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FÖRORD

Föreliggande

rapport utgör en bearbetning av VTI

delande nr 87,

Automatisk talande Väderstation,

fattad av Christer Gilên.

I

detta meddelande

medför-

äter-

finnes en detaljerad beskrivning av mätstationen.
Då Christer Gilên inte längre är verksam vid VTI har

det fallit på min lott att utföra den för rapportformen
nödvändiga omarbetningen av texten.
Den här beskrivna väderstationen har

nu varit

under

är

i

är

f n

två vintrar och erfarenheterna

positiva.

En ny version av stationen

i drift

stort

sett

under

ut-

veckling på SAAB och avsikten är att placera ut ett
större antal dylika.

Sven Fredén
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Automatisk

Väderstation

med

verbal

informationsöver-

föring
av Sven Fredén
Statens väg- och trafikinstitut
581

01

(VTI)

LINKÖPING

REFERAT

För att ge väghållaren viss information om väderlekssituationen vid speciellt halkbenägna avsnitt av vägnätet,

har en utrustning konstruerats

som registrerar

vissa i detta sammanhang viktiga väderleksdata,
luft- och marktemperatur och luftfuktighet.

såsom

Registre-

ringen av väderdata sker med vissa inställbara tidsmellanrum

(exempelvis varje halvtimme)

och de åtta

senaste avläsningarna lagras i ett minne.
är tillgänglig
ges

via

i verbal form,

Information

det allmänna telefonnätet och den

varför mottagandet ej erfordrar

någon speciell utrustning. Vid påringning erhålles
först de

aktuella värdena,

avläsningarna.

därefter de

åtta

senaste

Det behövliga ordförrådet är lagrat i

digital form och digitaliseringen har skett genom s k
deltamodulering.
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Automatic Weather Station with Speech Output
by Sven Fredén

National Swedish Road and Traffic
Fack
5-581 01
LINKÖPING
Sweden

Research Institute

ABSTRACT

In order to provide road maintenance departments with
information on current weather conditions at parts of
the road system particularly exposed to skidding risks,
a device has been produced which records meteorological
data of

special relevance,

such as air and ground

temperature and humidity. Meteorological data are rea
corded at certain preselected intervals of time
example,

every half hour)

are retained in a memory.

(for

and the last eight readings
The information is accessible

via the telephone network and is given in verbal form,
so that no special equipment is required in order to
receive it. When telephoning to the weather Station
the current data are obtained first,
last eight readings.

followed by the

The necessary word stock is stored

in digital form and digitalization takes place via
delta modulation.
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1

INLEDNING

Olika typer av instrument och utrustningar avsedda att
varna väghållare

- och

i vissa

fall även

trafikanter -

för halka har sedan 1950-talet provats med växlande
framgång såväl

i Sverige som utomlands.

För att sådana

anläggningar skall vara till någon större nytta

för

väghållaren, måste de varna för en kommande halka åtminstone några timmar innan den uppkommer på vägen.
För de

anläggningar

som är avsedda

att varna trafikan-

terna är däremot förmågan till prognos inget krav.
dessa anläggningar fordras i stället nära
förlitlighet.

I

Av

100 % till-

sådana sammanhang är nämligen en otill-

förlitlig varnare

sämre

än

ingen varnare alls.

Vid diskussioner med Statens vägverk under hösten
framhöll dess representanter,
av en utrustning

som skulle

1975

att man var intresserad

kunna effektivisera

halkbe-

kämpningen genom att i förväg informera om uppkommande
halka och helst

automatiskt varna för denna.

Det visade sig emellertid svårt att

få en utrustning

med larmfunktion som förenade ett acceptabelt pris med
den tillförlitlighet och den
setid som krävdes

för

att den

relativt
skulle

långa
vara

förutsägel-

godtagbar.

Mot denna bakgrund låg det nära till hands att i stället konstuera

en utrustning vars

bättra väghållarens
honom med

beslutsunderlag

automatik.

från vägverket

uppgift var att

Sommaren

1976

-

inte

erhöll

för-

att ersätta
VTI

att utveckla en Väderstation

i

uppdrag

enligt

dessa riktlinjer.
Stationerna

skulle placeras vid vägavsnitt

förutses ha

stor benägenhet för

som det här var fråga
begränsat

stationernas
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frosthalka.

om en försöksanläggning

antal stationer

hållsområden,

lokal

som kunde

fördelade

på flera

Efter-

med ett
Vägunder-

var det inte möjligt att sammanföra mätinformation

183

till

en

bemannad

central.

