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FÖRORD

Denna rapport utgör slutredovisning av ett forskningsarbete, som
syftat till att ta fram basdata med avseende på reflexers syn+

barhet i mörkertrafik.

Arbetet har bekostats av Transportforskningsberedningen (TPB),
efter ansökan från VTI. Kostnaderna för rapporten har till viss

del täckts av VTI.

En viktig förutsättning för arbetet har också varit att
Detachement Malmen (F 13 M) upplåtit delar av flygfältets ban-
system för försöken. Detta har dessutom skett utan kostnad för

projektet.

Huvudansvaret för rapporten delas lika mellan författarna.
Gabriel Helmers har haft ett större ansvar för experimentell

metod medan Sven-Olof Lundkvist haft ett motsvarande större

ansvar för de avsnitt, som behandlar ljusmätning och urval av

reflexer.

Gabriel Helmers har varit projektledare. Förutom författarna har
Uno Ytterbom och Berit Nilsson aktivt deltagit i projektarbetets
olika faser. Uno Ytterbom har dessutom haft ansvaret för data-

registrering och framtagning av rådata medan Berit Nilsson haft

ansvaret för försöksadministrationen. Lennart Runersjö har del-

tagit som försöksassistent. Christina Ruthger har översatt
avsnitten referat och sammanfattning till engelska och i övrigt

ansvarat för rapportens editering.
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HEADINGS IN ENGLISH T0 FIGURES AND TABLES IN THE REPORT

Figure 1 (Page 5)

The geometry when measuring the CIL values of retro-

reflexes.

Figure 2 (Page 10)

Experimental arrangement of the main test.

Figure 3 (Page 12)

Retroreflexion (RR) as a function of observation

distance (D) for the 3M retroreflex foi1 High

Intensity. The visual angle distance (seen from the

retroreflex) between light source (headlights) and

Observer (driver) is 0.55 m, i.e. the normal distance

for a motor-car driver. Angle of incidence 5°.

Figure 4 (Page 16)

Positions of visual targets on the runway and the
'rounds' of the car with subjects. The distance

between positions of the targets along the runway is

600 m.

Figure 5 (Page 21)
Visibility distances (m) to BIG RETROREFLEXES (i.e.

100-1600 cmz) in three opposing situations as a func-
tion of the calculated CIL values and areas of the

retroreflex. The vertical lines indicate a confidence

interval of 95% for each mean value. (Group mean

values)

Figure 6 (Page 23)

Visibility distances (m) to SMALL RETROREFLEXES (i.e.
6.25-100 cm?) in three opposing situations as a func-

tion of the calculated CIL values and areas of the

retroreflex. The vertical lines indicate a confidence

interval of 95% for each mean value. (Group mean

values)

Table 1 (Page 11)
The retroreflexes used in the main test have been

marked (X). CIL values in mcd/lux and areas in cmz.

Table 2 (Page 13)

CIL values for retroreflexes in the main test

calculated and measured in laboratory. The measure-
ments have been carried out in the standard geometry:
angle of observation 12' and 20' and angle of incid-
ence 5°. The aperture angle was 3' in both lighting
and observation systems. Measurement distance 50 m.
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Table

Table

Table

(Page 15)
Retroreflexes in the two part tests - BIG and SMALL
RETROREFLEXES respectively - are marked X in the
table. Please note that for the part test BIG RETRO-

REFLEXES all locations in the table are filled while

for SMALL RETROREFLEXES three combinations of CIL

values and areas are missing.

(Page 20)

Visibility distances (m) to BIG RETROREFLEXES.

Calculated CIL values 250, 1000, and 4000 mcd/lux and

areas 100, 400, and 1600 cm2 in three levels of

opposing light intensities (i.e. presence light,
correctly aimed low beam and low beam 1.5° up).
(Group mean values)

(Page 21)
Summary of the results of the analysis of variance
for the part test BIG RETROREFLEXES.

(Page 22)

Visibility distances (m) to SMALL RETROREFLEXES. The

calculated CIL values are 62.5, 250, 1000, and

4000 mcd/lux and the areas 6.25, 25, and 100 cmzin

three levels of opposing light intensities (i.e.
presence light, correctly aimed low beam and low beam

1.5° up). (Group mean values)

(Page 24)

Summary of the analysis of variance for SMALL RETRO-
REFLEXES with an area of 100 cm2.

(Page 25)
Summary of the analysis of variance for SMALL RETRO-
REFLEXES with areas of 25 and 100 cm2 and the calcul-

ated CIL values 62.5, 250, and 1000 mcd/lux.

(Page 25)

Summary of the analysis of variance for SMALL RETRO-

REFLEXES with areas of 6.25, 25, and 100 cm2 and the

calculated CIL values 62.5 and 250 mcd/lux.

(Page 33)

The lower limit of a confidence interval of 95% for
the mean value of the visibility distance to retro-

reflexes (m) in opposing situations with a dipped
headlight set 1.5° too high. The areas 100A and lOOB
concern tests with small and big retroreflexes
respectively.
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Siktsträcka till reflex vid fordonsmöte i mörkertrafik

av Gabriel Helmers och Sven-Olof Lundkvist

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Upptäcktssiktsträcka till reflex har registrerats vid fullskalig

simulering av fordonsmöte i mörkertrafik. Oberoende variabler

har varit reflexens CIL-värde, reflexens area och styrkan hos

ljuset från en mötande bil.

Den relativa betydelsen av dessa oberoendevariabler för upp-

täcktssiktsträckan har bestämts.

Kbmpensationsfaktorer har beräknats för reflexer med areor

större än 100 cm2.
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Visibility distances to retroreflexes in opposing situations
between two motor vehicles at night.

by Gabriel Helmers and Sven-Olof Lundkvist
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

S-581 01 LINKOPING Sweden

ABSTRACT

Visibility distances to retroreflexes have been registered at

full-scale simulations of opposing situations between two motor

vehicles at night. The independent variables were the CIL value

of the retroreflex, its area,-and the light intensity from an

opposing vehicle.

The relative importance of these independent variables to the

visibility distance has been determined.

For retroreflexes with areas exceeding 100 cm2 compensation

factors have been calculated.
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Siktsträcka till reflex vid fordonsmöte i mörkertrafik

av Gabriel Helmers och Sven-Olof Lundkvist

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med arbetet har varit att ta fram basdata med avseende på

reflexers upptäcktssiktsträcka vid fordonsmöte i mörkertrafik.

Upptäcktssiktsträckan har mätts för ett antal försökspersoner i

en simulerad fullskalig mötessituation mellan två personbilar på

rak plan väg. Försöken har utförts på en startbana utan störning

från annan trafik.

Man har undersökt hur upptäcktssiktsträckan varierar under

inverkan av följande faktorer (oberoende variabler):

- Reflexens CIL-värde, vilket är ett mått på reflexens förmåga

att (oberoende av reflexens area) reflektera ljuset tillbaka

mot bilföraren.

- Reflexens area.

- Styrkan hos ljuset från en mötande bil.

Av resultaten framgår bl.a.

- att upptäcktssiktsträckan i första hand bestämmes av reflexens

CIL-värde, samt i andra hand av styrkan hos mötande ljus.

- att upptäcktssiktsträckan endast påverkas av reflexens area då

reflexen är större än 100 cm2.
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IV

- att säkra siktsträckor (vid en hastighet av 90 km/h) dvs sikt-

sträckor längre än 140 m vid möte av ett för högt inställt

halvljus erhålles för reflexer med CIL-värden på 1000 med/lux

och däröver och med en area mindre än eller lika med 100 cm2.

Arbetet har lett fram till följande förslag:

- Reflexnormer bör omfatta CIL-värden i såväl observations-

vinkeln 20' som 12'.

- CIL-värdet för en reflex bör vara minst 1000 mcd/lux vid

observationsvinkeln 12' och minst 600 med/lux vid 20'.

- Uppräkningsfaktorer för CIL-värdet med avseende på reflexer

större än 100 cm2.
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Visibility distances to retroreflexes in opposing situations
between two motor vehicles at night.

by Gabriel Helmers and Sven-Olof Lundkvist

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKOPING Sweden

SUMMARY

The aim of this work was to produce basic data concerning the

visibility distances of retroreflexes in opposing situations

between two motor vehicles at night.

The visibility distances of twelve subjects have been measured

in simulated full-scale opposing situations between two motor

vehicles on a straight level road. The tests have been carried

out on a runway with no interference from other traffic.

The variations of the visibility distance have been studied in

relation to the following independent variables.

- The CIL value of the retroreflex, i.e. the ability of the

retroreflex to reflect the light (independently of its area)

back to the driver.

- The area of the retroreflex.

- The intensity of the light from an opposing vehicle.

From the results the following is evident.

- The visibility distance is above all determined by the CIL

value of the retroreflex followed by the light intensity of

the opposing vehicle.

- The visibility distance is only influenced by the area of the

retroreflex when the size of the retroreflex exceeds 100 cm2.
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VI

- Safe visibility distances at 90 km/h, i.e. visibility dist-

ances exceeding 140 m in opposing situations with a vehicle

with too highly aimed dipped headlights, will be obtained for

retroreflexes when the CIL values reach 1000 med/lux and the

areas do not exceed 100 cm2.

The work resulted in the following recommendations:

- The retroreflex standards should comprise CIL values for both

observation angles of 20' and 12'.

- The CIL value of a retroreflex should be at least 1000 med/lux

at the observation angle of 12' and not below 600 med/lux at

that of 20'.

- Propositions for an upward adjustment of the CIL value of

retroreflexes exceeding 100 cm2.
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1 BAKGRUND OCH PROBLEM

1.1 Säker siktsträcka

 

Det föreligger ett generellt problem vid fordonsbelysning i

mörkertrafik, nämligen, att ge förare möjlighet att i tillräck-

ligt god tid upptäcka fotgängare och hinder av allehanda slag på

vägbanan [1][2].

Det avstånd på vilket en förare kan upptäcka ett hinder kallas

för siktsträckan till hindret. Siktsträckan måste vara längre än

 

stoppsträckan för att man skall kunna bromsa fordonet till stopp

innan man kolliderar med hindret. Stoppsträckan utgör ett natur-

ligt säkerhetskriterium, som alltid bör vara uppfyllt.

Stoppsträckan är beroende av flera parametrar, varav följande

tre är de viktigaste: fordonets hastighet, friktionskoefficien-

ten mellan fordonets däck och vägbanan samt förarens reaktions-

tid. Med förarens reaktionstid åsyftas den tid det tar för föra-

ren att efter upptäckt av hindret trycka ner bromspedalen.

