapp

till vänster om ratten (se bild 6). Med denna strömställare väljs om man vill köra

bilen på extern (skarvsladd) eller intern (Travelpower) kraftkälla. När den gröna

lampan lyser är Travelpowem aktiv. Den enda åtgärd som behöver utföras på

systemet är att ibland kontrollera generatorremmens sträckning. En kontroll bör

aven ske av säkringsboxen till vänster om datorracken (se bild 5). Systemet

innehåller även en sk. UPS (avbrottsfri spänning). UPSen håller spänningen ett

par minuter till de känsliga datorerna för att inte hårddiskar och dylikt skall ta

skada vid ett eventuellt motorstopp eller liknande.

 

Bild 6. Väljareför strömkälla

Videosystem

Bilen innehåller ett Videosystem för att dokumentera vad som händer på vägen,

vilket väder det är samt hur vägen ser ut. Videospelaren slås på genom att trycka

nator Telub AB
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på ON knappen på Videon (se bild 7) och kameran slås på genom att trycka på

knapp 1 på styrdosan (se bild 8).

 

Bild 7. Påslagningsknapp video Bild 8. Styrdosa video

äkerhetsutrustning

Bilen är utrustad med en pulversläckare och första förbandslåda Vid

operatörsplats. Dessutom sitter det 2 st roterande varningsljus på bilens tak (se

bild 9) samt en varningsskylt Mätning placerad bak på bilen (se bild 10).

Varningsljusen styrs från förarplats med den Övre gröna Väljaren (se bild 11).

Via-4:24

 

Bild 10. Varningsskylt

 

h varningsljus

Enator Telub AB
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Justering av stötdämpartryck (bak)

Trycket i bakre luftb'algarna justeras enkelt genom att föra väljare 1 (se bild 12)

till resp sida. Om trycket skulle vara för högt sker tömning av luften på resp sida

när någon av de nedre knapparna trycks in. Ett riktvärde på lufttrycket är 2.7 bar.   

  

Bild 12. Manöverenhetför stötdämparna

Enator Telub AB
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1 Allmän beskrivning

BV14 mäter friktionen samtidigt i två hjulspår. Friktionen (friktionskoefficienten) definieras

som kvoten mellan friktionskraft och normalkraft. Friktionskraft definieras allmänt som

överförbar kraft i kontaktplanet för två ytor som är i kontakt med varandra. Friktions-

koefficienten benämnes ofta i kortform friktion eller friktionstal. Den friktion som mäts

med BV14 är kvoten mellan bromskraft och hjullast för två mäthjul försedda med mönstrade

mätdäck av typ Trelleborg T49 High Speed storlek 4.00-8 med en hjullast av 1000 N som
tvingas att rotera med 17 % slip (17% långsammare än frirullning). För att friktions-

koefficienter mätt med olika mätutrustningar skall vara direkt jämförbara måste följande
villkor vara uppfyllda

l. Mätbegreppet skall vara stabilt, dvs väldefinierat och detsamma för allajämförda

utrustningar.
2. Mätproceduren skall vara lika.

3. Yttre förhållanden av vikt skall vara lika.

J ämförbarhetskrav 1, att mätbegreppet är stabilt, är uppfyllt sålänge mätprincip och mät-

däck bibehålls och slip, hjullast och ringtryck hålls inom vissa gränser. Dessa betingelser är
uppfyllda för mätvärden från BV11, Saab Friction Tester och BV14. BV 11 har använts sedan

1970.
Jämförbarhetskrav 2, likadan mätprocedur, bedöms som väl uppfyllt för BV11, Saab

Friction Tester och BV14. Proceduren är okänslig för förbättringar i form av noggrannare

mätapparatur. Övergång från moment till kraftmätning kan inverka någon procent men

bedöms som försumbart i den aktuella användningen.

Jämförbarhetskrav 3, yttre förhållanden av vikt är lika kan i praktiken vara svårt att uppfylla.

Friktion på vinterväglag är beroende av yttre förhållanden som snöfall och temperatur

trafikeringsintensitet m.m. Mätning i kontrollsyfte måste därför ske i nära anslutning till att

underhållsåtgärder utförts. Kompensering för ändrade förhållanden kan oftast inte göras.

BV14 har två mäthjul monterade på en lätt stel axel. Mäthjulen är individuellt bromsade
med cirka 17 % slip med en duplex kedjetransmission till resp bakhjul på bilen. Varje
kedjetransmission är monterad på en svängarm fäst vid en adapter på bakhjulet resp mäthjulet
med tre bultar. Adaptrarna är i sin tur fästa vid hjulenmed bultar som också fäster hjulen vid

hjulnaven. Svängarmarna är således lätt demonterbara för hjulbyte eller långdistanstransport
där mätning inte är aktuell.
Hjullasten är 1000 N. Av denna last är cirka 400 N från ofjädrad vikt och resterande 600 N

erhålls via en luftfjäder som verkar i mäthjulsaxelns centrum. Fj äderns övre ände är

förbunden med kopplingskulan på bilen med ett fjäderförspänt teleskopiskt stag som överför
nästan hela luftfjäderns kraft till bilen. En mindre del av lasten överförs till en horisontell
rörram fäst i takrelingen som också tjänstgör som tryckluftbehållare som via el-reläer kan
förbindas med luftfjädercylindern. Rörramen styr luftfjäderns övre ände både i längd- och

tvärled.
Lufttrycket vid nominell hjullast är cirka 400 kPa som genereras av två 12 V

elkompressorer. Lufttrycket mäts och regleras via elventiler och relän av en bärbar PC som
används för styrning av utrustningens funktioner, datainsamling, databearbetning och
presentation.



Bilaga 9

3(28)

Luftfj ädercylindern är dubbelverkande och används Ocksåför att lyfta mäthjulen från
marken när mätningen är avslutad.

Mäthjulsaxeln är även kopplad till bilens kopplingskula via en ledad svängarm. Denna
svängarm som är riktad 90 grader mot hjulaxeln styr denna i enbart i sidled.

Bromskrafterna på mäthjulen mäts indirekt av elektriska skjuvkraftgivare i spännhjuls-
försedda axlar i kedjetransmissionerna.

En pulsgenerator driven av kedjetransmissionen används för mätning av vägsträcka och
hastighet.

Mätdonen är kopplade till förstärkare placerade i en låda som omsluter luftfjädercylindern

med kompressorer. Via en kabel genom bilens baklucka överförs de förstärkta signalerna till

en analog/digital(A/D)-omvandlare förbunden med den tidigare nämnda bärbara PCn som är

monterad vid instrumentbrädan i bilens mitt. PCn reglerar också lufttrycket, hjulens lyftning

och sänkning samt start och avslutning av mätförloppet.

På system monterade på personbilar som Volvo 850 och Dodge Stratus enligt figur 2 och 3

kan under längre transporter lådan med elektronik och fjädringssystem demonteras från

mäthjulsaxeln och rörramen och det teleskopiska dragstaget och läggas i bilens bagagerum.

Rörramen kan svängas framåt till en viloposition på takräcket. Transmissionssvängarmarna
kan placeras på takräcket. Detta utförs i ett trestegsförfarande för varje svängarm:

Först demonteras svängarmen från sitt mäthjul och vrids uppåt till en nästan vertikal
position. Det andra steget är att fästa kopplingen i armens övre ända vid ett svängbart stöd på

takrelingen. Därefter demonteras även svängarmens koppling till bakhjulet och svängarmen
svängs upp till en andra stödpunkt på takrelingen. Taklasten vid transport kommer att vara

cirka 100 kg.

Mäthjulsaxeln med mäthjul och svängarm för sidostyrning monteras på en särskild hållare

på dragkulan.
Den utrustning som anpassats för en Chrysler Voyager (se figur 1) placeras så när som på

rörramen och hjulaxeln med mäthjul helt inuti fordonet.

För snabb fältkalibrering fästs stålband runt mäthjulens periferi och till vågar fästa vid en

lätt ram så att banden bildar vertikala tangenter till mäthjulen. Denna operation utförs med
mäthjulen lyfta från marken. Hjullasten ansätts sedan via luftfjädern. Den last som bärs av

banden motsvarar såväl den last som den bromskraft mäthjulen utsätts för.
Eftersom den ofj ädrade vikten är 40 kg kan krafter motsvarande friktionsvärden mellan 0,40

och 1,00 vid hjullasten 1000 N åstadkommas.

Det fordon på vilket utrustningen monteras bör inte väga mindre än 1500 kg i mätfärdigt

skick och minst 600 kg bör bäras av bakaxeln som kommer att avlastas under mätningen med

något mer än 2000 N. Fordonet skall vara utrustat med en draganordning med 50 mm kula

som kan tåla en uppåtriktad kraft av 1300 N statisk plus 500 N dynamisk last. Dessa krav
uppfylls normalt av större standardutrustade personbilar. Mätbilen kan köras med mäthjulen

nere både framlänges och baklänges med fullt styrutslag utan skada. Det är emellertid inte ett
rekommenderat förfarande eftersom däckslitaget naturligtvis kommer att öka.
Tre utrustningar har tillverkats och provats under fältmässiga förhållanden med gott resultat

under varierande väglagsförhållanden. Studier som påvisat god korrelation mellan BV14 och
BVll har utförts. BVll har i olika undersökningar korrelerat väl med Saab Friction Tester

och ett större antal utländska friktionsmätfordon ett ABS-bromsat fordon med varierad
däcksutrustning.
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Utrustningen ingår som ett delsystem i den Vintermätbil som Vägverket utvecklar i samverkan

med VTI, Enator och Tuben Teknik.

 

Figur 1. BV14 monterad på en Chrysler Voyager Visad i mätläge.
(Figure I. BV14 on a Chrysler Voyager shown in measuringposition).

 

Figur 2. BV14 monterad på en Volvo 850 med mäthjulen lyfta för transport.
(Figure 2. BV14 on a Volvo 850 with test wheels liftedfor transportation).

 

Figur 3. BV14 monterad på en Dodge Stratus med mäthjulen lyfta för transport.

(Figure 3. BV14 on a Dodge Stratus with test wheels liftedfor transportation).
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eras plats i
örvaringslådor 1-5
BV14 components and their place in storage
oxes 1-5)

Kraftreaktionsrör och lufttank

Force reaction tube ana' air tank

  

  

Vänster kabel +skyddsrör

Left cable + protection tube

  

 

Höger kabel +skyddsrör

Right cable + protection tube  

    

Vänster transmissionsarm

Left transmission arm

   

Höger transmissionsarm

Right transmission arm

  

 

   

Vänster stänksk'arm

Left mucl guara'

   

Höger stänkskärm

Right mua' guara'

   

Elektronik- och fjädringslåda

Electronics and suspension box

   
Ste mäthjulsaxel

Live test wheel axle

   

Figur 4. BV14. Huvudkomponenter.
(Figure 4. B V14 Main components).