Informationen skulle vara tillgänglig för Vägverkets
personal genom det allmänna telenätet och utan användning av speciell mottagarutrustning.
att den måste lämnas verbalt.

Detta innebar bl a

Av ekonomiska och tek-

niska skäl valdes att göra varje mätstation som en helt
självständig enhet från vilken man erhåller information
genom att slå dess telefonnummer.
Uppenbarligen finns det en hel mängd mätvärden,

som det

vore önskvärt att kunna samla in och delge väghållaren.
De viktigaste är:
Lufttemperatur

(på flera nivåer)

Luftfuktighet
Vindhastighet
Vindriktning
Strålning

(nettostrålning och dess riktning)

Nederbörd

(mängd och form)

Daggpunkt
Markytans temperatur
VägkrOppens

temperatur

(på

flera nivåer)

Fukt på vägytan
Is på vägytan
Saltmängd på vägytan
Flera av dessa faktorer är inbördes kOpplade och några
kan uteslutas

av detta

avsedd att varna

Eftersom anläggningen var

för frosthalka,

mätningarna uteslutas.
begränsades

skäl.

kunde

Det slutgiltiga mätprogrammet

starkt av tekniska och ekonomiska

kom att omfatta markytans temperatur,

tur och luftens fuktighet.

VTI
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luftens

skäl och
tempera-

Överföringsutrustningen

(datainsamling, minne, taldel etc)
fem kanaler,

även nederbörds-

gjordes dock för
senare

skulle ha

möjlighet att komplettera mätprogrammet.
Förutom de mättekniska kraven måste stationerna även
kunna uppfylla de krav som den yttre miljön

ställer.

Temperaturen kan variera mellan -300 och +300,

tåla saltrik,

de

skall

fuktig luft och nedsmutsning samt vara

robusta och ge ett rimligt
även vara enkla

skydd

mot åverkan.

De måste

att montera och så billiga som möjligt.

För att uppfylla miljökraven har mätstationen byggts
i ett

isolerat skåp

som utrustats

rad uppvärmning och fläkt,
funktion vid hög

in

med temperaturregle-

som automatiskt träder if;

innetemperatur.

inga mekaniska konstruktioner;

Vidare

dels

har stationen

för att mekanik

är

dyrt och dels för att mekanik i detta sammanhang kräver
underhåll.

2.

PRINCIPIELL

UPPBYGGNAD

Då mätstationen kräver en komplicerad styrenhet har vi
valt att

låta denna bestå av en mikrodator. På så vis

behövs mindre hårdvaruutveckling

och mjukvaruutveck-

lingen blir enklare.

Stationen kan delas upp i följande block:
givare och givarförstärkare

styrelektronik med minne
multiplexer
verbalt minne
teleinterface
intervallklocka
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Figur 1.

Blockschema över mätstation

I det följande
lämnas

'VTI

för
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kommer en översiktlig redogörelse att

de olika blocken.
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3.

GIVARE OCH GIVARFÖRSTÄRKARE

3.1

Temperaturgivare

Temperaturgivarna består
sin resistens med
Här

använda

av platinamotstånd,

temperaturen

som ändrar

(motståndstermometer).

givare har alla motståndet

100 ohm vid

och har i övrigt grundvärden enl DIN 43760.

OOC

Temperatur-

koefficienten är 0,385 % /OC.

3.2

Placering av givare

Uppenbarligen är

det nödvändigt

att känna

till vägytans

temperatur för att kunna bedöma halkrisken.

Speciellt

vid sådana tillfällen då det är risk för frosthalka är
temperaturgradienten mycket
skall

stor

strax under ytan och

man bestämma yttemperaturen med

måste givaren

en direkt mätning,

ligga mycket nära ytan. Detta har möjlig-

gjorts genom uppfräsning av ett ca 6 mm djupt och 5 mm
brett spår i beläggning och fastgjutning i detta spår
av en stålkapslad givare,
massa

har använts

med kvartssand.

typ SVEMA P3645.

ett tvåkomponents

Som gjut-

epoxilim uppblandat

Denna gjutmassa har betydligt högre

motståndskraft mot dubbdäcksslitage

än omgivande asfalt-

beläggning,

tills beläggningen

varför

givaren fungerar

slitits ned ca 5 mm.

