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FÖRORD

Vägverket har tillsammans med VTI bekostat detta forskningspro-
jektet. Projektet beskriver hur siktsträckan i halvljus till
hinder på vägbanan förändras då torra vägbanor blir våta. Sikt-
sträckan ställs i relation till hur belysningsförhållandena och
reflexionsegenskaperna hos vägbanorna förändras när de blir
våta. I ett tidigare vägverksprojekt, som avrapporterats i
VTI-rapport 202, har siktsträckan till hinder på torra vägbanor
av olika ljushet kartlagts.

En ytterligare förutsättning för att genomföra projektet har
varit den hjälp vi fått av trafikpolisen i Linköping samt av
personal med vattenbil från Vägverkets arbetsstation i Gistad.
Trafikpolisen har stängt av trafiken under siktsträckemätning-
arna och vägverkspersonalen har vid lämpliga tidpunkter gjort
den torra vägbanan våt. Både trafikpolisen och Vägverkets per-
sonal har på alla sätt ställt upp ochunderlättat genomförandet
av de ganska besvärliga mätningarna.

Vid genomförandet av projektet har också våra medarbetare Uno
Ytterbom och Berit Nilsson haft en betydelsefull roll. Uno har
haft ansvaret för registrering av siktsträckor och Berit har
haft stor del i siktsträckeförsökens planering och genomförande.

Av rapportförfattarna har Gabriel Helmers haft huvudansvaret för
siktsträckemätningarna och Sven-Olof Lundkvist för det omfattan-
de ljusmätningsprogrammet.

Till alla riktar vi ett stort tack.

Linköping i maj 1991.

Gabriel Helmers Sven-Olof Lundkvist
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SIKTSTRACKA I HALVLJUS TILL HINDER PÅ TORRA ocn VAIA.VÃGBANOR

RELATERADE TILL VAGBANORNAS REFLEXIONSEGENSKAPER

av

Gabriel Helmers och Sven-Olof Lundkvist,
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
5-581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Siktsträckor i halvljus till hinder på torra och våta vägbanor

har mätts upp vid försök i full skala. Vägbanorna har haft en

stor variation med avseende på dess speglande reflexion i väta.

Vid Sidan av siktsträckemätningarna redovisas omfattande fysika-

liska. mätningar av vägbanornas reflexionsegenskaper i såväl

torrt som vått tillstånd.

Resultaten kan tolkas så att siktsträckorna till mörkgrå och

ljusare hinder på vägbanan förlängs då vägbanan blir våt. Detta

gäller såväl vid körning på halvljus utan möte som vid halvljus-

möte.

Den starkt ökade speglande reflexionen i väta hos släta, ej drä-

nerande vägbanor orsakar en ökad siktförsvårande bländning hos

mötande förare. Effekten på siktsträckan till hinder på vägbanan

av denna ökade bländning i väta är dock mindre än den sikt-

sträckeförhöjande effekten av en ökad positiv kontrast i väta

mellan mörkgrå och ljusare hinder och den våta vägbanan. Den

sammantagna effekten blir därför en siktsträckeförlängning.
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Siktsträckeförändringen till helt svarta hinder, som sker när en

torr vägbana blir våt, går inte att förutsäga lika enkelt. Detta

beror på att kontrasten mellan det svarta hindret och vägbanan

som bakgrund både kan öka och minska.

Med hjälp av fysikaliska mätningar har förarens visuella be-

tingelser vid körning på torra och våta vägbanor beskrivits. Den

speglande reflexionens förändring då en torr vägbana blir våt

har särskilt studerats. De fysikaliska ljusmätningarna har givit

baskunskaper om vägbanors reflexionsegenskaper och utgjort ett

nödvändigt underlag vid förklaring av siktsträckeresultaten. De

fysikaliska mätningarna har också resulterat i att vi kunnat

beskriva ett antal starka men preliminära samband mellan olika

vägbaneparametrar.