   

2 vägar

2 scales

Tvärstag

Cross member

      

Övre och nedre länkar

Upper ana' lower links

   

Kalibreringsring

Calibration ring

   

 

 

Hydraulisk domkraft

Hydraulicjack

 

 

 

 

     

Kalibreringsring

Calibration ring

 

  

Figur 5. Kalibreringsutrustning.

(Figure 5. Calibration equipment).
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Låda 1.(Box 1)

l. Vänster transmissionsarm (Left transmission link)

2. Hjuladapterskiva med 5 hål med hålcirkeldiameter 100 mm

för Volvo 850 eller 4 l/ för Chrysler Voyager och
Dodge Stratus. Skivor med dubbla håluppsättningar kan

förekomma. x 4--

( Wheel adaptor disc with 5 holes and bolt circlediam
100 mmfor Volvo 85 0 or 4 1/4 "for Chrysler Voyager and :

Dodge Stratus. Discs with double hole sets are also possible)
  

 

  

 

° 6. F' 6
3. 5 st M 8 försänkta skruvar med insexfattning till hjuladapterskiva lgur ( [gare )

, (5 adaotor screws withvinsex foradaptorplate)

4. 5 st muttrar Ml2xl,5 till hjuladapterskiva ä!
1 (5 wheel adaptor disc nuts M12x1,5)

 

 

5. 3 st M12 hjuladapterbultar (3 adaptor bolts) Figur 7. (Figure 7).

Låda 2 (Box 2)
l. Höger transmissionsarm. (Right transmission link)
2. Hjuladapterskiva med 5 hål med hålcirkeldiameter 100 mm eller 4 1/4

(Wheel adaptor disc 5 holes with bolt circle diametre 100 mm or 4 1/4 ")

3. 5 st muttrar Ml2xl,5 till hjuladapterskiva (5 Wheel adaptor nuts M12x1,5)
4. 5 st M 8 försänkta skruvar med insexfattning till hjuladapterskiva. (5 wheel adaptor screws)

5. 3 st M12 hjuladapterbultar (3 adaptor bolts)

Låda 3 (Box 3)
. Elektronik- och fjädringslåda (Electronics and suspension box)

. Vänster stänkskärm (Left mudguard)

. Höger stänkskärm (Right mudguard)

. Kabel till vänster kraftmätdon med skydd av ett 32 mm plaströr och 2 st 900 rörkrökar av

gummi. (Left force transducer cable with protection consisting of 2 pieces of 90 degree

rubber tubes and one 32 mmplastic tube)

5. Kabel till höger kraftmätdon med skydd bestående av ett 32 mm plaströr och 2 st 900

rörkrökar av gummi. (Right force transducer cable with protection tubes (2 pieces of 90

degree rubber tubes and one 32 mm plastic tube)

-l
->

-L
->

l\
.)

-Å

Låda 4 (Box 4)
l. Stel axel till mäthjul med justerbar längd försedd med svängarm för styrning av axeln i

sidled + fästbult med clips.
(Test wheel live axle with telescopic lateralforce reaction strut + attachment bolt and clip).

2. Två st adaptertrummor till mäthjulen med 5 hål mot mäthjulen och 3 hål mot transmissions-
armen (Two test wheel adaptor drums with 5 holes towards test wheel + 3 holes towards
the transmission link).
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3. Tio st M12xl,5 hjulmuttrar till mäthjulen (10 test wheel nuts M12x1,5)

4. Sex st M12x 1,5 mm bultar till transmissionsarmen. (6 transmission arm bolts M12x1,5)

5. Fj äderbelastat teleskopiskt vertikalt kraftreaktionsstag för mäthjulsfj ädring med två pinnar
med clips för övre och nedre infästning.

(Spring loaded vertical telescopic wheel suspension force reaction strut with two pins and
clipsfor upper and lower attachment).

Tvådelat kopplingsdon med två bultar som fästes på fordonets kulk0ppling. En transport

hållare för den stela mäthjulsaxeln är fäst vid kopplingsdonet med två bultar och muttrar.

(Two piece coupling device with two bolts to be clamped on the vehicle ball coupling. A

transport carrierfor the live axle is bolted on the coupling device with two bolts and nuts).

Kalibreringsdon bestående av 5 hopkopplingsbara aluminiumstag och två mekaniska vågar

samt två justerbara stålringar med justerbara anslutningsdon till vågarna.

(Calibration device consisting of 5 aluminium rods that can be linked together, two
mechanical scales and two adjustable steel rings with aayustable connection devices for

the scales).

Låda 5. (Box 5)

l. Horisontellt kraftreaktionsrör som också är tryckluftbehållare för fjädringen länkat till två

längsgående rör som fästes i tvärbalkarna i ett på fordonet monterat takräcke.

(Tubular horisontalforce reaction link also acting as an air reservoir for the air suspension
linked to two longitudinal tubes to be attached to cross members on a roofrack mounted on

the vehicle).

. Två tvärbalkar till takräcke med två fästanordningar per balk för det horisontella kraftreak-

tionsrörets längsgående rör.Varje anordning består av tre delar är sammanhållna av två

bultar.

(Two roofrack cross members with two attachment devices on each cross memberfor the

longitudinal tubes of the triangular link. Each device consists of three parts joined by two

bolts).

. Bärbar persondator (PC) med tillbehör i förvaringsväska av aluminium.

(Laptop PC computer with acccessories in an aluminium casing).

4. Datorhållare med interface till kabel till elektronikenheten i fjädrings och elektronik lådan
Över mäthjulsaxeln.

(Computer carrier box with interface electronics to the cable to the electronics unit in the
suspension and electronics box above the live measuring wheel axle).

5. Instrumentpaneladapter för datorhållare.
(Instrument panel adaptorfor computer carrier box).
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Monteringsanvisningar
(Assembly instructions)

Öppna låda 1 och 2 genom att skruva ur skruvarna på lockens sidor

(Open box ] and 2 by unscrewingthe screws on the sides ofthe liaQ.

l. Ersätt standardmuttrarna(bultama) på bakhjulen på fordonet som BV14 skall monteras på
med adaptermuttrarna(bultama). (Replace the standard nuts(bolts) on the rear wheels ofthe

vehicle on which the BV14 is to be mounted with the adaptor nuts(bolts) ).

. Fäst adapterskivoma på adaptermuttrama(bultama) med hjälp av adapterskruvarna (insex 6

mm nyckel). (Fasten the adaptor discs to the adaptor nuts(bolts)by means of the adaptor

screws (insex 6 mm)).

. Fäst transmissionsarmama vid adapterskivoma med hjälp av tre transmissionsbultar på
varje sida. (Fasten the transmission arms to the adaptor discs by means of three
transmission bolts on each side).

. Öppna låda 4 genom att skruva ur skruvarna på lockens sidor. (Open box 4 by unscrewing
the screws on the sides of the lid

. Fäst kopplingsdonet på fordonets kulkoppling med hjälp av klämplattan och de två bultarna

(Insex 8 mm nyckel). (Fasten the coupling device on the ball coupling by means of the

clamp plate and the two bolts (Insex 8

. Öppna låda 5 genom att skruva ur skruvarna på lockens sidor. (Open box 5 by unscrewing
the screws on the sides of the lid

. Montera de två tvärbalkarna på fordonets takräcke. (Mount the two cross bars on the roof
rack ofthe vehicle).

. Montera de längsgående rören länkade till det horisontella kraftreaktionsröret på

tvärbalkarna med staget fällt framåt. (Mount the longitudinal tubes of the triangularforce

reaction link device on the cross bars with the triangle foldedforwards).

. Fäst den nedre änden av det vertikala kraftreaktionsstaget till kopplingsdonet med hjälp av

därför avsedd pinne och clips och fäll det triangulära staget bakåt och fäst det vid det
vertikala stagets övre ända med tillhörande pinne och clips. (Attach the lower end of the

vertical force reaction strut to the coupling device with the appropriate pin and clip and
fold the triangular reaction link backwards and attach it to the upper end of the vertical
force reaction strut with the appropriate pin and clip).

10. Öppna låda 3 genom att skruva ur skruvarna på lockens sidor. (Open box 3 by unscrewing
the screws on the sides ofthe lid).



ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Fäst elektronik- och fjädringslådan vid det horisontella kraftreaktionsröret med hjälp av

tillhörande pinne och clips. (Attach the upper end of the instrument and suspension box to

the horisontalforce reaction tube by means ofthe appropriatepin and clip).

Montera mäthjulen på hjulaxelnavens bultar och sedan adaptertrummorna och fäst dem
med hjälp av tillhörande muttrar. (Mount the test wheels on the studs of the wheel axle

hubs and then the adaptor drums and attach them by means ofthe appropriate nuts).

Fäst transmissionsarmarna vid adaptertrummorna på mäthjulen. (Mount the transmission
arms to the adaptor drums on the test wheels).

Anslut mäthjulsaxeln till kopplingsdonet med hjälp av tillhörande pinne och clips. (Attach

the axle to the coupling device by means ofthe appropriate pin and clip).

Fäst axeln vid elektronik och fjädringslådan med hjälp av tillhörande pinne och clips.

(Attach the axle to the electronics and suspension box by means of the appropriate pin

and clip).

Fäst kraftgivarkablarna med skyddsrör vid kraftgivarlädorna på transmissionsarmarna

ochvid elektronik- och fjädringslådan.(Attach theforce sensor cables with protection

tubes to theforce transducer boxes on the transmission arms and to the sockets on the

electronics unit in the electronis andsuspension box).

Koppla kabeln för strömförsörjning till bilbatteriet eller därför avsett strömuttag på

fordonet. (Couple the electric power cable to the car battery or the appropriate socket on
the vehicle). För temporär användning fästs kabeln med självhäftande klammer på

fordonets utsida längs A-stolpen och takkanten till fordonets bakända. För permanent
användning installeras kablaget inuti fordonet och en skyddshylsa installeras så att
kabeln inte skadas av bagageluckan eller bakdörren. (For temporary use clamp the cable

on the outside along the A pillar and roofedge to the back of the car. For permanent use
install the cable inside the car and install a cable protection clamp so that the cable is

not damaged by the boot lid or rear door).

Installera datorkabeln inuti fordonet så att dess främre ände kan anslutas till dator-

hållarens elektronikenhet och dess bakre ände kan passera ut genom bakluckan via ett

skyddshölje och kopplas till mittkontakten på elektronikenhetens undersida.

(Install the computer cable to the inside the car so that thefront end can be coupled to the

computer package and the rear end can pass through the boot lid with protection for
damage and be coupled the instrument and suspension box).

Installera datorhållarenhetens anslutningsdon genom att trycka in dess rektangulära
fattning i det tomma nedre radiofacket om ett sådant finnes. Om detta eller annan

passande öppning saknas måste en specialadapter tillverkas.