Det är svårt att ange något exakt

mått för den på detta Sätt uppnådda mätnoggrannheten,
då referenspunkten,

inhomogen och ej

beläggningens

överyta,

är mycket

definierad. Vissa mätningar tyder

på att givaren mäter

en temperatur

dock

som högst med en

tiondels grad skiljer sig från vägytans

"genomsnitts-

temperatur" vid den aktuella tidpunkten.
Även lufttemperaturgivaren består av en platinagivare.
På de

stationer som är försedda med Lambrecht fuktig-

hetsgivare är

lufttemperaturmätaren

inbyggd

i

samma

hölje som anordningen för mätning av luftfuktighet.

VTI
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övriga fall har använts en lufttemperaturmätare av
Philips fabrikat.

Denna har ett mycket enkelt strål-

ningsskydd, men eftersom knappast några väsentliga mätningar sker i starkt solsken, har detta skydd bedömts
fullt tillräckligt.

3.3

Fuktighetsgivare

Luftfuktigheten mätes
brecht,

modell

med fuktgivare,

809 L 100.

fabrikat Lam-

Mätdonet i dessa består av en

hårharpa men där håren utgöres av speciella konstfibertrådar, vars längdändring är direkt beroende av luftens
relativa fuktighet.
en

potentiometer,

Rörelsen överföres mekaniskt till

som ingår

i en mätbrygga.

heten kan sålunda registreras elektriskt.

Luftfuktig-

Det har inte

varit möjligt att utföra några studier över den här

om-

nämnda givarens noggrannhet, men enligt leverantörens
uppgift är felet högst i2,5 %.
av fuktighetsgivare
Denna noggrannhet
dessa utrustningar
för

med högre noggrannhet har provats.

har dock visat

sig mindre

har dessutom visat

stort servicebehov och hög

3.4

Även några andra typer
stabil och

sig ha ett

allt-

felfrekvens.

Förstärkare

Förstärkaren för temperaturgivarna består av en konstantströmsgenerator,

som matar givaren.

Förstärkaren

känner sedan spänningen över motståndet och mäter på
detta sätt temperaturen.

Förstärkaren är linjär varvid

OOC motsvaras av 0 V och utgången på förstärkaren ger

0,1 V/OC.
För

att kompensera ledningslängden kopplas platinamot-

ståndet in i en bryggliknande kOppling med tre ledare
(se

figur

2).
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Spänningskännande
förstärkare

T= ledningsmotstånd,
Fth= temperaturgivare

Figur 2.

Inkoppling av Pt-givare

Förstärkaren för

fuktighetsgivarna

differentialförstärkare,
0,1

V/1O

%

rel

utgöres

av en vanlig

som ger en spänning på

fuktighet och där

0 V motsvarar 0

%

rel

fuktighet.

3.5

Övriga givare

Mätstationen kan även utnyttjas
nom att anpassa olika

för andra mätningar ge-

givarförstärkare

till

stationens

voltmeter, vilken mäter inom intervallet i2 V.

4.

För

STYRELEKTRONIK MED MINNE

att förenkla

framtagningen av utrustning

för

styr-

ning av mätstationer har Motorolas mikrodator M 6800

använts.

Denna valdes för att kunna använda IFMzs

mikrodatorsystem för programutveckling.

Systemet består

av en mikr0processor med en klockpulsgenerator, ett
programminne,

VTI

RAPPORT

ett arbetsminne, ett programmerat tal-
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minne samt två "peripheral
Programmet består

interface adapter"

av PROM-minnen,

(PIA).

som innehåller den

färdigutvecklade programvaran.

Arbetsminnet,
register

som utgörs

och dels minne

av RAM-minnen,
för inlästa

är dels

slask-

variabelvärden

och

för det interna stackregistret.
Mikrodatorsystemet

framgår av figur 3.

Adressbussen är på 16 bitar och databussen på 8 bitar.
Kontrollbussen består av 5 bitar.

Dessa är R/W

(Read/

Write), VMA (Valid Memory Address), ?§5 (Interrupt

Request), ø 2 och §EEEE.

Adress Data Kontroll
buss
buss buss

Figur

VTI
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Den ena av PIA:n används för multiplexfunktionen och
som utgång för de digitalt lagrade "verbala orden".