Det är besvärligt att mäta vägbanors speglande reflexion. För

att utveckla en enkel metod för mätning i fält av denna storhet

fordras att de ovan nämnda sambanden verifieras i en större mät-

serie. Med ett sådant underlag skulle man kunna fastställa med

vilken precision den speglande reflexionen hos en vägbana kan

prediceras utifrån parametrar som är lättare att mäta t.ex. väg-

banans textur och dräneringsförmåga.

Arbetet har inte omfattat mätningar av hur själva vägens/vägba-

nans synbarhet förändras från torrt till vått tillstånd. Efter-

som våta vägbanor dels är mörkare än torra och dels är mera

speglande än torra och därför mer bländande vid möte innebär

detta att vägbanans synbarhet måste försämras vid väta. Denna

slutsats överensstämmer också väl med vår subjektiva erfarenhet

av bilkörning i regn.
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LOW BEAM VISIBILITY DISTANCES TO TARGETS ON DR! AND HET ROAD

SURFACES RELATED TO REFLECTION PROPERTIES OF THESE SURFACES

by

Gabriel Helmers and Sven-Olof Lundkvist

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 95 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Low beam visibility distances to targets on dry andwet road

surfaces have been measured in full-scale tests. The variation

of the road surfaces was considerable with respect to the specu-

lar reflection especially in wet conditions. In addition to

measurements of visibility distances, comprehensive physical

measurements of the reflection properties of road surfaces in

both dry and wet conditions are reported.

The interpretation of the result is thus that visibility

distances to dark grey and brighter targets on the road surface

are lengthened when the road surface becomes wet. This applies

to driving on low beam with no oncoming traffic as well as with

oncoming traffic.

The considerable increase in specular reflection in wet condi-

tions of even, undrained road surfaces causes an increased

glare which impairs visibility of oncoming drivers. The effect

of the visibility distance to targets on the road surface caused

by this increase in glare in wet conditions is, however, less

than the effect of an increase in visibility distance caused by

an increased positive contrast in wet conditions between dark

grey and brighter targets and the wet road surface. The overall

effect is thus an increase in visibility distance.
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The change in visibility distance to completely black targets,

when the dry road surface becomes wet, is not as easily predict-

able. This is because the contrast between the black target and

the road surface as a background can both increase and decrease

in wet conditions.

With the aid of the physical measurements, the driver's visual

conditions when driving on dry and wet road surfaces have been

described. The change in specular reflection when a dry road

surface becomes wet has been studied in particular. The physical

light measurements provided basic knowledge of the reflection

properties of road surfaces and represented a necessary basis

when explaining the results of visibility distances. The

physical measurements also resulted in the description of a

number of preliminary relations between different road surface

parameters.

It is difficult to measure the specular reflection of road

surfaces. In order to develop a simple method of measuring the

specular reflection of the road surface in the field, the above

mentioned relations need to be verified through larger measure-

ment series. Such a basis should make it possible to determine

the precision of the specular reflection of a road surface that

can be predicted from parameters which are measured more easily,

e.g. the texture of the road surface and its draining capacity.

Measurements of the change in the visibility of the road/road

surface changed from dry to wet conditions are not included in

this. report. As wet road surfaces are on the one hand darker

than dry road surfaces and on the other hand are more specular

than dry road surfaces and thus cause more glare in a meeting

situation, this means that the visibility of the road surface

must be impaired in wet conditions. This conclusion is also in

accordance with our subjective experience of car driving in

rain.
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l BAKGRUND

En nödvändig förutsättning för säker mörkertrafik är, att bil-

förare skall kunna upptäcka hinder på körbanan på tillräckligt

långa avstånd. I vägbelysning samt vid körning på helljus (utan

mötande trafik) är upptäcktsavstånden oftast tillräckliga. I

halvljus, såväl med som utan möte, är däremot siktsträckorna

till hinder alltför korta för normal landsvägshastighet [1].

Man hör då och då i debatten, att synbarheten i fordonsbelysning

hos hinder på vägen skulle förbättras, om vägbanan var ljusare.