(Install the computer rack holder by pushing its square adapter piece into the empty

lower radio box if available. If this or any other suitable opening is not available, a

special adapter has to befurnished).
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Elektronik och fjädringslåda
(Electronics and suspension box)

 

Vänster kraftgivarkabelkontaktdon

Leftforce transducer cable connector

    

Datorkabelkontakt

Computer cable connector

    

Höger kraft- och hastighetsgivarkabel-

kontaktdon. Right_force transducer

and speed sensor cable connector.

   

Luftstyrventiler

Air control valves

  

 

Vänster luftkompressor

Left air compressor

      

Figur 8. Elektronik- och fjädringslåda.

(Figure 8. Electronics and suspension box).

 

1.1 Lysdioder 1.] Light diodes

1.2 Vippströmbrytare

1.2 Spring loaded switcbes . A _ 4 I

N V N _ _ _ §2. Förstärkar kort för Vägpulsgivare

1'4 forstakangsJusthg 2. Amplifier card_for travelled distance sensors
1.3 Ampliñcatzon adjustment

r

    

3 .Tryckgivarkort

3.Pressure sensor card

    
Figur 9. Signalsarnlingsbox. Vänsterervy.

(Figure 9. Transducer signal collection boxs. Left hand view).
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3. Tryckgivarkort

3. Pressure transducer card

    

4. Spänningsanpassningskort

4. Voltage converter card

   

Figur 10. Signalsamlingsbox. Högervy.

(Figure 10. Transducersignal collection box. Right hand view).

Figur 10 Visar förstärkarkort för tryckgivare för vertikal kraft samt spänningsanpassningskort.

(Figure 10 Amplifier cards for pressure transducers for vertical load and a voltage converter

card).

Lådan innehåller upptill en enhet med mätdonselektronik benämnd BV14

signalsarnlingsbox . Den är upphängd så att den kan svängas utåt för att göra Översidans

'usteranordningar tillgängliga för justeringar eller kortbyte.

(The box contains a transducer electronics unit called B V14 signalsamlingsbox at the top.
It is hinged so that it can be moved outwards to make the controls at the top available).
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Från vänster till höger sett bakifrån kan man i figur 9 och 10 se följande: (From left to right

seenfrom behindyou can see the following in figure 9 and 10).'

1. Två förstärkarkort försedda med

(Two amplifier cards equipped with).

l.l Två lysdioder (LED) för indikering av att elektrisk kalibrering är aktiv för vänster resp

höger kraftgivare. (Two LED for indication of active elctric calibration of left(v) and
right(h) force transducer).

1.2 Två återgående strömställare för manuell elektrisk kalibrering av vänster (v) och höger (h)

kraftgivare. (Two spring loaded switches for manual electric calibration of left(v) and

right(h) force transducer).

1.3 Potentiometrar för justering av förstärkning av signalerna från vänster (v) och höger (h)

kraftgivare. (Amplification adjustment potentiometers for left(v) and right

transducer).

1.4 Nolljusteringspotentiometrar för vänster och höger kraftgivare. Instrument-skruvmejsel

nödvändig för justeringen. (Zero adjustment potentiometers for left and right force

transducer. Instrument screw driver neededfor the adjustment).

2. Förstärkarkort för pulsdon för mätning av vägsträcka. (Amplifier card for pulse sensor for

neasurement oftravelled distance).

3. Förstärkarkort till tryckgivare för vertikalkraftmätning. (Amplifier cardfor pressure sensor
for measurement ofverticalforce caraD.

I figur lO syns två kort. Det ena är förstärkarkortet för tryckgivaren ovan och det andra är ett

kort för spänningsanpassning. (In figure 10 two cards can be seen. One is the amplifzer card
for the pressure transducer above and the other is a cardfor voltage adjustments).

I figur 8 kan man se följande: (Infigure 8 you can see thefollowing) .'

På elektronikenhetens undersida finns längst ut tre stora kontaktdon .

(On the bottom side outwards there are three large connectors (seefigure 8).
Till vänster: Kontaktdon för vänster kraft- och hastighetsgivarkabelgivarkabel.

(Left: Left force and speed transducer cable connector).

I mitten : Kontaktdon för datorkabel.

(Middle: Computer cable connector).

Till höger: Kontaktdon förhöger kraft- och hastighetsgivarkabel .

(Right: Right sideforce transducer andspeed sensor cable connector).

Manuell kontroll av fjädringen med knappar för upp och ner på det bakåtriktade locket på en

låda under elektronikenheten.
(Manual suspension control box with up and down push buttons on the rearwardfacing liaQ.
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I denna låda finns säkringar som kan ersättas efter det att man skruvat av locket.
(In the box there arefuses that can be replaced after unscrewing the lid).

På sidorna av lådan finns tre kablar anslutna på varje sida. Dessa är:
(On the sides ofthe box there are three cables connected on each side. These are:)
Tryckgivarkabel. (Pressure sensor cable).

Kabel till luftventil l. (Air valve 1 cable).

Kabel till luftventil 2. (Air valve 2 cable).

Kabel till luftventil 3. (Air valve 3 cable).

Kabel till luftventil 4. (Air valve 4 cable).

Det finns två frysskyddsinjektorer, en för hjullastluftkretsen och en för axellyftluftkretsen.

(There are two antifreeze injectors, one for the wheel load air circuit and onefor the axle lift
air Circuit).

På botten av huvudlådan finns två luftkompressorer, en för varje krets.
(At the bottom ofthe main box there are two air compressors onefor each circuit).

Alla luftventiler sitter inuti elektronik- och fjädringslådan. För hjullastkontroll finns en

tvåvags ventil som antingen förbinder den Övre kammaren i cylindern med hjullast-

luftbehållaren i det övre horisontella kraftreaktionsröret eller till fria luften för tryckreduktion.
För axellyft finns samma typ av ventil men ansluten till den nedre kammaren i cylindern och

till fria luften eller till lyftluftbehållaren i toppen av fjädringscylindern.
(All air control valves are inside the electronics and suspension box. For the wheel load

control there is a two way valve that either connects the upside Chamber of the cylinder with

the wheel load air reservoir in the tubular force reaction link or to the free air for pressure

dump. For axle lift there is the same type ofvalve but connected to the lower air Chamber in the

cylinder and to eitherfree air or to the lift air reservoir on top ofthe suspension cylinder).
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Kalibrering

(Calibration)

Öppna elektronik- och fjädringslådans dörr med därför avsedd specialnyckel.
(Open the lid of the electronics and suspension box by means ofthe special key).

Tag dator med PCMCLÅ kort och interface-elektroniklåda och placera den på ett bord

bakom elektronik- och fjädringslådan och anslut datorn till lådans datoruttag via ordinarie

kabel sedan denna dragits ut genom bakluckan eller med en speciell kalibreringskabel.

(Take the computer with PCMCIA card and interface electronics box and place it on a

table or equivalent support behind the electronics and suspension box and connect the

computer to the box via the ordinary cable or by a special calibration cable).

. Anslut en strömkälla till datorn, t.ex 220 V nät via spänningsomvandlare.

(Connect a power source to the computer, e.g. 220 or 110 V wall socket over a power

adaptor).

. Starta datorn genom att trycka ned knappen i högra hörnet av tangentbordet intill skärmen

under cirka 2 sekunder tills det gröna ljuset tänds. Låt datorn stå på minst 15 minuter för att

värma upp PCMCIA kortet.
(Start the computer by pressing the start button in the right corner of the keyboard close to

the display for about 2 seconds till a green light is lit. Let the computer be on for at least

15 minutesfor warming up the PCMCIA card).

. Montera kalibreringsmanometem mellan det Övre horisontella kraftreaktionsröret och

tryckluftledning från elektronik- och fj ädringslådan.
(Mount the calibration manometer between the top horisontal force reaction tube and the

compressed airpipefrom the electronics and suspension box).

. Tillför 12V likspänning till fjädrings- och elektroniklådans strömförsörjningskabel genom

att ansluta den sjupoliga släpvagnskontakten till bilens släpvagnskontakt eller till en

motsvarande kontakt kopplad till ett externt bilbatteri eller annan lämplig 12V strömkälla.

(Supply 12 VDC to the power cable ofthe suspension and electronics box by connecting the
seven pin trailer-connector to the trailer- connector on the car or to an equivalent
connector suppliedfrom an external car battery or equivalent 12VDC power source).

. Om bilens kontakt användes görs denna spänningsförande. Om huvudströmbrytare finns
(oftast i anslutning till batteriet) vrids denna till läge till om erforderligt. Vrid därefter
startnyckeln till läge som gör strömuttaget baktill spänningsförande (tändning till och

parkeringsljusläge på Volvo 850). Kompressorerna kommer då att starta och trycket byggs

upp vilket automatiskt får mäthjulen att lyftas.
(If the car connector is used it shall be activated. If applicable, turn on the main power

switch in front of the vehicle battery. Then turn ignition key on to a position that makes the
power output at the rear of the car active (switch to parking light on the turn knob on
Volvo 850). The wheels will automatically be lifted as the pressure builds up).



Bilaga 9
15(28)

8. En viktig åtgärd för att inte överbelasta kalibreringsvågarna är att justera ned

trycket innan hjulen belastats vid kalibreringen .

För att göra detta sänks mäthjulen manuellt med hjälp av den gröna tryckknappen på den

nedre elektronikenheten i fjädrings- och elektroniklådan.

 

Vänster kraftgivarkabelkontaktdon

Left force transa'ucer ana' speea' sensor cable connector

    

Datorkabelkontakt

Computer cable

    

Höger kraft- och hastighetsgivarkabel-kontaktdon

Right force transducer ana' speed sensor cable connector

    

Orange tryckknapp för

manuell lyftning av

mäthjul

Amber push button_for

manual lifting ofthe

measuring wheels

Grön tryckknapp för

manuell sänkning av

mäthjul.

Green push button for

manual lowering ofthe

measuring wheels

   

Tryckjusterskruv

Pressure aa'justment nut

   

 

Figur 11. Tryckknappar för manuell styrning av fjädringssystemet, hjullastryckregulator med

tryckjusterskruv samt dator och givarkabelanslutningar.

(Figure 11. Push buttons for manual control of the suspension system, wheel loaa' pressure

regulator with pressure aa'justment nut ana' computer ana' transa'ucer cable connectors).

Sänk därefter hjullasttrycket från 5 har till 3,8 har genom att vrida tryckjusterskruven på
regulatorn för hjullasttrycket nedtill på höger lådvägg (se figur ll ) motsols ett varv och

lyft och sänk sedan mäthjulen några gånger med hjälp av den orangefärgade upp resp
den gröna ner tryckknappen tills trycket sänkts till 3,5 bar vilket skall vara under det

nyinställda värdet. Kompressorn kommer då att starta och höja trycket till detta värde

som bör vara strax under 3,8 bar. Finjustera till 3,8 har genom att vrida justerskruven
medsols i små steg varvid kompressom höjer trycket.