På

samma PIA används avbrottsingångarna för att åstadkomma avbrott vid uppringning eller intervallinläsning.
Denna

PIA ger även

kontrollpulser

som indikering på att

processorprogrammet löper som det skall

(Watchdog).

dessa kontrollpulser försvinner faller en vippa,

Om

som

återstartar processorn.
Med den andra PIA:n styrs en panelvoltmeter med BCD-

utgång. Voltmeterns BCD-utgång går in på PIA:n och
dessutom "hålls" voltmetern via en holdsignal från
PIA:n.

Då ett värde

läses in till minnet från en givare

stegas först multiplexern och sedan "släpps" voltmetern
av holdsignalen. Därefter "hålls"

voltmetern och volt-

meterns BCD-utgång avläses.
Vid restart och avbrott

söker

mikroprocessorn upp re-

start-, adress- resp avbrottsrutinens startadress i
interruptvektorn.

För

styrning av hela mätstationen

har följande mikroprocessorprogram utvecklats.
Vid restart startas processorn med programinitiering
varefter alla "intervallinlästa värden"

sätts till

+99,9 för att därigenom indikera att dessa data inte
är inlästa. Allteftersom värden läses in skiftas de
satta värdena bort.

På detta sätt vet man om det varit

=strömavbrott eller om programmet är i en väntelOOp där
det förblir tills ett avbrott kommer. När ett avbrott
inträffar hoppar processorn till en avbrottsrutin,

där

det noteras vad som orsakade avbrottet, varefter processorn återgår till vänteloopen.
hela tiden frågorna
läsas in".
omedelbart.
taglig för

I väntelOOpen ställs

"har det ringt" och "skall värden

Om en fråga besvaras med ja,

åtgärdas den

Under åtgärd av fråga är processorn motavbrott,

vilket medför att ett eventuellt

avbrott under t ex pågående datasändning åtgärdas efter
avslutad datasändning

VTI
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(Se vidare figur 4).

10
De flesta programavsnitten utgörs av subrutiner,
används

flera gånger på flera olika ställen,

som

t ex

"läs

aktuella Värden".

Uppstartning

Har det ringt

Ja

Läs aktuella
värden

\

Uppdatering

Läs aktuella
värden

\
=:

Minnesskift

NMI

Figur 4.

\KPI

Styrprogram mätsystem

IUAPEKIRT'

183

Säg de aktu"
ella värdena

Paus
ca 5

s

i
Säg de tidigare

inlästa värdena

11

5.

DMILTIEUJEXEHUG

Multiplexern är mycket enkel.

Den innehåller 5

läer och några grindar samt Opto-kOpplare.
larna användes

systemet.

för

att

skilja reläerna

från

st re-

Opto-kOpp5-volts-

Den andra sidan av Opto-kOpplarna drivs med

+15 V. För varje givare finns alltså ett relä,

som slår

till då en utgång på mulitplexer PIA:n går hög eller då
resp givarförstärkare sätts i kalibreringsläge.

För

varje relä finns en lysdiod som är tänd då reläet är
tillslaget

(fig 9).

+5V

MYItl*

A/L/

P exer

* :

PIA

:I:

optokopplare

Givarför-

stärkarens
panel

+15V

:3

*

,

I
N

i?

från
givar-

-|
j.k

förstärkare

Funktion hos multiplexer

6.

TALFUNKTION

sända meddelanden

till voltmeter

t

Figur 5.

För att kunna

I

i verbal

form måste

stationen vara utrustad med ett talminne och en styranordning för detta. Talminnet kan utformas på en mängd

VTI
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olika sätt.

Det hittills vanligaste är att lagra det

nödvändiga ordförrådet på band,
eller Optiskt.

antingen magnetiskt

En annan möjlighet är att dela ned det

talade ordet i sådana element att de kan lagras digitalt.

I

stället

talljud,

för att lagra

färdiga

ord kan man lagra

som vid behov sättes ihop till ord.

Detta är

givetvis den mest flexibla metoden och är den enda som
tillåter att hela meningar byggs med ljudbindningar och
satsmelodi.

Eftersom den verbala repertoaren i vårt fall var mycket
begränsad och vi önskade undvika alla rörliga mekaniska
komponenter,

valde vi

av hela ord.