Nedan ges exempel på stoppsträckor d.v.s. kortaste säkra sikt-

sträckor på plan rak väg för några vanligt förekommande hastig-

heter (enligt bromssträckenomogram i Appendix D). Friktions-

koefficienten mellan däck och vägbana är satt till 0.5, vilket

kännetecknar vått sommarväglag. I en undersökning av Johansson

och Rumar [3] har 90% av en stor grupp förare haft reaktions-

tider på 1.5 sekunder (s) eller kortare. Mot denna bakgrund har

reaktionstiden åsatts värdet 1.5 s vid beräkningarna.

 

 

Hastighet Bromssträcka Reaktions- Stoppsträcka

(km/h) (m/s) (m) sträcka (m) (m)

110 31 95 45 140

90 25 62 38 100

70 19 38 29 67

50 14 20 21 41
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De ovan redovisade stoppsträckorna utgör kortast säkra sikt-

sträcka för respektive hastighet. Man bör till dessa värden

lägga en säkerhetsmarginal eftersom såväl friktionen mellan däck

och vägbana som förares reaktionstider varierar inom ganska vida

gränser. Nordiska Vägtekniska Förbundet (NVF) räknar t ex med en

stoppsträcka på 140 m vid en hastighet av 90 km/h [4]. I enlig-

het med detta betraktar vi fortsättningsvis 100 m siktsträcka

som absolut nödvändig och 140 m som önskvärd för en dimensio-

nerande hastighet vid fordonsbelysning i mörker av 90 km/h.

1.2 Sikt i fordonsbelysning

 

En stor del av mörkertrafikforskningen har ägnats åt att kart-

lägga sikten i fordonsbelysning. Ett huvudresultat från denna

forskning är att kriteriet för säkra siktsträckor kan uppfyllas

vid körning på helljus utan möte [5]. Däremot är kriteriet inte

uppfyllt vid den dimensionerande hastigheten 90 km/h vid körning

på halvljus samt vid alla mötessituationer oberoende av om hel-

ellerahalvljus används [5].

Siktsträckor till hinder på vägbanan har mätts upp för att ut-

värdera möjliga åtgärder med syfte att förbättra förarens sikt

vid halvljuskörning. Den enda åtgärd, som resulterat i trafik-

säkra siktsträckor till hinder på vägbanan är att utrusta hind-

ren med reflexer [2][6]. En ännu effektivare åtgärd skulle vara

att utrusta hindren med egna ljuskällor.

Att använda lyktor och reflexer är lag vad gäller cyklister. För

fotgängare rekommenderas en allmän användning av reflexer som

den bästa lösningen på synbarhetsproblemet. För att garantera

tillräcklig synbarhet hos objekt på eller invid vägen är använd-

ningen av reflexer ofta den enda realistiska lösningen.

Trots att reflexanvändning varit och fortfarande är den utan

jämförelse mest effektiva åtgärden att skapa förutsättningar för

trafiksäkra siktsträckor till hinder, har någon mera omfattande

forskning och utvärdering med avseende på reflexers synbarhet i
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mörkertrafik inte utförts. Sådan forskning behövs för att skapa

en kunskapsbas på vilken normer och regler för reflexer bör

vila. Endast genom kunskap kan man specificera de krav, som bör

ställas på t ex fotgängarreflexer.

1.3 Dimensionerande trafiksituation för utvärdering av

reflexer och andra synbarhetsbefrämjande åtgärder

Den trafiksituation i vilken reflexanvändning är nödvändig för

att skapa förutsättningar för säkra siktsträckor är bilkörning i

halvljus. Endast reflexer kan upptäckas på tillräckligt långa

avstånd i det svaga ljus, som faller i området ovanför halv-

ljusets ljus- mörkergräns och som projiceras mot hinder på

avstånd över ca 75 m framför bilen. Detta innebär att ett eget

korrekt inställt halvljus på rak plan väg bör väljas som dimen-

sionerande trafiksituation vid utvärdering av reflexer.

De bästa synbetingelserna i halvljus föreligger när man inte har

någon mötande bländning. Bländning introduceras vid alla for-

donsmöten. Bländningens styrka varierar inom vida gränser bl a

beroende på för högt inställt halvljus hos mötande fordon,

vägens geometri (krön ochkurvor) samt synobjektets läge i för-

hållande till bländkällan.

Eftersom bländningen direkt försämrar synbetingelserna utgör

bländning en variabel, som bör varieras inom hela den varia-

tionsvidd man vanligtvis kan förvänta sig finna i trafiken.

Detta innebär att bländningen bör varieras från ingen bländning

till maximal bländning från ett mötande fordon på halvljus.

Reflexer bör vara så effektiva att de ger en säker siktsträcka

också i svåra situationer och inte bara i situationer av normal

svårighetsgrad. Detta innebär att den dimensionerande trafik-

situationen bör vara en situation med stark bländning.
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Vi har i det ovanstående specificerat den experimentella situa-

tion vilken bör vara dimensionerande för reflexer. Bländnings-

variabeln är härvidlag en kritisk variabel: Den egna bilen har

två korrekt inställda halvljus. Den möter en bil med två för

högt inställda, bländande halvljusstrålkastare.

Det finns dock starka skäl att i ett experiment variera bländ-

ningsvariabeln i några naturliga steg. Detta ger dels möjlighet

att anknyta till tidigare erhållna resultat och dels generell

kunskap om bländningens inverkan på siktsträckan till reflex.
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2 ALLMÄNT OM REFLEXER

Reflexer används för att öka föremåls synbarhet vid belysning i

mörker. I trafiken gäller detta i första hand på vägar utan väg-

belysning [7]. Längden av siktsträckan till ett föremål med

reflex är bland annat beroende av reflexens förmåga att åter-

kasta ljus [8].

En reflex utmärks av att den reflekterar ljuset tillbaka mot

ljuskällan. Detta uppnås endera med prismor eller med små

sfäriska glaspärlor. Vi skall här inte gå in på hur ljusbryt-

ningen i reflexer sker utan läsaren hänvisas till Mörkertrafik

Rapport nr 5 [9].

Oavsett om reflexen består av glaspärlor eller prismor är ljus-

brytningen beroende av två vinklar, observationsvinkeln och

infallsvinkeln. Dessa vinklar definieras i figur 1. Vinkelbero-

endet är avhängigt av reflextyp enligt följande:

reflex

/ normal observatör]

M . 'nkel P ljusm'ci'rore

'Ä mmusw observationsvinkel O ._
| ü ljUSkClHO

Figur 1 Geometrin vid mätning av reflexers CIL-värde.

 

 

Prismareflexer: Reflexionsförmågan minskar såväl med ökad

 

infallsvinkel som med ökad observationsvinkel. Detta betyder att

om man i fordonsbelysning närmar sig en vid sidan av vägen

placerad reflex, vars yta är orienterad i ett vertikalt plan

vinkelrätt mot vägens riktning, så minskar reflexionsförmågan

både därför att infallsvinkeln och observationsvinkeln växer.
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Glaspärlereflexer: Reflexionsförmågan är så gott som konstant

för infallsvinklar upp till ca :20°, varefter den sjunker. Den

är vidare konstant för observationsvinklar upp till ca 12'

(0.2°), varefter den sjunker. För personbilsföraren betyder

detta att reflexionsförmågan i det närmaste är konstant för

observationsavstånd längre än ca 150 m. Vid kortare observa-

tionsavstånd sjunker den med växande observationsvinkel större

än 12'.

Av det ovanstående framgår att en glaspärlereflex lämpar sig

bättre än en prismareflex i ett siktsträckeförsök. Man önskar

nämligen använda en reflex med en oberoende av avstånd så kon-

stant reflexionsförmåga som möjligt. Glaspärlereflexen uppfyller

detta krav åtminstone för observationsavstånd längre än 150

meter.

Vi har hittills använt det något diffusa begreppet "reflexions-

förmåga" om reflexens förmåga att reflektera ljus. I fysikaliska

sammanhang används istället följande två begrepp:

Retroreflexion: Betecknas nedan RR och har enheten (mcd/cm2)/lux

och anger hur mycket ljus reflexen återkastar per ytenhet i för-

hållande till infallande belysningsstyrka.

därä
:n

'Ir

RR är retroreflexionen ((mcd/cm2)/lux)

L är reflexens luminans (mcd/cmz)

E är belysningsstyrkan vid reflexen i riktning

mot ljuskällan (lux)

Populärt kan retroreflexionen sägas vara ett uttryck för

reflexens effektivitet eller verkningsgrad.
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CIL-värde: CIL är förkortningen för det franska uttrycket

"Coefficient d'Intensité Lumineuse" och är ett mått på den

totala mängden ljus som en reflex återkastar i förhållande till

mängden infallande ljus från en ljuskälla. CIL-värdet är bero-

ende av retroreflexionen, reflexens area samt infallsvinkeln

enligt formeln:

CIL = RR*A*cos V där

CIL är totala mängden reflekterat ljus (mcd/lux)

RR är retroreflexionen för infallsvinkeln v ((mcd/cm2)/1ux)

v är infallsvinkeln, enligt figur 1 (grader)

A är reflexens area (cmz)

Således gäller att två plana reflexer gjorda av identiskt

reflexmaterial har ett CIL-värde som är direkt proportionellt

mot den reflekterande arean. Vidare gäller att två reflexer, den

ena med dubbla arean jämfört med den andra, men med ett reflek-

terande material som har endast hälften så bra retroreflexion,

kommer att ha samma CIL-värde. Se vidare CIE (1981) [10].

I de normer och bestämmelser, som idag reglerar reflexers egen-

skaper, finns krav på CIL-värden och ofta också på reflexens

area. Reflexens area har däremot inte kunnat specificerats uti-

från kunskap om hur arean påverkar siktsträckan, då sådan kun-

skap saknats [11].

Det är rimligt att antaga att reflexer med identiska CIL-värden

avtar i synbarhet med växande area. Anledningen till detta är

att luminansen hos en mindre yta är större än hos en större i de

fall båda ytorna återkastar lika mycket ljus. Eftersom reflexer

för att synas i mörkertrafiken måste vara ljusare än den bak-

grund de ses emot blir kontrasten mot bakgrunden större ju

mindre reflexen i detta fall är.

Det är därför nödvändigt i allt normarbete att känna till Vilken

inverkan reflexens area har på synbarheten vid konstanta CIL-

värden.
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR

Den allmäna frågeställningen, som skall besvaras, kan formuleras

på följande sätt:

- Hur varierar siktsträckan till reflex med avseende på:

a) Reflexens CIL-värde

b) Reflexens area

c) Mötande fordonsbelysning

Denna frågeställning är beskrivande och bör kompletteras med

frågeställningar av mera förklarande karaktär:

- Hur stordel av variationen i uppmätta siktsträckor kan för-

klaras av variationen i reflexens CIL-värde och area samt av

variationen hos bländningen?