(An important action in order not to overload the scales is to adjust the pressure
downwards before loading the wheels during the calibration. Let the wheels a'own
manually by pushing the green clown push button on the lower electronics unit in the
electronics ana' suspension box. Reduce the a'own pressure from 5 bar to 3,8 bar by
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turning the adjustment nut counter clockwise 1 revolution and then reduce the pressure

to below 3,5 bar by pressing the down and up buttons several times till the pressure is
reduced below the new adjusted level. The compressor will then work up to the adjusted

pressure which should be somewat lower than 3,8 bar. The pressure is then adjusted

upwards to the correct value by turning the knob clockwise in small steps letting the
compressor gradually increase the pressure).

Kontrollera karossens höjdlåge vid mätning. Detta kan göras med bilen stillastående med

motorn igång så att nivåregleringen år i funktion. Måthjulen på BV14 skall vara i måtlåge

med rätt hjullast. (Check the height position during measurement on the road This can be
checked with the vehicle stationary with the engine running so that the height levelling

system is operating. The BV14 measuring wheels shall be in measuring position with the
correct wheel load

Lyft måthjulen efter denna kontroll med hjälp av den orange tryekknappen på den nedre

elektronikenheten i fjädrings- och elektroniklådan. (Lift the wheels manually after this

check by pushing the amber up push button on the lower electronics unit in the

electronics and suspension box).

Ansått parkeringsbromsen.

(Apply the parking brake).

Anbringa ett stöd under kulkopplingen lämpligen med en hydraulisk garagedomkraft så
att karossen fixeras i ett höjdl'age som är cirka 5 cm Över det som fordonet har under

matning. (Apply a support under the ball coupling suitably by means of a hydraulic jack

so that the car body is fixed in a height position about 5 cm above the value for the
vehicle during measurement on the roaaQ.

13. Demontera stånkskårmarna genom att skruva av de två låttrade muttrarna som håller varje

skärm.
(Remove the mudguards by unscrewing the two nuts that hold each of them).

 

Figur 12. Kalibreringsutrustning monterad.
(Figure 12. Calibration equipment mounted).
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Montera vågupphängningsstängema. Börja med de två Övre som fästes med

karbinhakarna vid öglorna ovanför fjädrings- och elektoniklådan. Därefter fästes de två

undre vid axelhållaren resp länkplattoma som är infästa i de två Övre stängerna. Sist

monteras den horisontella tvärstången som justeras i längd så att hålen för

våginfästningarna ligger i linje med de vertikala tangenterna till mäthjulens periferier i
slitbanornas mitt. Fäst därefter vågarna.

(Mount the scale support rods. The two upper rods are mounted first with their snap-

hooks connected to the rings at the upper end of the suspension , then the two lower to
the connection plates that link them to the upper rods and to the axle carrier and at last

the cross har connected to the connection plates. Adjust the cross har length so that the

holes in the connection plates for attaching the scales are in line with the vertical

tangents of the test wheel peripheries in the middle ofthe tyre treads).

Kontrollera att ringtrycket är korrekt (1,4 har (140 kPa) för däck Trelleborg T49, 7 har

(700 kPa) om Trelleborg Unitester eller Aero används) och justera om nödvändigt.

(Check that the infation pressure is correct (1,4 har (140 kPa) for tyre Trelleborg T49, 7
bar (700 kPa) Trelleborg Unitester or Aero is used).

Montera stålringama på däcken och fäst vågarna vid stålbanden på ringarna med hjälp av
vantskruvarna så att ingen kraft från hjulen belastar vågarna och drag åt skruvförbandet

som håller ihop ringen så att den sitter ordentligt fixerad och centrerad utan att påtagligt

deformera däcket.

(Mount the steel rings on the tyres and connect the scales to the steel bands on the rings

hy means of the turnbuckles so that no force from the wheels acts on the scales and
tighten the nut and bolt that holds the ring together so that it is firmly fixed and

centeredwithout signifzcantly deforming the tyre).

När datorn slogs på startades programmet automatiskt och visade en meny på skärmen.
Om av någon anledning C-prompt visades, startas programmet genom att skriva U [enter]

för USA- version och B [enter] för svensk version.

(When the computer was turned on the program was automatically started and showed
the menu display. If a C-prompt for some reason showed up, type U[enter] for the US

version orB [enter] in Swedish version in order to start the program).

Kontrollera tid och datum på skärmen. Tiden kan ändras genom att man lämnar
programmet genom att trycka på Esc . Skriv TIME, [enter], skriv in ny tid, [enter].Skriv

Date, skriv in datum, [enter], skriv B, [enter] vilket ger återgång till huvudmenyn.

(Check date and time on the display. Time can be changed by leaving the programme hy
pressing Esc Write TIME, [enter] , write in new time, [enter] Write DATE, write in

new date, [enter], write B[enter] which enters the main menue of the programme again).

Språk ändras genom att skriva L. Datorn frågar då: Change to Swedish Y/N resp ändra
till engelska J/N.

(Language is chosen by typing L. The computer asks: Change to Swedish Y/N [enter] or
change to English. J/N).
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20. Kontrollera att den automatiska nollvärdesinställning är påslagen genom att utgående

21.

22.

23.

från huvudmenyn skriva p efter ge kommando samt därefter skriva + i högra fältet
efter ge parameter nr för att få en utökad parameterlista. Skriv nu parameternummer 4

för att få Control functions . Kontrollera vid parameter nr 1 att Autozero är på (Ja).
Om inte, skriv 1 vid ange parameter och skriv sedan 1 för att ändra till på , [enter].

Återvänd till huvudmenyn genom att trycka på [enter] tre gånger.

(Check that the automatic zero adjustment is on by writing p after Give command and

then write + on the right part of the main after Give parameter nr menu to get

expanded parameter list. Then write parameter number 4 to get Control functions .

Then check that at parameter no 1, Autozero is on (Yes). [f not, write 1 at give

parameteriyand then write 1 for on[enter] and return to main menu by pressing

[enter]three times).

Kontrollera att vågarna är obelastade. Justera sedan vågarnas nolläge med mutter på
ovansidan. inom +/- 1 kg. Tryck på den gröna knappen för manuell sänkning av

mäthjulen och kontrollera att hjulaxeln står horisontellt genom att mäta avståndet mellan

axel och stoppgummikuddar på var sida om fjädringenOm nödvändigt justera med

vantskruvarna vid vågarna. Avläs vågarna. En skillnad på 2 kg i avläst hjullast på höger

och vänster sida är acceptabel. Hissa därefter upp hjulen igen med hjälp av den

orangefärgade knappen och justera om nödvändigt vågarnas nolläge igen inom +/- 1 kg

och sänk därefter åter hjulen och gör en förnyad kontroll. Lyft därefter åter hjulen.
(Check that the scales are unloaded. Make a zero ad/'ustment the zero position of the

scales by the nut on top within +/- 1 kg and then use the green push button for manual
lowering of the measuring wheels and check that the wheel axle is horisontal using ruler
between stop rubber cushions support and axle on each side of the suspension. If

necessary adjust with the screws below the scales. Check the scale readings. A di/jference
in scale reading of 2 kg is allowed Then lift the wheels using the amber knob and adjust

if necessary the zero level of the scales to +/- 1 kg and lower the wheels again and

recheck the scale readings and then lift the wheels again).

Från huvudmenyn skriv 2 (signalkontroller). Signalkontrollmenyn kommer upp (står

kalibrering i rubriken). Tryck 0 och därefter 1 för automatisk nollställning.Nollade

kanaler markeras med #. Tryck [enter]. Frågeruta kommer upp OK? Om OK (i 1,00 på

alla) tryck [enter] vilket ger huvudmenyn åter. Om inte tryck Esc och börja om med 2 i

huvudmenyn för att komma till nollningen.

(From main menu press 2(signal check). Signal check menu comes up (Calibration in the

heading). Press 0 followed by 1 which gives automatic zeroing. The zeroed channels are

marked #. Press [enter] Question square comes up OK? If OK (i 1, 00 on all) press

[enter] to get back to the main menu. If not press [Esc] and start with 2 in the Main

menue to enter the zeroing).

Justering av A/D värden: Från huvudmenyn, skriv 2 för att komma tillbaka till

kalibrering . Om tryckvärdena är utanför intervallet -1700 +/- 100 kontakta VTI BVl4-
service. Om kraftvärdena ligger utanför intervallet -1600 +/-50, justera FV resp FH vid
nolljusteringsskruvarna i signalsamlingsboxen i elektronik och fjädringslådan. Om det
inte går att komma inom +/- 100 kontakta VTI BVl4-service. Tryck Esc , mellanslag
för att återgå till huvudmenyn.

(Adjustment of A/D values. From main menu press 2 to return to calibration .1f the
pressure values are outside the interval-l 700 +/- 50 contact VTI B V14-service. If the

force values are outside the interval -1600 +/- 50, adjust FV and FH with the zero-
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aa'justment screws in the signal collection box in the electronics ana' suspension box. If it

is not possible to get within i 100 contact VT BV]4-service. Press Esc , space bar to

return to main menu).

Kör sedan kalibreringsprogrammet på datorn genom att skriva l (Kalibreringar) i
huvudmenyns ge kommando .

l Friktion
2 Puls/hast

3 ESC/avbryt.

(Run the calibration program on the computer by writing 1 (Calibrations )in the main

menu.
Questions] Friction

2 Pulse/speed

3 Esc/ break).

Fråga :

Skriv l (Friktion).

(Writel (Friction)).

Kalibrering av friktion : Skriv aktuellt nummer på BV14 nr (tex l), [enter] .

(Calibration offriction: write validnumber on BV14 no (e. g. 1) , [enter]).

Operatörens namn : skriv namn (ex Kalle Svensson ), [enter] .

(Operators name: write name (e. g. Dick Smith ), [enter]).

Fråga: Hissa upp måthjulen? J/N Esc lämnar. Åtgärd: Skriv N.

(Question: Lift measuring wheels? J/N Esc. Action: Write

Fråga: Ta in nollsignalerna J/N. Åtgärd: Skriv J .
(Question: Enter zero signals J/N. Action." Write J

Fråga: Signalerna stabila? A/D värdena får inte variera mer än +/- 5. Om villkoret 'ar

uppfyllt, tryck [enter]. Om inte, kontakta VTI BV14-service.

(Question: Signals stable?A/D values must not be varying more than +/- 5 units. If this

is OK, press [enter]. Ifnot contact VTI BV14-service).

Fråga: OK? Om A/D för kraft är -1600 +/- 50 och A/D för tryck år -1700 +/- 50,skriv J.

Om inte kontakta VTI BV14 service. Kommandot J ger texten tryck Return . Utför
detta.

(Question: OK? 17A/D for force is-1600 +/- 50 och A/D for pressure is _1700 +/- 50,
write J. [f not, contact VTI BV14-service. The commana' J gives the text press Return
Execute this).

Elkal av Fv och Fh J/N: Skriv J.

(El cal ofFv ana' Fh J/N: Write J

FrågazSignalema stabila?