Kravet på korrekt uttal

meddelandet

alternativet med digital

ju endast

Speciella

"dialekt".

Sedan ett

stort

sattes lågt,

var avsett att uppfattas

liten grupp som kunde förväntas

antal tänkbara

lagring

då

av en

lära sig maskinens

system för digital lag-

ring av ord hade diskuterats, valdes s k deltamodulering

(DM).

funktionen

Idén bakom linjär DM framgår av figur 6 där
är

följande:

(a(t)

betecknar det

inkommande

talet).

Pulsgeneratorn avger pulser

(v heltal)

i E

vid

fixa

tidpunkter

vT

och där pulsens tecken är beroende av pola-

riteten hos en skillnadssignal n(t). Tidpunkterna vT
bestäms av samplingsfrekvensen fs

l
3 (t

+

VTI

6.

4==
5

Princip
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1/T).

s

I

-

y (t)

Figur

f

(fs =

183

för

linjär deltamodulering

a (t) som

digitalt

pulståg

13

Vid tidpunkterna

a(v)

< y(v)

y(t):s
svarande

T

är a(v)

=

a(t)

och y(v)

matas integratorn med en positiv puls,

värde ökar.
sätt.

Då a(v)

< y(v)

Signalen y(t)

minskas y(t)

Då

dvs

på mot-

strävar alltid efter att

ständigt approximera insignalen a(t).
y(t)

= Y(t).

mellan två successiva samples

Tillskottet till

(T)

beror dels på

enhetspulsens utseende och dels på strukturen för det
integrerande nätet.
Då a(t)

är en likSpänning ger pulsgeneratorn ut pulsen

med halva samplefrekvensen.

Då a(t)

är växande fås

övervägande positiva pulser och då a(t)

är avtagande

fås övervägande negativa pulser.
Ett verbalt ord kan alltså översättas till en serie
digitala pulser med hjälp av deltamodulering.

Sedan kan

det verbala ordet erhållas genom att låta den digitala
pulsserien

integreras av ett nät med

samma

struktur

som

det integrerande nätet i deltamodulatorn.
Den digitala pulsserien

lagras

i ett digitalt

minne.

För att erhålla varje verbala ords pulsserie gjordes
följande

"inspelning".

Från en analogbandspelare via

en deltamodulator spelades pulsserien in på ett digitalt minne

(se figur 7).

_,

Bandspelare l

Ö'mOd .
modulering

*

Minne

/\

f :samplingsfrekvens

Pulsgenerator

Figur 7.

VTI
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pulsserie
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För att få ett uppfattbart ljud med minsta erforderliga
minneskapacitet valdes en samplingsfrekvens på 8 kHz.
Då ett ord är ca 0,5 sekunder,
4000 bitar.

Eftersom mikrodatorn har en databuss på

8 bitar, används ett minne på
ord.

krävs ett minne på
512 x 8 bitar för varje

Ett FROM-minne har 512 x 4 bitar,

två stycken minnen för varje ord.

dvs det åtgår

I en ev framtida

tillämpning bör dessa minnen ersättas av större ROMeller E-prom och då bör även samplingsfrekvensen kunna
höjas,

så att ljudkvalitên förbättras.

Vid användning av IFM:s mikrodatorsystem för inspelning
av verbala ords digitala pulsserier har följande metod
tillämpats,

se figur 8.

ö_mod

Bandspelare

' Mikrodatasystem

i

Triggkrets

Figur 8.

Inspelning av verbalt ord med mikrodator

För att synkronisera inläsning till mikrodatorn gjordes
pulsgeneratorn mjukvarumässigt i mikrodatorn och
att

inte

ningen

överskrida minneskapaciteten startar inläs-

på signalen

trigkretsen.

RAPPORT

till

deltamodulatorn med hjälp

av

Vid uppspelning behövs endast deltamodula-

torns integrator

VTI

för

183

(se figur 9).
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Mikrodatasystem

Figur 9.

AC-först

/

Uppspelning av digitalt lagrat ord

Den repertoar som spelats in består av följande 14 verbala ord:

givare,

komma,

plus,

minus

samt alla entals-

siffror. Denna repertoar har valts för att en variabel
inte skall vara bunden till bestämda kanaler.
telesändning säger

sedan mätvärdet,

Vid en

stationen först givarens nummer

t ex

och

"GIVARE ETT PLUS ETT KOMMA TVÅ".