- Hur skall CIL-värdet öka, för att kompensera en ökad area hos

en reflex? Detta under förutsättning att siktsträckan till

reflexer med samma CIL-värden visar sig minska med ökande

area.
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4 METOD

4.1 Metod för mätning av siktsträcka

 

Mätning av siktsträcka har skett enligt en väl utprövad metod

[12]. Metoden innebär att ett fordonsmöte simuleras i full skala

på en rak, plan och för trafik avlyst väg. I detta fall har

startbanan på ett flygfält använts.

Tre försökspersoner (fpp) sitter som passagerare i en personbil

(Volvo 121). Varje försökspersons (fp) uppgift är att så tidigt

som möjligt upptäcka ett svart hinder försett med reflex och

genast därefter indikera upptäckt genom att trycka på en ljud-

lös, handhållen switch. Förarens uppgift är att framföra for-

donet med en för försöket specificerad konstant hastighet och

sidoläge till vägbane-startbanekanten (i enlighet med figur 2

nedan).

Med hjälp av en bandspelare i bilen registreras impulserna från

fpp-switcharna tillsammans med impulser från fasta punkter längs

vägen (startbanan) för lägesbestämning samt impulser via en

grenkoppling på hastighetsmätarwiren som underlag för avstånds-

beräkning. Mätfelet hos de uppmätta siktsträckorna är mindre än

:0,5 m (med avseende på registreringsutrustning och beräknings-

program).

Den mötande bilen är parkerad mitt i ett tänkt angränsande kör-

fält för att simulera fordonets normala sidoläge på en tvåfältig

väg. I höjd med och 4 m vid sidan av den stillastående mötande

bilen d.v.s. strax innanför en tänkt höger vägkant står det

svarta hindret med reflex. Avståndet i höjdled mellan reflexens

centrum och vägbanan är 0,55 m. För att inte riskera att

reflexen vid något tillfälle belyses av ljuset från strålkas-

tarnas asymmetriska sektor på fpp-bilen passeras hindret till

vänster, som om fpp-bilen körde på en tänkt vägren. Den simu-

lerade mötessituationen visas i figur 2 nedan.
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Figur 2 Försöksuppställning vid huvudförsöket.

Försöksuppställningen innebär att fpp-bilens sidoläge får ringa

betydelse för siktsträckornas längd. Däremot har sidoavståndet

mellan mötande bil och reflexen stor betydelse för siktsträckan

vid varierande bländning [13]. Detta avstånd har varit 4 m,

vilket motsvarar avståndet mellan ett på den högra vägbanekanten

stående hinder, som passeras av ett fordon på motsatta körfältet

hos en tvåfältig väg. Fpp's placering i fordonet bedöms inte

heller påverka siktsträckan. Visserligen är både observations-

och infallsvinkel beroende av observatörens läge, men vid långa

siktsträckor är reflexens egenskaper i det närmaste oberoende av

små variationer hos dessa vinklar.

4.2 Förförsök

Som förberedelse till förförsöken uppmättes några olika reflex-

material fysikaliskt i laboratoriet, varvid man speciellt stude-

rade retroreflexionens variation med mätgeometri. Syftet med
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detta var att finna ett material som väl lämpade sig för huvud-

försöket. Reflexens CIL-värde skall nämligen i så liten ut-

sträckning som möjligt påverkas av observations- och belysnings-

geometrin.

Förförsöken utfördes som fullskaliga siktsträckeförsök i enlig-

het med beskrivningen under 4.1. ovan. Erfarenheterna från för-

försöken har sedan legat till grund för huvudförsökets utform-

 

ning.

4.3 Huvudförsöket

4.3.1 Reflexer i huvudförsöket

I huvudförsöket har 3M's reflexfolie High Intensity använts.

Genom att förse detta reflexmaterial med olika neutralfilter,

simulerades reflexer med olika retroreflexion. Skälet till

reflexvalet var, som antytts ovan, att retroreflexionen hos

reflexmaterialet i försöket skall vara konstant ner till så

korta betraktelseavstånd som möjligt.

Detta är också en förutsättning för att variansanalys ska kunna

användas vid utvärderingen. De oberoende variablerna ska näm-

ligen anta värden på ett litet antal förutbestämda diskreta

nivåer.

I försöket har ingått reflexer som varierats med avseende på

CIL-värde och area enligt tabell 1.

Tabell 1 Reflexer använda i huvudförsöket är markerade m d

(X). CIL-värdet är angivet i mcd/lux och arean i cm .

area

6.25 25 100 400 1600

62.5 X X X
CIL 250 X X X X X

1000 X X X X
4000 X X X
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De i tabell 1 angivna CIL-värdena är ungefärliga och som tidi-

gare nämnts inte helt oberoende av observationsavståndet. I

praktiken tvingas man använda reflexer vars CIL-värden avviker

något från de i tabell 1 angivna, beräknade CIL-värdena. I figur

3 redovisas resultatet av en laboratoriemätning på det i huvud-

försöket använda reflexmaterialet. Man ser att retroreflexionen

är cirka 40 (mcd/cm2)/lux för siksträckor längre än 150 meter.

Detta innebär t.ex. att detta material ger ett ungefärligt

beräknat CIL-värde på 1000 mcd/lux för reflexarean 25 cmz.

RR ((mcd/cm2)/lux)

  

A

40 * * *
*

20 *

*

*

0 > D

0 50 100 150 200 250 300 meter

Figur 3 Retroreflexion (RR) som funktion av observations-

avstånd (D) för 3M's reflexfolie High Intensity. Syn-

vinkelavståndet (sett från reflexen) mellan ljuskälla

(bilstrålkastare) och observatör (bilförare) är

0,55 m dvs vad som är normalt för en personbils-
förare. Infallsvinkel 5°.

Av figuren framgår att vid observationsavstånd mindre än 150 m

är retroreflexionen inte längre oberoende av observationsavstån-

det. Vid ett observationsavstånd av 95 m har t.ex. retroreflex-

ionen sjunkit från ca 40 (mcd/cm2)/lux till ca 20 (mcd/cm2)/lux.

De beräknade och önskvärda CIL-nivåerna i huvudförsöket (d.v.s.

4000, 1000 ,250 och 62.5 mcd/lux) uppnås endast för observa-

tionsavstånd större än ca 150 meter och för de mätgeometrier som

då gäller.
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För att erhålla reflexer med annan retroreflexion, men med samma

egenskaper som det i figur 3 visade reflexmaterialet, försågs

detta med olika neutralfilter. Dessa reflexer mättes upp i

observationsvinklarna 12' och 20', vilket redovisas i tabell 2.

Tabell 2 Beräknade och i laboratoriet uppmätta CIL-värden för
de i huvudförsöket ingående reflexerna. Mätningarna
har utförts i standardgeometrin: observationsvinkel

12' resp. 20' och infallsvinkel 5°. Aperturvinkeln

var 3' i såväl belysnings- som observationssystemet.

Mätavstånd 50 m.

Reflex- CIL-värden (med/lux)

beteckning
RR*A beräknat uppmätt 12' uppmätt 20'

2.5*1600 4000 3190 1800
0.625*1600 1000 800 520
0.156*1600 250 200 130

10*400 4000 3370 1920
2.5*400 1000 800 450
0.625*400 250 230 130

40*100 4000 3410 1940
10*100 1000 840 480
2.5*100 250 200 110
0.625*100 62.5 57 32

40*25 1000 850 480
10*25 250 210 120
2.5*25 62.5 50 28

40*6.25 250 210 120
10*6.25 62.5 53 30

Av tabell 2 framgår att de uppmätta CIL-värdena avviker något

från de beräknade. För observationsvinkeln 12' är dock avvikel-

sen måttlig. Variationen hos de uppmätta värden, som enligt de

beräknade värdena i tabellen skall vara identiska, är relativt

liten mot bakgrund av att ögats känslighet för ljus är logarit-

misk. Man kan därför förvänta sig att denna felvariation kommer

att resultera i närmast försumbara skillnaderi siktsträcka.
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4.3.2 Huvudförsökets design

För att kunna besvara den allmänna frågeställningen, formulerad

i avsnitt 3, fordras ett försök med följande oberoende variab-

ler:

- Reflexens CIL-värde

- Reflexens area

- Bländning från mötande bil

Reflexens CIL-värde har varierats i fyra nivåer (62.5, 250, 1000

och 4000 mcd/lux). Arean har varierats i fem nivåer (6.25, 25,

100, 400 samt 1600 cmz) och bländningen från det mötande for-

donets strålkastare har varierats i tre nivåer (parkeringsljus,

korrekt inställt halvljus (i0°) och högt inställt halvljus

(+1.5°)). Kombineras samtliga dessa nivåer eller lägen i de

oberoende variablerna med varandra erhålls 4*5*3=60 olika för-

söksbetingelser. Det stora antalet försöksbetingelser är ett

starkt motiv för att dela upp huvudförsöket i flera försök med

färre betingelser.

Vi har valt att dela upp huvudförsöket i två delar: Ett försök

med STORA och ett försök med SMÅ REFLEXER. I det förra har

reflexer med areor från 100 till 1600 cm2 ingått, medan mot-

svarande reflexer i det senare experimentet har varierat i area

från 6.25 till 100 cm2. Detta redovisas i tabell 3.
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Tabell 3 Reflexer, som ingått i de två delförsöken - STORA

respektive SMÅ REFLEXER - är markerade med X i
tabellen. Observera att alla celler är fyllda i

tabellen för delförsöket STORA REFLEXER medan tre

kombinationer av CIL-värde och area saknas i tabellen

för SMÅ REFLEXER.

Delförsöket area

STORA REFLEXER:

100 400 1600

250 X X X
CIL 1000 X X X

4000 X X X

Delförsöket

SMÅ REFLEXER: area

6.25 25 100

62.5 X X X
CIL 250 X X X

1000 X X

4000 X

I delförsöket STORA REFLEXER har samtliga variabelnivåer kombi-

nerats med varandra, vilket innebär att ett experimentet består

av 3*3*3=27 försöksbetingelser. För varje bländningsbetingelse

(Bst) har dessutom hindret med reflex tagits bort vid ett (1)

tillfälle (3*1=3). Denna kontrollbetingelse har lagts in för att

kontrollera att varje fp verkligen upptäckt reflexen innan

han/hon indikerar upptäckt genom att trycka på switchen. Varje

försöksomgång omfattar på så sätt 3*3*3+3=3O olika betingel-

ser/körningar mot en och samma hinderposition.

Två hinderpositioner har använts på startbanan - en för varje

riktning, vilket framgår av figur 4. Detta innebär att när fpp-

bilen passerat den ena hinderpositionen och vänt, att bilen på

återvägen körs mot den andra hinderpositionen utefter start-

banans motsatta sida.
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Vid varje hinderposition presenteras alla 30 betingelserna i

slumpordning. Slumpordningarna är dragna oberoende av varandra

för varje hinderposition, för varje replikationen och för varje

experimenttillfälle.
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Figur 4 Hinderpositioner på startbanan och fpp-bilens "varv".

Avstånd längs startbanan mellan hinderpositionerna

600 m.