OK : Om A/D :300 +/- 50 för kraft tryck [enter] för att gå vidare.
(Question: Signals stable?
OK .' IfA/D :300 +/- 50forforce press [enter] to continue).
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OK J/N: Skriv J om under nya värden , motsv. är 1000 +/- 10 N annars kontakta VTI
BV14-service.

(Write J if below new values corresponding is 1000 +/- 10 N. If not contact VTI

B V]4-service).

Tryck [enter]: Utför detta.

(Press [enter] : Execute this).

Montera vågar och spännband:

(Detta skall redan vara gjort). Tryck [enter].

(Mount scales and wheel straps:

(This should already have been carried out). Press [enter]).

Sänk mäthjulen (J/N): Alternativet N förutsätter att hjulen är nere. Detta skall inte kunna

vara fallet. Skriv J.

(Lower the measuring wheels (J/N): The alternative N means that the wheels are

lowered. This should not be possible. Write

Åtgärderna under punkterna 39-42 skall utföras så snabbt som möjligt för att inte värdena

skall hinna ändras på grund av eventuellt luftläckage i fjädringssystemet.

(The tasks under paragraphs 39-42 shall be performed as quickly as possible in order
that the values shall not change due to possible air leak in the suspension system).

Kommando: Avläst vikt vänster våg (i körriktning). Avläs värdet efter det kompressorn

stannat om den går. Skall vara mellan 95 och 100 kg. Om inte är trycket för lågt eller
högt. I så fall skall trycket justeras enligt punkt 8. Skriv in värdet och tryck [enter]

omedelbart efter avläsningen.

(Command: Weight reading left scale ( in the driving direction). Read the value after the

compressor has stopped it is running. The reading should be between 95 and 100 kg. If

this is not the case the pressure is too low or too high. In that case adjust the pressure
according to paragraph 11. Enter the value andpress [enter]

Kommando: Avläst vikt höger våg. Läs av och skriv in värdena omedelbart efter
avläsningen, skriv [enter].

(Command: Weight reading right scale. Read and enter the values immediately after the
reading, write [enter]).

Kommando: Ta in kal-signalerna. Skriv J.

(Command: Enter the cal signals. Write

Fråga: Signalema stabila? A/D får inte variera mer än +/- 5 enheter. Om OK, tryck
[enter].

(Question : Signals stable?A/D must not vary more than +/- 5 units. IfOK, press [enter]).

Nya värden rimliga? Fråga: OK( J/N)? (Esc lämnar).
Skriv J om OK, annars tryck E30 och börja om kalibreringen.
(Question: New values reasonable? OK(J/N) ? (Esc leaves).

Write J if OK, ifnot, press Esc and start new calibration).
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Fråga: Kompressor Kl av - Pys Ner- cylinder? (J/N) - Esc lämnar.

Skriv J.

(Question: Compressor K] 0%- Leak Down- cylinder? (J/N). (Esc leaves).

Normally write

FrågazAvl'ast vikt vänster våg (kg):

Detta är dödvikten utan tryck och skall vara 40 kg +/- 1 kg. Om inte kolla att dragkraften
år vertikal. Skriv in värdet subtraherat med vikten för kalibreringsringen ( 0,5 kg)och

tryck [enter].

(Question: Read weight on left scale (kg): This is the dead weight without pressure and

shall be 40 kg +/- 1 kg. [fnot, check that the the force is applied vertically. Write in the

value subtracted with the weight ofthe calibration ring(0, 5 kg) andpress [enter]

Fråga : Avl'ast vikt höger våg ( kg):

Skriv in värdet som skall vara 40 +/- 1 kg subtraherat med vikten för kalibreringsringen

och tryck [enter]. Om inte kolla att dragkraften är vertikal.

(Question:Read weight on right scale (kg):
Enter the value subtracted with the weight ofthe calibration ring andpress [enter]

FrågazTa in signalema?(J/N) Esc lämnar:

Skriv J.

(QuestionsEnter the signals?(J/N) Esc leaves:

Write

Fråga: Signalerna Stabila?(i 5 enheter i sista siffran).

Kontrollera A/D värdena. Om svaret är ja, skriv upp dem och tryck dårefter[enter]. Om
inte gör om kalibreringen eller kontakta VTI BVl4-service.
(Question.'Signals stable? .' Read the A/D values. If the answer is yes press [enter]. [fnot
repeat the calibration or contact VTI B V14-service).

Fråga: OK(J/N) ? Esc lämnar.

Kontrollera A/D värdena. De skall vara samma som vid steget före. Om så är fallet skriv

J. Om inte gör om kalibreringen eller kontakta VTI BVl4-service.

(Question:OK (J/N) Esc leaves.
Check the A/D values . They shall be the same as in the previous step. [f that is the case

write J. Ifnot repeat the calibration or contact VTIBV] 4-service).

Fråga : Hissa upp måthjulen? ( J/N) - Esc lämnar.
Skriv J.

(Question: Lift the measuring wheels? (J/N)- Esc leaves.
Write



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Bilaga 9

22(28)

Fråga: Kalibreringen klar... Spara? (J/N) -Esc lämnar.
Skriv J om allt är OK annars skriv N varvid texten spara inte kalibrering l bekräfta med
mellanslag kommer fram. Gör detta varvid man kommer åter till huvudmenyn.

Kalibreringen måste nu göras om från början eller VTI BVl4-service kontaktas .

(Question: Calibrationfznished... Save? (J/N)- Esc leaves.

Write J if everything is OK otherwise write N. In this case the text do not save

calibration! ,verijj/ by pressing space bar appears. Do this and you return to the main

menu. The calibration procedure must now be repeated or contact VTI B V]4-service).

Kommentarer: Frivillig text kan nu skrivas i kalibreringsfil som bildas med namn

BVl4XXXX.kal där XXXX 'ar ett löpnummer t.ex 0001.
(Comments: Voluntary text can now be written in the calibration file that is created with

name BV]4xxxx.kal where xxxx is a running number e. g. 000]

Gå till huvudmeny om den inte står där (t. ex. Ese).
(Go to main menu not already done (e. g. by Esc).

Skriv 2 för kommando 2 för signalkontroll.

Rubrik kalibrering kommer upp.

( Write 2 for command 2 for signal check.

Headline Calibration appears).

Skriv D för ner med mäthjul.
(Write Dfor down with measuring wheel).

Läs av kanal 3 Pressure till höger. Skall vara 3,8 bar +/- 0,05. Om inte måste

kalibreringen göras om eller VTI BVl4-service kontaktas.
(Read channel 3, pressure to the right. It shall be 3,8 bar +/- 0,05. If not, the

calibration procedure must be repeated or contact VTIB V14-service).

Kontrollera kanal 14 och 15. Vårdena skall vara 1,0 +/- 0,03. Om inte måste

kalibreringen göras om eller VTI BVl4-service kontaktas.
(Check channel 14 and 15. The values shall be 1,0 +/- 0,03. If not, the calibration

procedure must be repeated or contact VTI BV]4-service).

Skriv U upp.
(Write Ufor wheels up).

Montera ner kalibreringsriggen:
Lossa spännringarna, ta ner vågarna och lägg i kalibreringsväska. Demontera stativet.
(Demount the scales, the calibration rings and the rest of calibration rig and put the

parts in the calibration box).

St'all med domkraften in rätt arbetshöjd för fordonet i måtlåge.
Justera in måttryeket i kalibreringsmanometern till 5 bar med justerskruven.
(Adjust to correct body height during measurement on the road by means of a jack
supporting the ball coupling and ad/'ust the measuring pressure on the calibration

manometer to 5 bar with the adjustment screw).
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Skriv E (kompressor stängs av (on/off funktion). Skriv därefter D (måthjul ner) och läs av

trycket på kanal 3. Om trycket är 3,9 bar gå till punkt 62. Om trycket inte är rätt Skriv U

(måthjul upp) och därefter E varvid kompressor l går igång ( on /off funktion).

Om trycket var för lågt justera upp trycket med små steg.Om trycket var för högt justera

ner i små steg. Kontrollera mellan varje steg enligt föregående förfarande (61)och justera

tills trycket är korrekt.
(Write E which stops the compressor 1 ( on/OJjrfunction). Then write D (test wheel a'own)

ana' read the pressure on channel 3. If the pressure is 3,9 har go to paragraph 62. If the
pressure is not correct, write U(test wheel up) ana' then E which makes the compressor

start again.

If the pressure was too low, aayust the pressure upwarcls ana' if it was too high aa'just it

a'ownwarals in small steps ana' check according to the paragraph 61between each step

ana' aa'just until the pressure is correct).

Sätt på stänksk'armama.

(Mount the mua' guara's).

Slå av 12 volt till BV 14 genom att slå av tändningen.

(Switch ofthe 12 Volt supply to B V14 by swithing ofthe ignition).

Stäng av den nåtanslutna mätutrustningen och montera in datorn i bilen eller lägg den i

förråd och återståll måtkablage till förråd eller för friktionsmätning.
(Switch of the measuring equipment anal install the computer in the car or store it ana'

enter measuring cables to storage or installforfriction measurement).

Montera bort kalibreringsmanometern och lägg den på sin förvaringsplats.

(Demount the calibratrion manometer andplace it at its storage place).

Kalibreringen är nu avslutad.
(The calihration is now finished).
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Friktionsmätning med BV14 som fristående
mätutrustning
(Friction measurement with BV14 as a stand
alone measuring equipment)

Kontroller före mätning:
(Checks before measurements:)

1. Kontrollera att måtdåcket har minst 2 mm mönsterdjup och att ringtrycket är 140 kPa.

2. Kontrollera att bilens bakdåck har rätt dimension och att mönsterdjupet är minst 3 mm.

3. Kontrollera att spritinjektorerna är fyllda med sprit för tryckluftsystem.

(l. Check that the tyre has at least 2 mm tread depth and that the tyre inflation pressure is

140 kPa.

2. Check that the rear tyres ofthe vehicle have the right dimension and that the tread depth is

at least 3 mm.

3. Check that the antifreeze liquid injectors arefilled with liquidfor compressed air systems).

Inskrivning av projektnamn m. m. före mätning

(lnsertion ofproject name etc. before measurement).

1. Starta BV14-datorn genom att trycka ned den röda knappen i övre högra hörnet av

tangentbordet under cirka 2 sekunder tills det gröna ljuset tänds. Låt datorn stå på minst 15

minuter för att värma upp PCMCIA kortet.

(Start the computer by pressing the red button in the right corner of the keyboard close to

the display for about 2 seconds till a green light is lit. Let the computer be on for at least
15 minutesfor warming up the PCMCIA card).

. Når datorn slås på startas programmet automatiskt och visar en meny på skärmen. Om

detta av någon anledning inte sker utan C-prompt visas, startas programmet genom att
skriva U [enter] för USA- version och B [enter] för svensk version.

(When the computer is turned on the program was automatically started and showed the

menu display. Ifa C-promptfor some reason showed up, type U [enter]for the US version
or B [enter] in Swedish version in order to start the program).