Då televerkets nät har en övre gränsfrekvens på 2130 Hz,
använde vi

oss vid inSpelningen av ett LP-filter, vars

övre gränsfrekvens var 2 kHz.
Vid uppspelning används

samma LP-filter, dels

för att

reducera 4 kHz tonen från samplingsfrekvensen och dels
för att inga blandfrekvenser över 2 kHz ska kunna sändas.

LP-filtret var ett 5-grads Tschebyscheffilter med

övre

gränsfrekvens

2 kHz.

50 dB och maximalt rippel

7.

Vid 5

kHz

var dämpningen

i passbandet var 1 dB.

INTERVALLKLOCKAN

Intervallklockan är

tidsintervaller.

en klocka

som ger en puls

vallet är 3 min 45

183

Då lägsta inter-

sek är nästa alltså 7 min 30 sek

0 s v upp till 8 timmars intervall.

RAPPORT

jämna

Tiden mellan varje puls kan varieras

genom att intervallet kan fördubblas.

VTI

med

16

Klockan är en kristallstyrd oscillator med en frekvens
av 4,194304 MHz
intervalltid

=

222 MHz,

(figur

Christ.

i,

vilken delas med

inställd

10).

+.4

v»

Osc

5-2X
l

4

l

w'

+-l800

\

X

V

Monovippa

Puls ut

Figur

10.

Blockschema över

intervallklockan

Vid strömavbrott kOpplas automatiskt en ackumulator
som övertar

Spänningsförsörjningen

till klockan.

att låta starta klockan på ett jämnt
klockan bunden till dygnsrytmen.

8.

är

startsignal

för

Genom

klockslag, blir

Då vet man alltid vid

vilken tidpunkt intervallinläsning sker,
klockans puls

in,

eftersom

intervallinläsningar.

TEEAEINTTHURACEI

För att anpassa mätstationen till telefonlinjen har ett
teleinterface

VTI

RAPPORT

konstruerats.

183
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Interfacet har tre

funktioner:

att detektera ringsignal och ge avbrottsimpuls
till

stationen då denna rings

upp,

att bryta telefonlinjen med jämna intervall så
att en enventuell felringare kan kopplas bort
och att man kan avsluta samtalet utan att behöva lyssna på hela meddelandet,
att anpassa mätstationens utsignal och impedens
till

telefonlinjen.

Ringsignaldetekteringen

sker genom att ett

relä aktive-

ras av ringsignalen och på så sätt ger en avbrottsimpuls till stationen då reläkontakten sluts.
Om någon ringer fel eller om man inte vill lyssna på
hela meddelandet,
den uppringande
sätter

kOpplar teleinterfacet ned linjen när

lägger på telefonluren.

dock mätstationen

Därefter

fort-

och sänder hela meddelandet,

varvid en inkommande linje i telefonstationen blockeras
genom att teleinterfacet "lyfter på luren"

(och erhåller

kopplingston).

För att förhindra detta har en krets konstruerats som
lySSnar efter kOpplingstonen.

När tonen kommer

kretsen ett icke maskat avbrott

(NMT)

till mikrodatorn,

varvid mikrOprogrammet återgår till väntelOOpen
figur

11).

VTI RAPPORT 183
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R

Ut31gna1
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Kopplingstondetekt.
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NMI

Figur 11; Tondetekteringskrets som lyssnar på telefonlinjen. Då kretsen konstaterat att tonen va-

rat i 0,8 sek utan uppehåll ges NMI.

9.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

En fortsatt utveckling av det här redovisade systemet
för insamling av mätvärden kan ske efter flera linjer.
I första hand är en förbättring av ljudkvaliteten aktuell och mätvärdestrenderna kan presenteras på ett
överskådligare sätt.
I det nuvarande

systemet är varje mätstation en helt

självständig enhet.

Detta har uppenbara fördelar i ett

glest system med få stationer.

Om man önskar fler

stationer inom ett begränsat område,

vore det lämpliga-

re med enkelt utrustade mätstationer vilka automatiskt
ringes

upp av en

centralanläggning,

överföres till verbal form.
kan

RAPPORT

183

från de perifera

även datorbaserad

registrering av mätvärden ske.

VTI

informationen

Vid denna centrala station,

dit man ringer för att få mätvärden
anläggningarna,

där

övervakning och