I försöket med STORA respektive SMÅ REFLEXER har samtliga

betingelser presenterats fyra gånger för varje fp. Detta gör

totalt 30*4=120 mätningar eller 60 "varv" i figur 4, vid varje

experimenttillfälle.

Såväl experimentet för STORA som för SMÅ REFLEXER har körts

under 4 kvällar med 3 nya fpp vid varje tillfälle. Detta innebär

att 12 fpp deltagit i varje experiment och att 48 mätningar
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föreligger i varje betingelse (12 fpp * 4 upprepningar = 48 mät-

ningar).

Experimentet för SMÅ REFLEXER är i alla tillämpliga delar en

upprepning av det för STORA REFLEXER. Dock skiljer det sig från

experimentet STORA REFLEXER på följande punkter:

CIL-värdena har varierats i fyra och arean i tre nivåer. Detta

innebär 3*4=12 kombinationer. Tre av dessa kombinationer är

omöjliga att åstadkomma p.g.a. att de minsta areorna inte låter

sig kombineras med de högsta CIL-värdena. (Se tabell 3 ovan). Av

denna anledning återstår 3*4-3=9 reflexer för experimentet.

Dessa 9 SMÅ REFLEXER har sedan kombinerats med samma bländnings-

och kontrollbetingelser som vid STORA REFLEXER: 9*3+3=30 beting-

elser.

Skillnaden mellan experimenten för STORA resp SMÅ REFLEXER inne-

bär bl.a. att resultaten inte kan analyseras på samma sätt med

variansanalys. Variansanalysen kräver nämligen att alla varia-

belkombinationer skall finnas med. Detta innebär att resultaten

för STORA REFLEXER kan underkastas en (1) variansanalys omfatt-

ande alla 3*3 kombinationerna, medan konsekvensen för SMÅ

REFLEXER blir att tre (3) olika variansanalyser måste göras.

Dessa analyser omfattar med avseende på area och CIL-värde 1*4,

2*3 respektive 3*2 nivåer.

4.3.3 Strålkastare

De strålkastare som använts i försöket har varit runda, 7"

stora, av Bosch fabrikat, med typbeteckning 0 301 600 107, samt

godkända enl. ECE Reglemente 20. Ljusbilden hos varje exemplar

har visuellt kontrollerats före montage för att undvika sådana

kombinationer av strålkastare och lampa, som ger en avvikande V

ljusbild.
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4.3.4 Halvljusinställning

Halvljusinställningen har gjorts på fpp-bilen och de båda möt-

ande bilarna (Volvo 121 och Volvo 140) i fordonslab. mot en för

ändamålet konstruerad skärm 10 m framför strålkastarna. Den

platta, som fordonen stått på har varit avvägd varvid skärmen

justerats för avvikelser från ett helt vågrätt plan. Bilarna har

under inställningen haft samma belastning som vid experimentet.

4.3.5 Försökspersoner

Försökspersonerna har varit mellan 20 och 30 år och främst ut-

gjorts av studenter i Linköping. De har inte underkastats någon

synkontroll inför experimentet men sagt sig uppleva sin syn som

normal. Av denna anledning är inte gruppen selekterad utan kan

på goda grunder antas vara typisk för människor utan upplevda

synhandikapp i motsvarande ålder.

4.3.6 Variansanalysmodell

För att kunna kvantifiera den relativa storleken av de effekter

på siktsträckan till reflex, som kan återföras till variationen

i de oberoende variablerna CIL-värde, area och bländning har

experimentet lagts upp så att siktsträckedata kan bearbetas med

variansanalys. För en mer ingående förklaring till den varians-

analysmodell som har använts hänvisas till Keppel [14]. Modellen

beskrivs här mycket kortfattat.

Vid varje försökstillfälle och för varje betingelse har sikt-

sträckan för var och en av tre försökspersoner mätts fyra

gånger.
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Om man använder beteckningarna

CIL reflexens CIL-värde

A reflexens area

M mötande fordonsljus

FP försöksperson

kan modellen med Keppel's beteckningar skrivas

(CIL*A*M*FP),

vilket innebär att alla försökspersonerna har utsatts för samt-

liga betingelser (fullständig within-cell-design). För att redu-

cera de slumpmässiga felen upprepades varje betingelse fyra

gånger. Ingångsvärde i variansanalysen är medelvärdet av dessa

fyra mätningar för varje fp.

I within-cell-designen beräknas F-kvoten som:

FE = MSF/MSE*FP där

FE är F-värdet för effekt E

MSE är medelkvadratsumman för E

MSE*FP är medelkvadratsumman för interaktionseffekten

mellan E och försöksperson FP.

I varje variansanalys har effekten av CIL-värde, reflexarea och

mötande fordonsljus samt interaktionseffekter mellan dessa

testats. Samtliga F-test har gjorts på signifikansnivån 5%,

vilket innebär att en påvisad effekt är sann med sannolikheten

0.95.

För varje effekt har även "omegakvadrat" (wz) beräknats. wz för

t.ex. CIL talar om hur stor del av den totala variansen hos upp-

mätta siktsträckor i försöket, som kan förklaras av variation i

CIL-värde. Detta är alltså ett tal som kvantifierar styrkan hos

en effekt, till skillnad mot F-värdet, som endast anger om en

effekt kan förklaras av slumpen eller ej, med den risknivå som

valts.
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5 RESULTAT

Nedan redovisas siktsträckemedelvärden för de i försöket ingå-

ende betingelserna. Resultaten av variansanalyserna presenteras

mycket kortfattat. För en utförligare redovisning hänvisas till

Appendix A.

5.1 Stora reflexer

 

I tabell 4 redovisas siktsträckor till reflexerna i delförsöket

STORA REFLEXER d.v.s. reflexer med beräknat CIL-värde 250, 1000

och 4000 mcd/lux samt areorna 100, 400 och 1600 cmz.

Tabell 4 Siktsträcka (m) till STORA REFLEXER med beräknat CIL-

värde 250, 1000 och 4000 mcd/lux och area 100, 400

och 1600 cm vid tre mötessituationer.

  

(Gruppmedelvärden)

.. SIKTSTRÄCKA (m)
MOTANDE FORDONS CIL area (cmz)

BELYSNING (mcdllux) 100 400 1600

parkeringsljus 250 198 201 157

1000 291 283 275
4000 388 402 388

korrekt inställt 250 153 157 113

halvljus 1000 235 231 205
4000 329 326 306

högt inställt 250 103 85 39
halvljus 1000 173 155 127

4000 252 253 212

     

  

Resultaten i tabell 4 åskådliggörs i figur 5. I denna presente-

ras även 95% konfidensintervall kring varje medelvärde. Konfi-

densgränserna är redovisade i Appendix B, Tabell Bl, B2 och B3.
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Figur 5 Siktsträcka (m) till STORA REFLEXER vid tre mötes-

situationer, som funktion av reflexens beräknade CIL-

värde och area. De vertikala linjerna anger 95% kon-

fidensintervall kring varje medelvärde.

(Gruppmedelvärden).

Resultatet av variansanalysen sammanfattas i tabell 5 .

Tabell 5 Sammanfattning av variansanalysens resultat för del-
försöket STORA REFLEXER.

  

Effekt signifikant wz

på 5%-nivån?

CIL (C) ja 0.55
area (A) ja 0.02

möte (M) ja 0.28
C*A ja 0.00
C*M ja 0.00

A*M ja 0.00
C*A*M nej 0.00
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Den fullständiga variansanalysen är redovisad i Appendix A1.

(Tabell A1). Tvåvägs variansanalyser för varje mötesbetingelse

är också redovisade. (Tabell A2, A3 och A4).

5.2 Små reflexer

 

I tabell 6 redovisas siktsträckorna till reflexerna i delför-

söket SMÅ REFLEXER d.v.s. reflexer med beräknat CIL-värde 62.5,

250, 1000 och 4000 mcd/lux och area 6.25, 25 och 100 cm2.

Tabell 6 Siktsträcka (m) till SMÅ REFLEXER med beräknat CIL-
värde 62.5, 250, 1000 och 4000 mod/lux och area 6.25,

25 och 100 cm . (Gruppmedelvärden).

  

SIKTSTRÄCKA (m)
MÖTANDE FORDONS CIL area (cmz)
BELYSNING (mod/lux) 6.25 25 100

parkeringsljus 62.5 110 120 122

250 190 189 182
1000 262 273
4000 375

korrekt inställt 62.5 88 90 90

halvljus 250 145 148 152
1000 218 212
4000 300

högt inställt 62.5 57 54 53
halvljus 250 108 98 91

1000 159 159
4000 215

   

    

Resultaten i tabell 6 redovisas grafiskt i figur 6 tillsammans

med 95% konfidensintervall kring varje medelvärde. Konfidens-

gränserna är redovisade i Appendix B, Tabell Bl, B2 och B3.
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siktstrücko
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Figur 6 Siktsträcka (m) till SMÅ REFLEXER vid tre mötes-
situationer, som funktion av reflexens beräknade

CIL-värde och area. De vertikala linjerna anger 95%

konfidensintervall kring varje medelvärde. (Grupp-

medelvärden).

Försöket med SMÅ REFLEXER har, som angivits 1 4.3.2., inte

kunnat genomföras med alla teoretiskt möjliga kombinationer av

lägen i de oberoende variablerna. Variansanalysen har därför

måst göras i tre delar:

a) SMÅ REFLEXER med arean 100 cm2

b) SMÅ REFLEXER med arean 25 och 100 cm

c) SMÅ REFLEXER med arean 6.25, 25 och 100 cm2

2

Dessa variansanalyser redovisas därför var för sig i avsnitten

5.2.1, 5.2.2 respektive 5.2.3.
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5.2.1 Variansanalys avseende SMÅ REFLEXER med arean 100 cm2

Eftersom arean inte varierats, har man här endast haft möjlighet

att studera siktsträckan som funktion av reflexens CIL-värde i

olika mötessituationer. Som framgår av tabell 6 har det beräk-

nade CIL-värdet varierats i 4 steg: 62.5, 250, 1000 och 4000

mcd/cmz.

Tabell 7 Sammanfattning av variansanalysen för SMÅ REFLEXER

med arean 100 cm2.

  

Effekt signifikant wz

på 5%-nivån?

CIL (C) ja 0.62
möte (M) ja 0.20
C*M ja 0.02

     

Den fullständiga tvåvägs variansanalysen är redovisad i Appendix

A2. (Tabell A5). Envägs variansanalyser för varje mötesbeting-

else är också redovisade. (Tabell A6, A7 och A8).