. Språk väljes genom att skriva L. Datorn frågar då : Change to Swedish Y/N resp andra till

engelska J/N .

(Language is chosen by typing L. The computer asks: Change to Swedish Y/N [enter] or

andra till engelska J/N).

Normalt startar programmet automatiskt när datorn startas.

(Normally the program starts automatically when the computer is reset).

Programmet kan startas i valfritt läge med kommandot: U [enter].
(You can start itfrom anywhere with the commands U[enter]
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6. När programmet startas kan följ ande felmeddelande komma upp.

(When you start theprogram thefollowing Error-message may appear).

  

Device No. Device Type

**********************************************

No NI devices were found!

Please run DAQCONF and configure your devices.

If you have an EISA computer, you may need to

run your EISA configuration utility.
**********************************************

Get__DAQ_Device_Info entered error number -61, meaning:

Slot number is out of range.

 

7. Detta betyder att PCMCIA-kortet DAQCard-700 inte är inskjutet på sin plats i datorn.
Programmet kan köras men ingen datainsamling kan utföras. Tryck på valfri tangent för

att fortsätta till huvudmenyn. Lämna sedan programmet, sätt in PCMCIA kortet och
starta programmet igen. Sedan går man in i huvudmenyn som Visas i figur 13.

(This means that the PCMCIA-card,DAQCara'- 700 is not insertea' in its slot. The

program can be run but no a'ata acquisition is possible. Press any key to continue to the

main menu. Then leaveprogram, insert the Cara' ana' restart the program. Then you enter

the main menu that is shown infigure 13

anummmtmmaMdñi)

 

 

+ ----- --§\ ------- -- HUVUDMENY - BVl4 nr : 4 [ver. 7.2] ------------------+
: + ----------------------------------+ +-------------------------------+

: : Datafil: harry_20 : : Datum 1997-08-11 TIM 17 53 51:
: + -------------------------------- --+ --------------------------------+

: + --------- KOMMANDON -------- --+ + ------- -- Mätparametrar ----------+

{ : P = Mätparametrar ---> : l 1: Projekt: BVl4 / USA 97..

: : 0 = MÄTNING (A => Auto) : : 2: Delprojekt: Test at VTI-lab
: : 1 = KALIBRERING : : 3: Dir: c:\bvl4data\
: : 2 = SIGNALKONTROLLER : : 4: Nästa fil: harry_21
{ i 3 = MÄT- / KALPARAMETRAR { : 5: Förare: Harry Sorensen

: l 4 = LAGRA DATAFIL : l 6 : Fordon: VOLVO 850

: : 5 = HÄMTA DATAFIL : : 7: Kanaler 0-5
I I I I
I I I I

i : 6 = MÄTSTRÄCKA (1000/50 m) i : 8: Samplefrekv.: 30.000 Hz

l i 7 = RESULTAT { i 9: Max mättid: 60.0 sek

1 i 9 = SKRIV UT RESULTAT { l F: Fler alternativ ------9
i : C = Kommentarer { i

i : H = Kal pulser/hjulhast l +--------------------------------- --+

: ESC: AVSLUTA MÄTNING :

l { Ge kommando :_ :
{ + --------------------------- --+

I
I
: Exempel - kommentar 1

l k mmentar - #2 ( 192384 bytes free )
+----------------------------------------------------- --á;711 -------------- --+

Kommentarer (Max 2 rader) Visar mang en fritt minne

Figur 13. Huvudmeny.

(Figure 13. Main meny).
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Välj nu ett kommando genom att skriva motsvarande bokstav eller tal vid prompten
Ge kommandoz_ P: Ändra mätparametrar .
Kommandot P används för inställning av ett antal parametrar som används för
mätningen. När parametrarna satts korrekt behöver de normalt inte ändras.

(Now choose a command by writing corresponding letter or digit at the prompt Give

command: _P.' change measurement parameters The command P is usedfor the setting

ofa number ofparameters that are usedfor the measurement. When correctly set they
normally should not need to be changed).

Observera att ett filnamn inställs med hjälp av parameter 4: Nästa fil är uppbyggd av 8
bokstäver. De första 6 är bokstäver (högerfyllda med understrykning) och de två sista är
löpnummer som automatiskt ökas efter varje sparad mätning. Observera också att
[enter]-tangenten används för att lämna och spara parameterändringarna. Esc medför att
menyn lämnas utan att parametrarna ändras.

(Notice that afilename (set with parameter 4.' Nextfile:) is built up with 8 characters. The

first 6 are letters (right-filled with underscores) and the two last are the running number

which is automatically increased after each saved measurement. Also notice that the

[enter]-key is usedfor leaving and save the Parameter-changes. Esc leaves without

changingparameters).

Till höger på menyskärmen finns ett antal kommandon.

(T0 the right on the display there are a number ofcommands).

Skriv P för att komma över till den högra delen av menyn.

Att denna del är aktiv visas av att skärmbakgrunden blir grå.

( Write P in order to enter the rightpart ofthe menu.

That this part is active is shown by the background getting grey).

Menyn visar 10 olika kommandon.

(The menu shows 10 different commands).

Genom att skriva 1 kan projektets namn föras in genom att man skriver i skrivfältet
under menyn. Namnet är begränsat till 20 bokstäver (den text som ryms i skrivfältet).
(By typing 1, the name of the project can be entered by typing in the writing field below

the menu. The name is limited to 20 characters (the text that fits in thefield). When ready

press [enter]

Genom att skriva 2 kan ett underprojekt föras in på samma sätt.
(By typing 2, a subproject name can be entered in the same manner).

Genom att skriva 3 kan registret väljas genom att skriva e:\register namn\.
(By typing 3, The directory can be selected by typing c: \directory name\).
Genom att skriva 4 kan namn och numret på nästa fil föras in genom att skriva:
Filnamn_nummer.

(By typing 4, the name and number ofnext file to be saved can be entered by typing: File

name_number).

Genom att skriva 5 kan namnet på föraren (operatören) föras in (ändras).

(By typing 5, the name ofthe driver (operator) can be entered (changed)



17. Genom

18.

19.

Bilaga 9
27(28)

att skriva 6 kan mätfordonet identifieras t.eX. eller

registreringsnummer.

(By typing 6, the test vehicle can be identified e. g. type or licence number).

genom typ

Numren 7, 8 och 9 får inte användas av BV14 operatörer.

(The numbers 7, 8, and 9 shall not be used by BV14 Operators).

Återvänd till Kommandon genom att trycka [enter] två gånger efter att ha skrivit den
sista mätparametern .

(Return to Commands bypressing [enter] twice after typing the last measuring

parameter

Mätning
(Measurement)

Det finns två möjligheter.
(There are two possibilities).

1. Genom att skriva 0 kommer operatören efter det att mätningen är avslutad att få frågan

om data skall sparas. Om svaret är ja skall först numret 4 skrivas och därefter måste

filnumret skrivas varefter man trycker på [enter]. Därefter skall skrivkommandot 9

skrivas och föras in med [enter].

(By typing 0 the operator will after the measurement has been carried out be asked by

the program if data are to be saved . Ifyes, the number 4 has to be typed and then the
file number has to be typed and then [enter] has to be pressed Then the print command
9 has to be typed and entered with [enter]

Genom att skriva A blir mätningen mer automatiserad. Efter det mätningen avslutats

sparas data automatiskt. Om man vill ha en utskrift måste man dock skriva siffran 9.
På skärmen visas som förut på andra raden fördröjningstiden som är 3500 ms.

(By typing A the procedure is more automatic. When the measurement is finished data

are automatically saved Ifyou want a printout you must however write the digit 9. On
the screen appears as before on the second line the delay time 3500 ms).

Mätningen inleds med att mäthjulen sänks och belastas när operatören trycker på [enter].

Under denna fas hörs en ljudsignalNär fördröjningstiden gått är hjullasten korrekt och
mätningen kanbörja. I O-moden måste man själv starta mätningen genom att trycka på
mellanslagstangenten varvid ljudsignalen ändrar frekvens. I A-moden startar mätningen

automatiskt när fördröjningstiden har gått. Även här ändras ljudet på samma sätt. När den
inställda mätsträckan har körts upphör ljudsignalen och mäthjulen hissas upp automatiskt.

(The measurementprocedure is starting with the measuring wheels being lowered to the

ground and loaded when the operatorpresses [enter]. During this phase there is a

sound-signal. When the delay time is out the wheel load is correct and the measurement

can start. In the 0- mode you have to start the measurement yourself bypressing the
space bar and then the sound changes in freqency. In the A-mode the measurement starts
automatically when the delay time is out. Also here the sound is changing in the same
manner. When the preset measuring distance is reached, the sound stops and the wheels
are lifted automatically ).
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4. Resultatutskriftens utseende framgår av figur 14 nedan. Genom att trycka på tangent 7

kan man få fram utskriften på datorskärmen 'aven sedan den försvunnit efter den visning

som sker automatiskt omedelbart efter prov innan data lagrats.

(The printed results are shown in fgure 14 below. By pressing key 7 the result will

appear on the computer screen also after it has disappeared after the display that comes
automatically immediately after the test before the data are stored).

Command 7: Results.

Shows the results of the test recently loaded. (Normally last test)

+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- RESULTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --+

{ +------------ -- Total distance --------------++ ----- -- Information -------+ {

I : Length : 1000 m Fr_L Fr_R Speed :{ BV11 nr : 4 i l

: : ------------------ -- :: Proj. : BV14 / USA 97.. : :
i i Min val : 0.02 0.01 102 :: Subprj: Test at VTI-lab { i

i { Average : 0.49 0.43 109 {{ File : harry_20 : i

i : Max val : 0.74 0.64 114 :l Date : 1997-07-30 { i

: + --------------------------------------------+: Time : 19:10 i :
{ +----- Part.distances - average values ---- --+: Driver: Harry Sorensen { i

i : # Start Length Fr_L Fr_R Speed :: Vehic.: VOLVO 850 : i

: i --------------------------------------- -- {: Comments: { i

: i 1 0 20 0.61 0 53 103 :l 1: Example - comment 1 : :

: : 2 20 20 0.61 0 53 103 :: 2: comment #2 : :
: : 3 40 20 0.61 0 53 103 :: : :
l i 4 60 20 0.74 0 64 103 i: I i

: : 5 80 20 0.73 0 64 103 :: : :
: i 6 100 20 0.72 0 63 103 :1 End values: { i

l : 7 120 20 0.67 0 59 103 I: ============== : i

: : 8 140 20 0.42 0 37 108 :: Pressure : 3.9 bar : :
: : 9 160 20 0.41 0 36 114 :: Vert.load : 100 kg : :
1 f 10 180 20 0.52 0 46 114 i: { :

i l H l i
l 1 + ---------------------------------------------------- --+ 1 i
: + ----- --{ ** [[enter]]=PgDn / [+]=PgUp / [Space]=continue ** : i -------- --+ :

T i

\l
:

Use [enter] and + keys if more than 10 part distances

Figur 14 Resultatutskrift.
(Figure 14. Printed results).
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1 Inledning

Vintermätbilen FoU är ett samarbetsprojekt mellan Tuben Teknik AB, Enator Telub AB, och

VTI som utförs på uppdrag av Vägverket.