5.2.2 Variansanalys avseende SMÅ REFLEXER med arean 25 och

100 cm2

Denna analys omfattar variabelvärden, som är typiska för fot-

gängarreflexer, både vad gäller area och CIL-Värde. Arean har

varierats i två lägen: 25 och 100 cm2 och det beräknade CIL-

värdet i 3 lägen: 62.5 250 och 1000 mcd/lux.
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Tabell 8 Sammanfattning av variansanalysen för SMÅ REFLEXER
med arean 25 och 100 cm och det beräknade CIL-värdet

62.5, 250 och 1000 mcd/lux.

 

Effekt signifikant m2

på SZ-nivån?

 

CIL (C) ja 0.53

area (A) nej 0.00

möte (M) ja 0.26

C*A nej 0.00

C*M ja 0.01

A*M nej 0.00

C*A*M nej 0.00

  

   

Den fullständiga trevägs variansanalysen är redovisad i Appendix

A3. (Tabell A9). Tvåvägs variansanalyser för varje mötesbeting-

else är också redovisade. (Tabell A10, A11 och A12).

5.2.3 Variansanalys avseende SHÄ REFLEXER med arean 6.25,

25 och 100 cm2

Denna variansanalys syftar främst till att se hur mycket små

reflexer (ned till 6.25 cmz) fungerar. Är det kanske så att man

bör sätta en nedre gräns för arean hos en reflex?

Tabell 9 Sammanfattning av variansanaläsen för SMÅ REFLEXER
med arean 6.25, 25 och 100 cm och det beräknade CIL-

värdet 62.5 och 250 mcd/lux.

 

 

Effekt signifikant wz
på 5%-nivån?

CIL (C) ja 0.33
area (A) nej 0.00

möte (M) ja 0.38
C*A ja 0.00
C*M ja 0.01
A*M nej 0.00

C*A*M ja 0.00

     

Den fullständiga trevägs variansanalysen är redovisad i Appendix

A4. (Tabell A13). Tvåvägs variansanalyser för varje mötesbeting-

else är också redovisade. (Tabell A14, A15 och A16).
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6 KOMMENTARER TILL RESULTATEN

6.1 STORA REFLEXER

 

Av tabell 4 och figur 5 framgår

- att siktsträckan i stor utsträckning bestämmes av reflexens

CIL-värde samt typ av mötande ljus,

- att siktsträckan minskar med ökande area. Detta är särskilt

tydligt i intervallet 400 _ 1600 cmz,

- att vid möte med högt inställt halvljus erhålls säkra sikt-

sträckor (d.v.s. siktsträckor längre än 140 meter) endast

för reflexer vars beräknade CIL-värde är större än eller lika

med 1000 mcd/lux och vars area är mindre än eller lika med

100 cm2.

Huvudresultatet av den trevägs variansanalysen (tabell 5 och

Appendix A1, Tabell A1) kan sammanfattas enligt följande:

- Alla huvudeffekter och 2-faktorinteraktioner är signifikanta.

- Variationen i CIL-värde förklarar 55% -

" " mötesljus " 28% -

N N H 2% _

av den totala variansen i beroendevariabeln d.v.s. hos de

uppmätta siktsträckorna i försöket.

Detta innebär att förklaringsvärdet hos variationen i de obero-

ende variablerna kan tecknas 28 : 14 : 1.

Även om alla 2-faktorinteraktioner är signifikanta så förklarar

var och en av dem mindre än 0,5% av den totala variansen i

materialet.
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De tvåvägs variansanalyserna, som gjorts för varje mötesbeting-

else och som redovisas i Appendix A 1 (Tabell A2, A3 och A4)

visar

- att areans förklaringsvärde ökar med ökande bländning, från

1% vid parkeringsljus, via 3% vid korrekt inställt halvljus,

till 8% vid högt inställt halvljus.

Avslutningsvis kan sägas att det sammanlagda förklaringsvärdet

hos variationen i de oberoende variablerna förklarar 85% av den

totala variansen. Detta är ett mycket högt värde, som bl.a.

visar att försöket utförts under god experimentell kontroll.

6.2 SMÅ REFLEXER

 

Av tabell 6 och figur 6 framgår

- att siktsträckan i stor utsträckning bestämmes av reflexens

CIL-värde samt typ av mötande ljus.

- att siktsträckan inte påverkas av reflexens area i inter-

vallet 6.25 - 100 cm2.

- att vid möte med högt inställt halvljus erhålls säkra sikt-

sträckor (d.v.s. siktsträckor längre än 140 meter) endast

för reflexer vars beräknade CIL-värde är större eller lika

med 1000 mcd/lux.

- att vid möte med korrekt inställt halvljus eller parkerings-

ljus erhålls säkra siktsträckor (d.v.s.siktsträckor längre än

140 meter) endast för reflexer vars beräknade CIL-värde är

större än eller lika med 250 mcd/lux.

Resultaten av de olika variansanalyserna kommenteras under av-

snitten 6.2.1, 6.2.2 och 6.2.3 nedan.
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6.2.1 Kommentarer till variansanalysen avseende SMÅ

REFLEXER med arean 100 cmz.

Huvudresultaten av den tvåvägs variansanalysen (Tabell 7 och

Appendix A2, Tabell A5) kan sammanfattas:

- Båda huvudeffekterna och interaktionen är signifikanta.

- Variationen i CIL-värde förklarar 62% -

" " mötesljus " 20% -

av den totala variansen i materialet.

Det senare innebär att förhållandet i förklaringsvärde mellan de

två oberoende variablerna - CIL-värde och mötesljus - är 3 : 1.

I försöket med STORA REFLEXER var motsvarande förhållande 2 : 1.

Denna skillnad kan förklaras av att variationen i CIL-värde

utökats: i stället för 250 mcd/lux som lägsta värde har 62.5

mcd/lux använts.

De envägs variansanalyserna (Appendix A2, Tabell A6, A7 och A8)

Visar

- att variationen i CILavärde har lika stort förklaringsvärde

för de olika mötesljusen.

6.2.2 Kommentarer till variansanalysen avseende SMÅ

REFLEXER med arean 25 och 100.cm2.

Huvudresultatet av den trevägs variansanalysen (Tabell 8 och

Appendix A3, Tabell A9) kan sammanfattas:

- Huvudeffekterna av CIL-värde (C) och typ av mötesljus (M) är

signifikanta medan areaeffekten (A) inte är signifikant.

- Variationen i CIL-värde förklarar här 53% och variationen i

mötesljus 26% av den totala variansen i materialet.

- Interaktionen C*M är också signifikant och förklarar 1% av

den totala variansen.
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Förhållandet i förklaringsvärde mellan variationen i CIL-värde

och mötesljus är här 2 : 1. Detta resultat är en upprepning av

resultatet för STORA REFLEXER, där variationsvidden med avseende

på både CIL-värde och mötande ljus varit densamma som vid denna

analys.

6.2.3 Kommentarer till variansanalysen avseende SMÅ

REFLEXER med arean 6.25, 25 och 100 cm2.

Huvudresultatet av den trevägs variansanalysen (Tabell 9 och

Appendix A4, Tabell A13) kan sammanfattas:

- Huvudeffekterna av CIL-värde (C) och typ av mötesljus (M) är

signifikanta medan areaeffekten (A) inte är signifikant.

- Variationen i CIL-Värde förklarar här 33% och variationen i

mötesljus 38% av den totala variansen i materialet.

- Interaktionen C*M är också signifikant och förklarar 1% av

den totala variansen.

Förhållandet i förklaringsvärde mellan variationen i CIL-värde

och mötesljus är här c:a 1 : 1. CIL-värdets förklaringsvärde är

mindre än i tidigare gjorda analyser. Detta resultat är i över-

ensstämmelse med att variationen i CIL-värde varit mindre i

denna delanalys. Det beräknade CIL-värdet har varierats i två

steg nämligen 62.5 och 250 mcd/lux.
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7 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA

Svaren på frågeställningarna i kapitel 3 kan sammanfattas enligt

följande:

1) Siktsträckan till en reflex är starkt beroende av reflexens

CIL-värde. Ju högre CIL-värde, ju längre siktsträcka.

2) Siktsträckan till en reflex är starkt beroende av styrkan hos

bländande ljus. Ju starkare bländande ljus, desto kortare

siktsträcka.

3) För reflexer med identiskt CIL-värde gäller att siktsträckan

är oberoende av reflexens area upp till och med 100 cm2. Vid

större areor får man kortare siktsträckor.

För att besvara den specifika frågeställningen avseende vikten

hos de oberoende variablerna - CIL-värde, area och typ av möt-

ande fordonsljus - för siktsträckan till en reflex måste man

ställa resultaten i relation till dessa variablers variations-

vidd i de olika försöken och analyserna:

Det beräknade CIL-värdet har varierats i totalt 4 nivåer: 62.5,

250, 1000 och 4000 mcd/lux.

Arean har varierats i totalt 5 nivåer varav de tre största

använts vid delförsöket STORA REFLEXER d.v.s. 100, 400 och 1600

cm2 och de tre minsta vid delförsöket SMÅ REFLEXER d.v.s. 6.25,

25 och 100 cm2.

Förhållandet mellan nivåerna hos såväl CIL-värde som area är

lika på så sätt att varje högre/större nivå är 4 gånger

högre/större än den tidigare. Förhållandet mellan nivåerna i

båda variablerna kan därför beskrivas genom följande serie: 1 :

4 : 16 : osv.
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Typ av mötande ljus har varierats för att täcka in ett realis-

tiskt bländningsintervall i mörkertrafiken. Parkeringsljuset

utgör härvidlag en "noll-nivå" med avseende på bländning sam-

tidigt som det märker ut den mötande bilen för fpp i experi-

menten. Ett korrekt inställt mötande halvljus utgör normal-

betingelsen, som gör det möjligt att jämföra de här erhållna

resultaten med resultat från tidigare studier. Det högt

inställda mötande halvljuset skall utgöra en hög men realistisk

och ej sällan förekommande bländningsnivå, som därför bör vara

dimensionerande för de krav reflexer bör uppfylla.

Mot denna bakgrund kan nu betydelsen av reflexens CIL-värde och

area kvantifieras (med hjälp av storheten wz) samt sättas i

relation till den variation hos mötande fordonsljus, som en

förare kan förväntas utsätta sig för när han skall upptäcka t ex

en fotgängare med reflex i mörkertrafiken.

När variationen i såväl CIL-värde som area varierar i förhåll-

andet 1 : 16 har variationen i CIL-värdet ungefär 25 gånger så

stor betydelse som motsvarande variation i area för STORA

REFLEXER dvs reflexer som varierar i area från 100 till

1600 cmz.

Variationen i CIL-värde för såväl STORA som SMÅ REFLEXER har

dubbelt så stor betydelse som variationen i mötesljus.

För SMÅ REFLEXER d.v.s. reflexer som varierar i area från 6.25

till 100 cm2 saknar arean betydelse.

Siktsträckan till STORA REFLEXER sjunker något som funktion av

växande area. Denna effekt är mest påtaglig vid stark bländning

d.v.s. för betingelsen högt inställt mötande halvljus.