Med Vintermätbilen mäts och sammanställs ett flertal faktorer som beskriver tillståndet på en

vinterväg, och denna manual är avsedd att beskriva hur programmet FIKS Fältdator används

för att genomföra en vintermätning i den miljö som finns i vintermätbilen. Denna guide för

vintermätning är inteavsedd att ersätta den ursprungliga manualen för FIKS Fältdatorn, utan

kan ses som en komplettering till denna, inriktad på hur man går till väga för att genomföra en

mätning av vinterväg. De mätningar som sker med FIKS Fältdatorn i detta sammanhang är

därefter avsedda att hanteras av programmet Rapportgenenering Vintermätbilen F0U , där

man extraherar mätvärden ur mätuppdragsfiler.

2 U ppstart

_ 1 i FIKS -ikonen identifierar genvägen till Fältdator programmet.

55? Vid uppstart har programmet följ ande utseende:

  

Fchlalor .Vf  

   

Figur 1. Utseende vid uppstart

I detta läge är programmet inaktivt vilket innebär att ev. tidigare öppnade mätuppdrag är

stängda. Det är viktigt att mätuppdragsfilen är stängd i FIKS Fältdator programmet om man

vill komma åt samma fil med t.ex. rapportgenereringsprogrammet.
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3 Öppna ett mätuppdrag

3.1 Allmänt om mätuppdrag
Mätuppdrag är organiserade i sk. Mätuppdragsfiler (*.MUD, eller i komprimerat format

*.MUZ). En mätuppdragsfil kan innehålla flera områden, län och vägar, och följaktligen flera

mätsträckor. I mätdatorn i Vintermätbilen är mätuppdragsfilerna lagrade i katalogen

C:\FIKS\DATA och det är även default-katalalog för fältdatorprogrammet. Oanvända

mätuppdragsfiler finns lagrade i katalogen C:\FIKS\DATA\MALLAR. Dessa mallfiler

skall helst vara orörda, och endast kopieras till C:\FIKS\DATA när behov föreligger att börja

mäta i en ny fil.

3.2 Öppna
För att öppna ett mät uppdrag väljer man i menyn enligt följ ande:

ügpna

 

Figur 2. Arkivmenyn

När Öppna väljs får man en dialog där man väljer katalog och önskad mätuppdragsfil (med

efternamn *.MUD) . Exempelvis kan det se ut så här:

Öppna mätuppdrag

 

Figur 3. Dialog för att öppna mätuppdrag
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3.3 Grundbild

När man valt mätuppdragsfil och öppnat den med OK, byter programmet utseende till följ ande

grundbild:

  

Figur 4. Grundbild för öppet mätuppdrag

Nu är FIKS Fältdatorn redo för att ta sig an mätningar enligt de mallar som finns definierade i

det nyss Öppnade mätuppdraget.

4 Öppna mätavsnitt

4.1 Allmänt om mätavsnitt

I en mätuppdragsfil finns det fria möjligheter att lägga in mätsträekor på Vilka Vägar och

länkar s0m helst som finns definierade i mätuppdraget. När man öppnar önskad mätsträcka

måste man alltså ha klart för sig Vilket Mätuppdrag, Område, Län, och Väg som skall

väljas för att man därefter skall hitta mätsträckan på avsedd länk.
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4.2 Öppna

För att öppna mätavsnittet kan man antingen välja

meny Arkiv och Oppna mätavsnitt enligt följ ande:

ngna mata-:snitt

 

Eller använd snabbknappen :

 

Efter detta kommer dialogen för Öppna mätavsnitt fram som har följ ande utseende:

Öppna mätawsnilt

 

Figur 5. Dialog för öppna mätavsnitt

De första intressanta valen i denna dialog är :

Mätuppdrag:

I de flesta fall finns endast ett uppdrag

definierat, men skulle fler finnas väljs önskat

mätuppdrag i listan som kommer fram om

  

man trycker på pilen.

Område:

Aktuellt område väljs i denna ruta. Är sk.
slingor fördefinierade uppträder dessa i denna

ruta. Välj aktuellt område/slinga genom att
    ägg?nnuun

pilen och markera i listan.

 

trycka på 5
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Län:

Aktuellt län väljs i denna ruta.

 

  

 

   

 

än

  
  Finns flera län att välja på använder man

pilen och markerar i listan.

Väg:
Aktuell väg som innehåller mätsträckan väljs

i denna ruta. Innehållet i listan som kommer  
fram om man trycker på pilen innehåller

vägnummer och ev. defaultnamn på sk.

mallvägar. Välj Önskad vägeller mallväg.

Efter val av ovanstående

parametrar trycker man på:

 

i dialogrutan, för att därefter välja aktuell länk på vägen.

Länk:

Starten på mätsträekan ligger på någon av de

länkar som vägen består av. Välj den länk

mätsträekan startar på i denna ruta genom att

 

 

  

trycka på pilen och välja från listan.

 

Tryck därefter på :

för att initiera och

starta sj älva mätningen.
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5 Start av mätning

5.1 Initering av mätning

Efter att Öppna mätavsnitts -dialogen har avklarats byter programmet skepnad och en ruta för

att bekräfta att mätning skall initeras dyker upp.

 

Figur 6. Initiering av mätning

Genem att Välja Ja på frågan om mätning skall initieras, sker initering av samtliga mätsystem i

Vintermätbilen.

5.2 Angående friktionsmätningsutrustning

I detta läge initieras friktionsmätningsutrustningen både datatekniskt och mekaniskt. Ge akt på

att inga hinder finns för utrustningen att röras sig som det är tänkt om detta sker vid Lex.

stillastående läge. Ge även akt på att sj älva datorn för friktionsmätningssystemet reagerar på

rätt sätt när mätningen initieras. En tonsignal avges från datorn som anger i vilket läge i

initieringen systemet befinner sig i. OBS! Sj älva mätningen kaninte påbörjas förrän denna

tonsignal har stabiliserats i sitt högsta tonläge.
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5.3 Mätningen startas

Efter att man svarat Ja på frågan om mätningen skall initieras ändrar mätu pdragstrmuläret

skepnad till måtningslåge, samtidigt som en kommanderuta framträder:

 

Figur 7. Startpunkt av mätning

 

Med hjälp av k0mmand0rutan ger

man startkommandO till systemet med:

-knappen, eller med

tangentbordets FS-knapp,

när man precis passerar måtsträekans startpunkt på vågen.

Initierar .Vintermäln'ng

  

 

Man kan alltså förbereda sig för startögonblicket i förväg, men dock måste mätningen

påbörjas in0m 2min. efter att initiering har skett för att inte friktionsmätningsutrustningen

skall avbryta pga. timeout.
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6 Mätningen utförs

Mätningen påbörjas och mättesulataten Visas på skärmen. Mätningen pågår antingen tills

sto kn n ks in eller att kör till slut mätmallen

FHIKTIUN 1IMIEDE 999

FFIIKTIDN 999

LUFT LTH HEDEL 5,0C

LUFT LTH HEDEL EDC

TP HEDEL 1,2 cm

SD 1I.l"l'a|EDEL 2,0 cm

 

Figur 8. Mätningen utförs

7 Avslutad mätning

Efter det att mätningen är avslutat sker följ ande:

HEDEL 4 C

1I|!'I'I1E['.IE 999

999

1'.I"I'|'|EDE 999

HHE 999

HEDEL 4,9 E

1I."I'-|EDE 999

999

HEDEL ?5.0 K

VHEDE 999
999

HAEDEL 5,0 E:

SN DJUP SD VMEDEL cm

su DJUP sn HMMEpEL cm
HH HEDEL ?5,02

LTH HEDEL C

TP HEDEL 1,2 cm

SD VHEDEL 2,0 cm

 

Figur 9. Efter avslutad mätning
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7.1 Mittsträng

Inmatning av mittsträngen sker genom att mata in mittstr'angens bredd i dm.

 

Figur 10. Inmatning av mittstrang

7.2 Väglag

Mätsträckans väglag matas in. Hanteringen av detta sker enligt Metodbeskrivningen

Vintermätbil .

Fuktig harma Fuktig barma
3 Väl harmalk

Tiock is
Packad snö

  

Figur 11. Inmatning av väglag

7.3 Spara mätning

Om mätningen var lyckad OCh du vill spara tryck på:

  

annars pa :
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8 Stäng mätavsnitt

Att stänga mätavsnitth sker enligt följ ande:

 

  

snabbknappen:
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1 Inledning

Vintermätbilen FoU är ett samarbetsprojekt mellan Tuben Teknik AB, Enator Telub AB, och

VTI som utförs på uppdrag av Vägverket.

Med Vintermätbilen mäts och sammanställs ett flertal faktorer som beskriver tillståndet på en

vinterväg, och denna manual är avsedd att beskriva hur programmet Rapportgenenering

Vintermätbilen F0U används för att extrahera dessa mätvärden som utskrifter och Excel-

kompatibla filer.

Happmlgenerering 1Ill'inte[måithlilian FnU

    

Figur 1. Programmets utseende vid uppstart

När du först startar programmet kommer det att se ut som bilden ovan. Överst finns de tomma

fält som du eftersom fyller med uppgifter. Här följer en beskrivning av programfönstrets olika

delar.

Menymd

 

Överst finns en meny där du kan välja Arkiv, System eller ? (Om). Under

var och en av dessa finns menyalternativ som kommer att behandlas längre fram i detta

dokument.
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Snabbknappar

Det finns en rad med snabb-knappar under menyraden där du

kan välja att Öppna, Stänga och Skriva ut mätuppdrag.

Dessa funktioner finns även under Arkiv i menyraden.

 

Aktuellt mätuppdrag

När du öppnat ett mätuppdrag kommer sökvägen till den fil du öppnat att visas

här.

 

Sökbegreppför mätvärden

I dessa fält kommer du att fylla i uppgifter för att precisera vilken väg, väglänk och mästräcka,

mätningen finns som du vill generera en rapport från.

Väg är det vägnummer som avses.  
Väglänk är den länk på vägen som avses.

Mästräcka är den förutbestämda från-till sträcka där mätuppdraget är

upplagt på länken.

 

Rapportområdet

 

4/ I det tomma, vita fältet kommer du att se uppgifterna i din

rapport.

2 Öppna ett mätuppdrag

................. Du kan gå till väga på två sätt för att Öppna ett mätuppdrag.

üppna matuppdrag. Antingen klickar du på Arkivi menyraden och sedan på Öppna

mätuppdrag, eller så. ..