För att kompensera för areaeffekten, som tydligt framgår av

figur 5, måste CIL-värdet för reflexer med areor större än 100

cm2 uppjusteras. Detta har gjorts i nästa avsnitt varvid de

bakomliggande beräkningarna framgår av Appendix C.
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8 KOMPENSATION AV AREAEFFEKTEN FÖR REFLEXER STÖRRE ÄN
100 CM2

För reflexer med areor upp till och med 100 cm2 har inte någon

areaeffekt kunnat påvisas. Detta innebär att ett funktionskrav

för dessa reflexer kan fastställas (med avseende på siktsträcka)

oberoende av reflexens area. Antag att detta krav är:

CIL12 mcd/lux för observationsvinkeln 12' samt

CIL20 mcd/lux för observationsvinkeln 20'.

För reflexer med areor större än 100 cm2 har kortare sikt-

sträckor erhållits än för reflexer med samma CIL-värde men med

areor mindre än eller lika med 100 cm2. Detta innebär att funk-

tionskravet ovan (d.v.s. CIL12 och CILZO) måste multipliceras

med en faktor större än 1 för att erfordrad siktsträcka skall

uppnås. Värdet av denna kompensationsfaktor varierar med CIL-

värde samt reflexens area. Om vi betecknar kompensationsfakto-

rerna k12 och k20 för funktionskravet vid observationsvinkeln

12' respektive 20' erhåller vi:

2 2
k12 = C1+C2*log(A)+C3*log2(A)+C4*log(CIL12)+Cs*log2(CIL12) (1)

k20 = C1+Cz*log(A)+C3*log (A)+C4*log(CIL20)+Cs*log (CILZO) (2)

A är reflexarean (cmz)

CIL12 är CIL-kravet för observationsvinkeln 12' (mcd/lux)

CIL är CIL-kravet för observationsvinkeln 20' (mcd/lux)
20

C1-05 är konstanter med följande värden:

C1=7.797 C2=-4.O75 03:0.9660 C4=-1.259 05:0.1370

Beräkningen av kompensationsfaktorerna redovisas i appendix C.
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9 EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV FUNKTIONSKRAV FÖR REFLEXER

I föregående avsnitt bestämdes de ekvationer som kompenserar för

reflexarean vid beräkningen av ett krav på CIL-värde i obser-

vationsvinklarna 12' och 20'. Syftet med denna undersökning har

som tidigare nämnts inte varit att specificera ett CIL-krav för

reflexer. Detta hindrar dock inte att man gör en ansats att med

tillgängliga data finna det CIL-värde som krävs för att reflexen

skall synas på minst 140 m avstånd.

Ett funktionskrav avseende reflexers CIL-värde bör, som tidigare

sagts, grunda sig på det mest kritiska förhållandet, det vill

säga mötemed för högt inställt halvljus. Detta innebär att data

från Appendix B tabell B3 skall Utnyttjas. Som framgår av denna

tabell är siktsträckorna behäftade med en viss osäkerhet. Detta

har angivits genom ett 95% konfidensintervall. Den nedre gränsen

i detta intervall anger det kortaste avstånd som reflexen med

97.5% sannolikhet upptäcks på - med de förutsättningar som har

gällt i detta experiment. Används detta värde för att beräkna

ett CIL-krav för reflexer, så kommer följdaktligen 97.5% av den

kategori människor som har varit försökspersoner, att upptäcka

reflexen på åtminstone 140 m avstånd. Detta under förutsättning

att reflexen uppfyller specificerat CIkarav.

I tabell 10 redovisas de kortaste avstånd på vilka olika

reflexer med 97.5% sannolikhet upptäcks på.

Tabell 10. Nedre gränsen i ett 95% konfidensintervall kring
medelvärdet hos siktsträckan till reflex (m), vid

möte med för högt inställt halvljus. Areorna 100A och
100B avser försöken med små respektive stora

  

reflexer.

CIL-värde area (cmz)

(mcd/lux) 6.25 25 100A 100B

62.5 43 41 44 -

250 85 78 73 89

1000 - 134 134 157

4000 - - 185 227
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För varje CIL-värde borde i tabell 10 siktsträckorna vara lika.

Att så inte är fallet beror på vad man i experimentiella samman-

hang benämner försöksfelet. Speciellt ser man att reflexen med

arean 100 cm2 har testats på två grupper (A och B) av försöks-

personer, varvid grupp B genomgående har haft längre sikt-

sträckor.

Eftersom variansanalysen ej har påvisat någon signifikant skill-

nad i siktsträcka för små reflexer, kan värdena i tabell 10

medelvärdesbildas över area. Man erhåller då:

CIL = 62.5 mcd/lux siktsträcka = 43 m

CIL = 250 mcd/lux siktsträcka = 81 m

CIL = 1000 mcd/lux siktsträcka = 142 m

CIL = 4000 mcd/lux siktsträcka = 206 m

Det skulle nu vara naturligt att interpolera fram det CIL-värde

som motsvarar den säkra siksträckan 140 m. Vi ser dock att 1000

mcd/lux ger en siktsträcka som nästan helt överensstämmer med

den säkra siktsträckan. Vi nöjer oss därför med detta värde och

konstaterar att vid observationsvinkeln 12' krävs 1000 mcd/lux

för att säker siktsträcka skall uppnås.

Förhållandet mellan CIL-värdet i 20' och 12' har vid labora-

toriemätningar visat sig vara 0.569 (figur 3). Detta innebär att

motsvarande krav vid observationsvinkeln 20' skall vara 600

mcd/lux efter avrundning. Med beteckningar enligt avsnitt 8 får

vi då:

1000 mcd/lux

600 mcd/lux

CIL

CIL

12

20

Insätts dessa värden i ekvation (1) respektive (2), avsnitt 8,

erhålls:

k = 0 + 0 *log(A) + 0 *log2(A) (3)12 6 2 3 2
k20 = C7 + C2*log(A) + C3*log (A) (4)

02:_4.075 C3=O.9660 06:5.253 07:5.357
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Det slutliga kravet på CIL-värde skulle då bli:

12' CIL12 = 1000 mod/lux, A<=100 cm2

1000*k12 med/lux, A) 100 cm2

20' CILZO _ 600 mod/lux, A<=100 cmz
600*k20 mod/lux, A> 100 cm2

Det bör påpekas att dessa CIL-krav är resultatet av ett räkne-

exempel, som vilar på de resultat som erhållits i detta försök.

Det måste samtidigt poängteras att experimentets syfte har varit

att besvara andra frågeställningar, och att beräkningen av CIL-

kraven ovan är en biprodukt.

Basdata i försöken utgörs av siktsträckor uppmätta hos unga

människor. Dessa siksträckor får inte generaliseras att gälla

äldre åldersgrupper. Man kan förvänta sig att äldre människor

har kortare siktsträckor, vilket skulle kräva en ökning av CIL-

värdet hos reflexen. Denna ökning är av okänd storlek.

För att kunna specificera ett välunderbyggt krav på reflexers

CIL-värde måste därför nya försök utföras med just ett sådant

syfte. Resultaten i denna rapport skulle då kunna utgöra basen

för ett sådant arbete.
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10 DISKUSSION

Ett viktigt problem i all forskning är att försöka ge svar på i

vilken utsträckning resultaten man erhållit kan generaliseras

att gälla för andra situationer och andra människor.

Eftersom våra fpp utgjorts av en icke selegerad grupp studenter

och deras uppgift varit av perceptuell och inte av intellektuell

karaktär, är det rimligt att antaga följande: De relativa skill-

naderna i siktsträckans längd mellan de olika experimentbeting-

elserna kan antas vara giltiga för unga människor utan upplevda

synhandikapp.

Eftersom ögats bländningskänslighet ökar med ålder är det också

rimligt att antaga att den redovisade relativa betydelsen mellan

bländning å ena sidan och reflexens CIL-värde och area å den

andra förändras med ökande ålder så att bländningens relativa

betydelse ökar. Hur stor en sådan förväntad ökning är, kan inte

besvaras med mindre än att detta blir föremål för studium.

De här redovisade siktsträckornas absoluta storlek, d.v.s. deras

längd i meter, har erhållits under gynnsamma siktbetingelser

genom att de variabler som hållits konstanta under experimenten

har haft gynnsamma lägen som t.ex. klar luft, torr vägbana, rak

och plan väg, ren vindruta, rena och nya strålkastare, kontroll-

erad strålkastarinställning och spänning över lamporna etc. Den

stora variation som förare möter i trafiken med avseende på alla

dessa variabler, innebär med nödvändighet en ökad variation hos

motsvarande siktsträckor i trafiken. Denna variation förstärks

dessutom av en stor åldersvariation hos förarna.

Vid de här redovisade försöken har fpp haft en hög förväntan att

det skall finnas ett hinder med reflex i höjd med den mötande

bilen. Detta ökar siktsträckans längd, som bl.a. Shinar har

visat [15].

Vid landsvägskörning under mörker har man normalt en ganska låg

förväntan att det skall finnas oskyddade trafikanter på vägen.
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Trots detta har man generellt vid dåliga siktbetingelser och

särskilt vid mörkertrafik en hög beredskap att snabbt bromsa så

fort man ser något som skulle kunna innebära en fara. Detta

skulle då verka i riktning mot längre siktsträckor vid lands-

vägskörning jämfört med experimenten, vid vilka fpp inte bara

skall ana reflexen utan vara säkra på att se den innan de indi-

kerar upptäckt.

En annan faktor, som verkar i riktning mot längre siktsträckor i

trafiken är att reflexer, som bärs av oskyddade trafikanter van-

ligtvis är rörliga medan reflexerna i dessa experiment varit

fasta. Rumar [8] har bl.a. visat att svängande och roterande

reflexer är lättare att upptäcka än fasta.

Försökspersonernas enda uppgift har varit att upptäcka en reflex

och avge respons när han/hon inte bara anar reflexen utan är

säker på att se den. Detta skiljer sig från bilkörning så till

vida att man i bilkörning samtidigt skall handha fordonet men

att man inte behöver vara säker på sin sak innan man reagerar.

Eftersom framförandet av fordonet på rak plan väg är en enkel

föraruppgift bedöms dessa skillnader inte vara kritiska vid

generalisering av resultaten.

Sammantaget torde de redovisade siktsträckemedelvärdena kunna

anses vara giltiga för unga förare vid de tre ingående bländ-

ningsnivåerna och under goda siktbetingelser i övrigt.

I avsnitt 2.1 har vi betraktat siktsträckan 100 m som absolut

nödvändig och 140 m som önskvärd vid en dimensionerande hastig-

het av 90 km/h. Då de här redovisade siktsträckorna är uppmätta

vid ett antal konstanthållna betingelser med gynnsamma variabel-

värden vill vi här argumentera för att siktsträckan 140 m

används som kriterium vid formulering av funktionskrav för t.ex.

fotgängarreflexer.

Reflexens förmåga att reflektera strålkastarljuset tillbaka mot

föraren är i mycket hög utsträckning beroende av observations-

vinkeln och därmed avståndet mellan fordonsföraren och reflexen.
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Ju mindre observationsvinkeln är desto större är CIL-värdet.

Detta tenderar att generellt gälla för reflexer ned till en

observationsvinkel av ca 12', vilket för en personbilsförare

motsvarar ett avstånd till reflexen av ca 150 m. Eftersom

observationsvinkeln 12' och observationsavståndet 150 m i det

närmaste är identiskt med det kriterium vi valt för säker sikt-

sträcka, nämligen 140 m, är det lämpligt att specificera minimi-

värdet för CIL vid observationsvinkeln 12'. Denna vinkel

Överensstämmer dessutom med amerikansk standard för mätning av

reflexer.

Som framgått av det ovanstående kan Vi i ogynnsamma situationer

förvänta oss siktsträckor kortare än 140 m. Vi har samtidigt (i

avsnitt 2.1) argumenterat för en kortaste säkra siktsträcka av

100 m vid 90 km/h. Genom att också specificera minimivärdet för

CIL vid observationsvinkeln 20', vilket motsvarar ett observa-

tionsavstånd för personbilsföraren av ca 95 m, skulle kraven på

reflexer naturligt knytas till det intressanta siktsträcke-

området. Observationsvinkeln 20' utgör europeisk standard vid

mätning av reflexer.

I enlighet med vad som sagts ovan borde krav på reflexer ställas

såväl vid observationsvinkeln 12' som vid 20'.

VTI RAPPORT 323



39

REFERENSER

[1]

[21

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Perel,M., Olson,P.L., Sivak,M. & Medlin,J.W.: Motor Vehicle

Forvard Lighting. SAE Technical Paper Series 830567, 1983.

Helmers,G.: Upptäckt av hinder och Visuell ledning i

fordonsbelysning. Lampetten, Vol. 16, nr 2, 1981, eller

VTI-Särtryck, no.66, 1982.

Brake Reaction Times.Johansson,G. & Rumar,K.: Drivers'

Human Factors, 13 (1), 1971.

Nordiska Vägtekniska Förbundet (NVF): Färdtekniska Grund-

värden. Rapport nr 5, 1976.

Helmers,G. & Rumar,K.: High Beam Intensity and Obstacle

Visibility. Lighting Research and Technology, Vol. 7, No 1,

1975.

Berggrund,U. & Rumar,K.: Fotgängarreflexer - egenskaper och

synbarhet. Opublicerad statusrapport, Psykologiska institu-

tionen, Uppsala univ, 1975.

Nordisk Trafiksikkerheds

Rapport 10, Stockholm, 1975.

Råd (NTR): Fotgängarreflexer,

Rumar,K.: Pedestrian Safety In Night Driving. International

Conference on Pedestrian Safety, Technion City, Haifa,

Israel, 1976.

Mörkertrafik Night traffic Rapport Nr 5: Pedestrian

Retroflectors. Functional and Technical Requirements. 1982.

CIE: CIE Technical Report on Retroreflection. Final draft
TC-2.3, August 1981.

Alm Eriksen,I-J.: Tekstilrefleksers Funksjonsegenskaper.

NEK-rapport, Statens Institutt For Forbruksforskning, 1985.

Johansson,G. & Rumar,K.: Visible Distances and Safe

Approach Speeds for Night Driving. Ergonomics, Vol. 11, no

3, 1968.

Vos, J.J.: Disability Glare - A state of the art report.
CIE-Journal, Vol. 3, No 2, 1984.

Keppel,G.: Design

Second edition, Prentice-Hall,

& Analysis. A Researcher's Handbook.

1982.

Shinar,D.: The Effects of Expectancy, Clothing Reflectance,

and Detection Criterion on Nighttime Pedestrian Visibility.
Human Factors, 27 (3),1985.

VTI RAPPORT 323





APPENDIX A

REDOVISNING AV OCH KOMMENTARER TILL VARIANSANALYSEN

AO. Beteckningar

I variansanalysredovisningen nedan används följande beteck-

ningar:

SSE kvadratsumman för effekt E

MSE medelkvadratsumman för effekt E

MSE*F medelkvadratsumman för interaktionen mellan effekt E och

D effekt av försöksperson (Fp)

df frihetsgrader

FE F-kvot för effekt E. I den within-cell-design som har

använts defineras FE som:

FE = MSE/MSE*Fp

p<.05 sannolikheten är mindre än 5%

wZE proportionen av totala variansen som förklaras av effekt

E, definierat som:

2 _ _ *w E _ (SSE df MSE*Fp)/(SSTOT+MSE*FP)
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A1. Stora reflexer

Tabell A1 Trevägs variansanalys för stora reflexer.

effekt

CIL(C)
area(A)

möte (M)

C*A

C*M

A*M

C*A*M

fp
fp*C
fp*A

fp*M
fp*C*A

fp*C*M
fp*A*M
fp*C*A*M

SSTOT

df

= 3276012

SS

1818566
72219

932164
9698

17656
8927
2416

285604
32051
7383

40844
12012
15239
5494
15739

MS

909283
36110

466082
2424
4414
2232
302

25964
1457
336

1857
273
346
125
179

F

624.08
107.60
250.99

12.75
12.47

2
m

.55

.02

.28

.00

.00

.00

.000
0
0
0
0
0
0

sign(p<.05)?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nej

Tabell A2 Tvåvägs variansanalys för stora reflexer avseende

effekt

CIL (C)

area (A)

C*A

fp
fp*C

fp*A

fp*C*A

SSTOT
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mötande parkeringsljus.

df SS

2 773281
2 10193
4 7161

11 173635
22 21610
22 4096
44 11196

1001173

MS

386641
5097
1790

15785
982
186
254

24.49
27.37
7.03

2
m

0.77
0.01
0.01

sign(p<.05)?

ja

ja

ja



Tabell A3 Tvåvägs variansanalys för stora reflexer avseende

mötande korrekt inställt halvljus.

effekt df

CIL (C) 2
area (A) 2

C*A 4

fp 11

fp*C 22

fp*A 22

fp*C*A 44

SSTOT = 716892

SS MS F 02 sign(p<.05)?

581533 290766 653.80 0.81 ja

21860 10930 75.80 0.03 ja

1889 472 2.09 0.00 nej

88757 8069

9725 442

3173 144

9956 226

Tabell A4 Tvåvägs variansanalys för stora reflexer avseende

mötande högt inställt halvljus.

effekt df

CIL (C) 2

area (A) 2

C*A 4

fp 11

fp*C 22

fp*A 22

fp*C*A 44

SSTOT = 625781

VTI RAPPORT 323

ss MS F 62 sign(p<.05)?

481408 240704 331.91 0.77 ja
49092 24546 96.30 0.08 ja
3063 766 5.10 0.00 ja

64057 5023
15955 725
5607 255
6599 150



A2. Små reflexer med arean 100 cm2

Tabell A5 Tvåvägs variansanalys för reflexer med arean 100 cm2.

effekt df SS MS F w sign(p<.05)?

CIL (C) 3 882104 294035 264.66 0.62 ja

möte (M) 2 283465 141733 309.39 0.20 ja

C*M 6 29139 4856 18.85 0.02 ja

fp 11 166291 15117

fp*C 33 36675 1111

fp*M 22 10077 458

fp*C*M 66 16999 258

SSTOT = 1424750

Tabell A6 Envägs variansanalys för reflexer med arean 100 cm2,

avseende mötande parkeringsljus.

effekt df ss MS F wz sign(p<.05)?

CIL (C) 3 438534 146178 156.71 0.79 * ja

fp 11 79305 7210
fp*CIL 33 30782 933

ssTOT = 548621

2
Tabell A7 Envägs variansanalys för reflexer med arean 100 cm ,

avseende mötande korrekt inställt halvljus.

2
effekt df SS MS F w sign(p<.05)?

CIL (C) 3 287012 95671 281.72 0.80 ja

fp 11 56904 5173
fp*C 33 11208 340

2
Tabell A8 Envägs variansanalys för reflexer med arean 100 cm ,

avseende mötande högt inställt halvljus.

2
effekt df SS MS F w sign(p<.05)?

CIL (C) 3 185697 61899 174.81 0.78 ja

fp 11 40159 3651

fp*C 33 11684 354
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A3. Små reflexer med arean 25 och 100 cm
2

Tabell A9 Trevägs variansanalys för fotgängarreflexer.

effekt df ss MS F wz sign(p<.05)?

CIL (C) 2 570571 285285 350.30 0.53 ja
area (A) 1 10 10 0.06 0.00 nej

möte (M) 2 284653 142326 343.04 0.26 ja
C*A 2 231 115 0.50 0.00 nej
C*M 4 11018 2754 20 91 0.01 ja
A*M 2 250 125 0.88 0.00 nej
C*A*M 4 1339 335 1.81 0.00 nej

fp 11 158264 14388
fp*C 22 17918 814
fp*A 11 1968 179
fp*M 22 9128 415
fp*C*A 22 5064 230
fp*C*M 44 5794 132
fp*A*M 22 3104 141
fp*C*A*M 44 8164 186

ssTOT = 1077476

Tabell A10 Tvåvägs variansanalys för fotgängarreflexer, avseende
mötande parkeringsljus.

effekt df ss MS F wz sign(p<.05)?

CIL (C) 2 258876 129438 294.24 0.74 ja

area (A) 1 101 101 0.65 0.00 nej

C*A 2 1011 506 1.52 0,00 ja

fp 11 69947 6359
fp*C 22 9678 440
fp*A 11 1712 156
fp*C*A 22 7295 332

SSTOT = 348620
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Tabell A11 Tvåvägs variansanalys för fotgängarreflexer, avseende

mötande korrekt inställt halvljus.

 

effekt df ss MS F 82 sign(p<.05)?

CIL (C) 2 187440 93720 480 12 0.75 ja
area (A) 1 12 12 0.05 0.00 nej
C*A 2 377 189 0.98 0.00 nej

fp 11 48371 4397
fp*C 22 4295 195
fp*A' 11 2822 257
fp*C*A 22 4253 193

ssTOT = 247570

Tabell A12 Tvåvägs variansanalys för fotgängarreflexer, avseende

mötande högt inställt halvljus.

 

effekt df ss us F wz sign(p<.05)?

CIL (C) 2 135272 67636 152 78 0.68 ja
area (A) 1 147 147 3.01 0.00 nej
C*A 2 182 91 1.19 0.00 nej

fp 11 49074 4461
fp*C 22 9739 443
fp*A 11 538 49
fp*C*A 22 1680 76

ssTOT = 196632
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A4. Små reflexer med arean 6.25, 25 och 100 cm2

Tabell A13 Trevägs variansanalys för små reflexer.

effekt df ss MS F 42 sign(p<.05)?