    

  

...kan du klicka På Öppna'knappen'

 

Oavsett vilket av sätten du använder dig av så kommer du till följande dialogruta. I mitten

söker du bland dina mappar och till vänster bland filerna i mapparna tills du hittat det

mätuppdrag du vill öppna. Markera det.
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wmfousn mud

 

Figur 2. Öppna mätuppdrag

Klicka på OK efter att du valt önskad MUD fil.

Som du ser syns nu sökvägen till den fil du

Öppnade efter Aktuellt mätuppdrag . Det är

en bra hjälp för att komma ihåg vilket mätuppdrag det är du jobbar med.

 

2.1 Väg

Första valet som skall göras är aktuell Väg.

När du valt mätuppdrag kommer den första av devägar som finns att välja

på automatiskt upp.

  
För att välja en annan klickar du på pilen till höger om vägnumret. Då får

du upp en lista över de vägar som finns och kan välja den du för tillfället vill

jobba med.

 

För att komma vidare till nästa fält klickar du på »-knappen

till höger om Väg-fältet.

  

2.2 Väglänk

Nästa val som skall göras är aktuell länk på vald väg.

När du bekräftat ditt vägval genom att klicka på »-

knappen kommer den första av de vägklänkar som finns

att välja på upp automatiskt.

Om det finns några ytterligare väglänkar så kommer du åt

 

i dem på samma sätt som med väg: Klicka på pilen till

V höger om väglänksbeteckningen och bläddra bland de
väglänkar som finns.

För att komma vidare till nästa fält klickar du på »-knappen till höger

om Väglänk-fältet.
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2.3 Mätsträcka

När du bekräftat ditt Väglänksval genom att klicka på »-knappen

kommer den första av de mätsträckor som finns att Välja på upp

automatiskt.

Om det finns några ytterligare mätsträckor så kommer du åt dem på

 

mn _ 1 * samma sätt som med Väg ochVäglänk: Klicka på pilen till höger
------ -tr-i ---- -vt---- --r ---- -7- om mätsträckebeteckningen och bläddra bland de............................................ mätsträckor som finns.

För att komma Vidare till nästa fält klickar du på »-knappen till höger om
Mätsträcka-fältet.

 

   

2.4 Aktuellt datum och tid för mätning

 

   1999-91-22 13.55-92

 

 

När du bekräftat ditt mätsträckeval genom att klicka på »-knappen kommer den första av de

mättidpunkter som finns att välja på upp automatiskt.

Precis som i de tidigare fallen kommer du åt

i de ytterligare tidpunkter som finns genom att

   

 

 

  1999-91-22 1 4-59.51"

1999-91-22 13.55-92
1999-91-22 1 4-12.21*
999-91 -22 14.595?

1999-91 -22 15-11 -92

 

   

    
  

 

klicka på pilen till höger om tidpunkten.

 

 

För att rapporten ska genereras klickar du på »-knappen till höger

om fältet för Aktuellt datum och tid för mätning.

 

2.5 Data

Det hittills tomma, Vita ytan fylls då med data för din rapport. För att bläddra i rapporten och

läsa information om alla sex sidolägen använder du rullningslisten till höger.
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Väg: 9999 Länk: 9 - 1599 Hätsträcka: 199 - 1299
Datum och tid för aktuella mätvärden: 1999-91-22 1 4.595?
Dhservatiun mittsträng : 29
Observatinn väglag tuppskikt : "T un barmark" huttenskikt : "Läs snö"

Sidnläge: 1 9 - 199
P0: Fv' FH 91'? SH LT LTH "'I'T FlH

9-29 9,99 9,99 5 5 5 ?5
29-49 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5
49-99 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5
99-99 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5
99-199 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5

Siduläge: 2 199 - 299
P0: FV FH 91? SH LT LTH 'T'T HH

199-199 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5
199-299 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5
299-229 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5
229-249 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5

   

Figur 3. Exempel på rapportdata

I tabellen kan man läsa information om Friktion Vänster (FV), Friktion höger (FH), Snödjup

Vänster (SV), Snödjup höger (SH), Lufttemperatur (LT), Luftternperatur hög (LTH),

Yttemperatur (YT), Relative Huemidity (RH) ooh Tvärsprofil (TP).

 

Väg: 9999 Länk: 9 - 1599 Hätstläckaz 199 - 1299
nal-Inn .nr-In. I-;rl [är :lrhlnll: mäluärrlnn- 1nnn_n1_7') 1.. EI: E7

Observatinn mittsträng : 29
Dbservatian väglag toppskikt : "Tan harmark" bottenskikt : "Läs anti"

     

Siduläge: 1 9 - 199
Pos Fl? FH 91? 9H LT LTH "r'T HH TP

9-29 9,99 9,99 5 5 5 ?5 1,9
29-49 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9
49-99 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9
99-99 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1 ,9
99-1 99 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9

Sidnläge: 2 199 - 299
Pas Fl? FH 91'? 9H LT LTH "r'T FIH TP

199-199 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9
199-299 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9
299-229 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9
229-249 9,99 9,99 2 9 5 5 5 ?5 1,9

 

Figur 4. Manuellt inmatade värden

Uppgifterna i tabellen är mätvärden, medan uppgifterna om Observation mittsträng och

Observation väglag toppskikt/bottenskikt är uppgifter som manuellt matats in av operatören.

Så här ser alltså hela programfönstret ut när du har genererat en rapport:
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?ft HappnllanBIEllng 1Inlintarmäthuil.en FnU

100-1256'

1999-91 22 14 55.5?

ag. an . - atstrac a- -

Datum och tid för aktuella mätvärden: 1999-91-22 14.555?
Dbsewatinn mittsträng : 29
Dbservation väglag toppakikt : "Tan barmark" bottenskikt : "Läs snö"

Sidoläge: 1 9 - 199
Pos FV FH SV SH LT

 

9-29 9,99
29-49 9,99
49-59 9,99
59-99 9,99
99-1 99 9,99

5idn|äge: 2 159 - 259

P0: FV

 

1 59-1 99 9,99
1 99-299 9,99
299-229 9,99
229-249 9 99

  

Figur 5. Exempel på programmets utseende efter lyckad sökning

2.6 Medelvärden

Kryssar du i medelvärdesrutan innan du genererar din rapport så får

rapporten ett något annorlunda utseende.

Högst upp i rapportfältet finns nu en rad som talar om att det som nu visas

är medelvärde per sidoläge:

 

       

   

,ñêaêwâfaêñm.ängüöiäaê .....................................................................................................................................................................................................................................

Väg: 9999 Länk: 9 - 1599 Hätstläcka: 199 - 1259
Datum och tid för aktuella mätvärden: 1999-91-22 14.55.52r
Dhservation mittsträng : 29
Uhsarvatiun väglag toppskikt : "Torr balmalk" hatten-.skikt : "Läs snö"

Sidoläge: 1 9 - 199
W FH SU' SH LT LTH 'fT HH TP

2 9 5 5 5 ?5 1,9

Sidnläge: 2 159 - 259
F'v' FH SV SH LT LTH "r'T HH TP

2 9 5 5 5 ?5 1,9

Sidoläga: 3 329 - 429
F'v' FH SU SH LT LTH YT HH TP

2 9 5 5 5 ?5 1,9

   

Figur 6. Exempel på rapportdata med medelvärden

P. ga. detta år tabellen nu något mindre. Bara en rad per sidol'age Visas.
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Så här ser alltså hela programfönstret ut när du har genererat en rapport med medelvärden:

Happmtgeneraring Vintermätbilen FoU

100 - 1260

1 9913-01-22 14.565?

Hedelvärden per sidoläge
1Ill'äg: 9990 Länk: 0 - 1500 Hätsträcka: 100 - 1260
Datum och tid för aktuella mätvärden: 1996-01-22 14-565?

Observation mittsträng : 20
Dbsenratinn väglag toppskikt : "Torr harmark" bottenskikt : "Läs snö"

Sidnläge: 1 0 - 100
FV FH SV SH LT LTH YT

 

2 0 5 5 5

 

Siduläga: 2 160 - 260
F'Iul" FH SV SH LT "r'T

 

2 0 5

Siduläge: 3 320 - 420
FV FH SH LT

    

Figur 7. Exempel på programmets utseende efter lyckad sökning av medelvärden

3 Skriv ut en rapport

Du kan skriva ut din rapport på skrivare om du vill. Om du väljer

Arkiv på menyraden och sedan Skriv ut så skrivs rapporten ut på den

skrivare som i din dator är angiven som standardskrivare.

Samma sak händer om du istället

klickar på Skriv ut-knappen.
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4 Spara rapporten som en fil

Ibland kanske du Vill spara din rapport eller till och med bearbeta den

mera innan du skriver ut den. Då kan du Välja att spara den till fil.

Det gör du genom att VäljaArkiv på menyraden

och sedan Spara tillfil.

 

 

Då får du upp den här dialogrutan:

I mitten Väljer du först i Vilken mapp din fil

ska sparas. Till Vänster skriver du sen in vad

filen ska heta.

Den får automatiskt efternamnet .skv.

Klicka på OK.

 

Öppna filen iExcel

Den fil du skapade kan du sedan, om du Vill, öppna i

Excel. Starta Excel och Välj Arkiv på menyraden och

sedan Öppna.

 

Då kommer du till den här dialogrutan:
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Längst ner till Vänster finns ett fält där du Väljer filformat. Klicka på pilen till höger i

filformatsf'altet och Välj Alla (*. *). Om du inte gör det kommer du inte att hitta filen som du

har skapat. Leta rätt på din rapportfil OCh markera den.

 

lm Klicka på Öppna.

 

 

WH F0001 .doc Jdocprl.iar ?å ptpsåglxt

gu] "in30383."mp ?jwmonadoc Iogo1.pal @5mtp.hlp
' Imsl 08b.tmp WH L231 0.d0c Länstidningenasp $X4004hlp

"rmsl UBcitmp WRL3287doc @ MailboxHLP

1?fl"wasaaessldos: mt01.skv
T?girigAdress.dizuc mtülirkv

color.zip PoleDump.reg

DistListHLP Printgracla
Dok1_doc Printiobcla

 

180-200

 

Så här kan din rapportfil se ut när du har Öppnat den i Excel. Nu kan du behandla och redigera

den som Vilket excelblad som helst.

5 Stäng ett mätuppdrag

För att stänga det måtuppdrag du har Öppnat kan du antingen Välja

Arkiv påmenyraden och sedan Stäng mätuppdrag eller...

. .klicka på Stäng-knappen.  
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6 Inställningar

    

Förutom Arkiv finns på menyraden System.

Där kan du Välja Inställningar.

Den inställning du kan göra är att Välja om

rapporten ska presenteras med decimaler

eller inte.

Kryssa i rutan Visa decimaler om du Vill ha

decimaler och ta bort krysset om du inte Vill

ha decimaler.

7 Om...

Det finns ytterligare ett alternativ på menyraden och det 'ar ? med

menyalternativet Om.

  

Den Väljer du om du Vill ha information om programmet. Då får du se versionsnummer

0 s V.
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