CIL (C) 1 179545 179545 296.77 0.33 ja
area (A) 2 102 51 0.26 0.00 nej

möte (M) 2 204642 102321 235.30 0.38 ja
C*A 2 870 435 4.36 0.00 ja
C*M 2 5767 2883 17 61 0.01 ja
A*M 4 1642 410 1.85 0.00 nej
C*A*M 4 1071 268 2.76 0.00 ja

fp 11 107287 9753
fp*C 11 6655 605
fp*A 22 4399 200
fp*M 22 9569 435
fp*C*A 22 2195 100
fp*C*M 44 3602 164
fp*A*M 44 9787 222
fp*C*A*M 44 4273 97

SSTOT = 541406

Tabell A14 Tvåvägs variansanalys för små reflexer, avseende

mötande parkeringsljus.

effekt df ss MS F 62 sign(p<.05)?

CIL (C) 1 86750 86750 257.95 0.58 ja
area (A) 2 176 88 0.41 0.00 nej
C*A 2 1265 633 3.90 0.01 ja

fp 11 47945 4359
fp*C 11 3699 336
fp*A 22 4703 214
fp*C*A 22 3574 162

ssTOT = 148112

Tabell A15 Tvåvägs variansanalys för små reflexer, avseende
mötande korrekt inställt halvljus.

effekt df ss ms F 62 sign(p<.05)?

CIL (C) 1 63291 63291 415.29 0.60 ja
area (A) 2 229 115 1.19 0.00 nej
C*A 2 95 47 0.54 0.00 nej

fp 11 36165 3288
fp*C 11 1676 152
fp*A 22 2113 96
fp*C*A 22 1938 88

ssTOT = 105507
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Tabell A16 Tvåvägs variansanalys för små reflexer, avseende
mötande högt inställt halvljus.

effekt df ss MS F wz sign(p<.05)?

CIL (C) 1 35272 35272 79.48 0.42 ja

area (A) 2 1339 669 2.00 0.01 nej

C*A 2 581 290 6.68 0.01 ja

fp 11 32746 2977

fp*C 11 4882 444
fp*A 22 7370 335
fp*C*A 22 956 43

SSTOT = 83146

A5. Sammanfattning av variansanalyserna

Variansanalyserna har givit mycket entydiga resultat, nämligen:

1) Siktsträckan till en reflex ökar med reflexens CIL-värde.

2) Siktsträckan till en reflex ökar med minskad bländning från

mötande fordon.

3) För reflexer med samma CIL-värde och area mindre än 100 cm

gäller att siktsträckan är oberoende av reflexens area.

4) För reflexer med samma CIL-värde och area större än 100 cm

gäller att siktsträckan minskar med Ökad area. Noteras bör

att detta är liktydigt med att siktsträckan minskar med

minskad retroreflexion. Effekten är speciellt uttalad vid den

mötessituation som ger de kortaste siktsträckorna - möte med

för högt inställt halvljus.

Vid specifikation av funktionskrav för reflexer bör den mest

kritiska situationen vara den dimensionerande - möte med för

högt inställt halvljus. Ovanstående innebär då att att funk-

tionskravet bör innehålla följande:

reflexens area innebär funktionskrav på

upp till 100 cm2 CIL-värde

över 100 cm2 CIL-värde som funktion av area

Funktionskrav för reflexer diskuteras vidare i avsnitt 9.
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APPENDIX B

Uppmätta siktsträckor med tillhörande konfidensintervall.

Vid mätning av siktsträckor enligt ovan beskriven metod, vet man

av erfarenhet att vid mätning av samma betingelse två gånger är

variationen inom försöksperson betydligt mindre än den mellan

försökspersoner.

Siktsträckorna ovan är, som alla empiriskt funna värden eller

samband, behäftade med en osäkerhet. Denna osäkerhet anges

vanligen med ett konfidensintervall kring medelvärdet. I tabel-

lerna B1-B3 anges för mötande parkeringsljus, korrekt halvljus

och för högt inställt halvljus, medelvärden över 12 försöksper-

soner med tillhörande 95% konfidensintervall. För de 12 försöks-

personerna har således den "sanna" siktsträckan med 95% sanno-

likhet legat inom intervallet medelvärdet + intervallgränserna.

Siktsträckornas generaliserbarhet diskuteras i avsnitt 10.

Tabell Bl Medelvärdet över 12 försökspersoners siktsträckor

angivna med ett 95% konfidensintervall. Arean 100A

avser uppmätta siktsträckor i försöket med små

reflexer, medan 100B avser stora reflexer. Försöks-

personerna var ej desamma vid mätning av 100A som

100B. Mötande parkeringsljus.

CIL-värde area (cmz)

(mod/lux) 6.25 25 100A 100B 400 1600

62.5 110i16 120i13 122i18 - - -

250 190i18 189i28 182i19 198i19 201124 157i17

1000 - 262i26 273i31 291i24 283i20 275i28

4000 - - 375i49 388i35 402i41 388i42
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Tabell B2 Medelvärdet över 12 försökspersoners siktsträckor

angivna med ett 95% konfidensintervall. Arean 100A

avser uppmätta siktsträckor i försöket med små

reflexer, medan 100B avser stora reflexer. Försöks-

personerna Var ej desamma vid mätning av 100A och

100B. Mötande korrekt inställt halvljus.

CIL-värde area (cmz)

(med/lux) 6.25 25 100A 100B 400 1600

62.5 88:14 90:13 90:16 - - -
250 145:19 148:16 152:18 153:16 157:19 113:15

1000 - 218:22 212:27 235:23 231:21 205:20
4000 - - 300:35 329:20 326:24 306:30

Tabell B3 Medelvärdet över 12 försökspersoners siktsträckor

angivna med ett 95% konfidensintervall. Arean 100A

avser uppmätta siktsträckor i försöket med små

reflexer, medan 100B avser storareflexer. Försöks-

personerna var ej desamma vid mätning av 100A och

100B. Mötande för högt inställt halvljus.

CIL-värde area (cmz)

(med/lux) 6.25 25 100A 100B 400 1600

62.5 57:14 54:13 53:9 - - -
250 108:23 98:20 91:18 103:14 85:15 39:12

1000 - 159:25 159:25 173:16 155:15 127:17
4000 - - 215:30 252:25 253:26 212:27
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APPENDIX C

Redovisning av beräkningarna av areakompensationen.

 

Beräkningarna av den areakompensation som ska göras för reflexer

vars area är större än 100 cm2 kan indelas i två steg:

Steg 1

Att kompensera för arean vid möte med högt inställt halvljus

innebär i princip att i figur 4 ska de tre kurvorna för aktuell

mötessituation (de tre kurvorna till höger i figur 4) "rätas

ut", så att de blir horisontella och ligger på nivån för

area=100 cmz. Detta åstadkommes genom att multiplicera sikt-

sträckorna vid 400 och 1600 cm2 med en korrektionsfaktor, k. Vi

inför följande beteckning:

k(CIL,A)= korrektionen för reflex med CIL-värdet CIL och arean

A.

k(250,100), k(1000,100) samt k(4000,100) ska samtliga ha värdet

1.00, eftersom nivån på -kurvorna skulle ligga på nivån för

A=100.

Plottning av siktsträcka som funktion av CIL-värde visar på ett

ungefär logaritmiskt beroende. Således gäller approximativt:

log(CIL) = Cl+C2*S för en konstant area, A, där

S är siktsträckan, A är reflexarean, CIL är CIL-värdet samt C1,

C2 är konstanter. Från siktsträckevärdena i tabell 4 kan med

minsta kvadratmetoden konstanterna C1 och 02 bestämmas. Med

insatta värden från tabell 4 erhålls:

IIlog(CIL)

log(CIL)

1.833 + 0.007102*S, A=400 (1) samt

2.123 + 0.006960*S, A=1600 (2)
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Eftersom CIL-kravet är baserat på siktsträckan för A=100, ska

detta vara "referensen" i beräkningarna. Ur tabell 4 läser vi

för högt ställt halvljus och arean 100 cm2:

CIL= 250 mcd/lux gav siktsträckan 103 meter

CIL=1000 mcd/lux gav siktsträckan 173 meter

CIL=4000 mcd/lux gav siktsträckan 252 meter.

Det CIL-värde som behövs för att uppnå 103 meter siktsträcka om

reflexen är 400 cm2 erhålls ur ekvation (1) ovan:

log(CIL) = 1.833 + 0.007102*103 = 2.565; CIL=367 mcd/lux.

Motsvarande värde för A=100 var 250 mcd/lux, varför

k(250,400) = 367/250 = 1.468. Korrektionen för CIL-värdena 1000

och 4000 mcd/lux erhålls på samma sätt ur ekvation (1).

För A=1600 erhålls korrektionerna ur ekvation (2). Samtliga

korrektionsfaktorer k(CIL,A) redovisas i tabell Cl.

Tabell C1 .Beräknade korrektionsfaktorer k(CIL,A) för tre CIL-

värden och två areor. k(CIL,100)=1.00.

CIL
A 250 1000 4000

100 1.000 1.000 1.000
400 1.468 1.153 1.049

1600 2.767 2.124 1.883

Steg 2

Plottning av korrektionsfaktorn, k, som funktion av det logarit-

merade CIL-värdet och den logaritmerade reflexarean visar på

ungefärligt kvadratiskasamband, dvs

k=C1+C2*log(A)+C3*log2(A)+C4*log(CIL)+C5*log2(CIL). (3)

Konstanterna Cl-C5 bestäms med multipel regeressionsanalys till:

C1=7.797 C2=-4.075 C3=0.9660

C4=-1.259 C5=O.1370

Korrelationskoefficienten för sambandet är 0.94.
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APPENDIX D

BRAKING DISTANCE NOMOGRAM

From friction coefficient and speed to braking distance, and from

friction coefficient and braking distance to speed.

      

Braking Speed Friction

distance (km/h) coeffncnent
(m) g

300 -r å -» 1.0

250 --
§4 - 0.9

200 - § F 1= " M
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125 'F' "130 '3 U L q_ 05

100 -. -- 110 Ei '
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80 -P ' 90 3 ;"L ' '
70 -- -' 80 8 «» 0.35

- -- 70 '
gä ., -g -- 03
" " 6° -25 e: r

3 __ tå r 'v' 0.25

.. " 'U

35 __ -- 4.0 '8 ä» 0.2

30 -- 35 §54x å
q...

M

25 *' 30 ä ä -» 0.15
.....

>\

20 F 25 E k E4 17:
VI 8 E

15 "' .... ä no- 0

d_

10 - - t 15 5

7.5'_ _U- 4.;

5 .. I L -T 0.05

   

Example: At the speed of 80 km/h and a friction coefficient of 0,5 the

braking distance is 50 m.
(Note that stopping distance includes both braking and reaction

distance.)
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