För att ta reda på hur det förhåller sig, har vi i ett tidigare

projekt kartlagt, hur halvljussiktsträckan till hinder på torra

vägbanor påverkas av vägbanans ljushet [1]. Resultaten visade,

att en ökning av vägbanans ljushet hade en motsatt effekt. Sikt-

sträckan vid upptäckt minskar för mörkgrå och ljusare hinder när

vägbanans ljushet ökar. Endast för helt svarta hinder är för-

hållandet det motsatta.

Förklaringen till detta resultat är, att mörkgrå och ljusare

hinder upptäcks i positiv kontrast i fordonsbelysning. Detta

innebär, att de ses som ett ljust objekt mot en mörk bakgrund.

Ju mörkare denna bakgrund (d.v.s. vägbanan) är, desto större

blir den positiva kontrasten mellan (mörkgrå och ljusare) hinder

och bakgrunden. Ökad kontrast innebär längre upptäcktsavstånd.

Motsatsen gäller för helt svarta hinder. De ses i negativ kont-

rast d.v.s. som ett mörkt objekt mot en ljusare bakgrund. Ju

ljusare vägbanan/bakgrunden är, ju större blir kontrasten och

därmed upptäcktsavståndet.

De resultat, som refereras ovan, gäller fordonsbelysning på tor-

ra vägbanor. Man kan förvänta sig, att de redan dåliga synbe-

tingelserna i fordonsbelysning ytterligare försämras, när väg-

banan blir våt. Tankegången bakom detta är, att våta vägbanor

tenderar att spegla strålkastarljuset i mycket högre grad än

motsvarande torra vägbanor. Detta innebär bl.a. att en större

del av ljuset speglas i våta vägbanors vattenspegel upp mot

eventuella hinder på vägen samt mot mötande förare. Konsekvensen
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skulle bli ökad hinderluminans men också ökad bländning av

mötande trafikanter.

Arbetet i denna rapport har haft två huvudsyften. Det första har

varit att studera hur siktsträckan till hinder vid upptäckt i

fordonsbelysning förändras när torra vägbanor blir våta. Det

andra huvudsyftet har varit att fysikaliskt mäta och beskriva

torra och våta vägbanors ljusreflexionsegenskaper i fordonsbe-

lysning. Eftersom mycket litet står att finna i litteraturen om

dessa förhållanden, har arbetet varit explorativt-undersökande

med målsättning att resultaten skall ge ett bra underlag för

fortsatta studier.

2 SYFTE OCH HYPOTESER

2.1 Siktstrâcka till hinder på torra och våta vägbanor

När vägbanor blir våta förändras deras ljusreflexionsegenskaper.

Förändringen innebär att en mindre del av ljuset reflekteras

diffust och en större del speglande. Ett huvudsyfte har varit

att undersöka hur siktsträckan till hinder förändras med väg-

banors torra och våta tillstånd. Graden av speglande reflexion

hos en vägbana beror av flera faktorer av vilka yttextur och

dräneringsförmåga samt hur våta de är förutsättes vara särskilt

viktiga. En vägbana, som har fin yttextur och dålig dränerings-

förmåga, blir vid regn starkt speglande.

Följande två hypoteser har testats:

Hypotes 1: Siktstrâckan till hinder i halvljus ökar när vägbanan

blir våt.

De bakomliggande orsakssambanden till denna hypotes är följande.

Hindret belyses inte enbart av direkt infallande ljus från for-

donets halvljus, utan i allt högre grad av det ljus som speglas

i vägbanan upp mot hindret, när den speglande reflexionen ökar.
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Hindrets luminans förväntas därför öka med ökad speglande re-

flexion hos vägbanan.

Ökad speglande reflexion hos vägbanan betyder dessutom, att en

allt mindre del av det strålkastarljus, som riktas mot vägbanan

reflekteras diffust tillbaka mot föraren. Vägbanan, som hindren

skall upptäckas mot, blir därför allt mörkare med ökad spegling.

Dessa två effekter av ökad speglande reflexion hos vägbanan

(d.v.s. ökad luminans hos hindret och minskad luminans hos bak-

grunden) resulterar i en ökad kontrast mellan hinder och bak-

grund, som i sin tur förlänger upptäcktsavståndet.

Hypotes 2: Siktstrâckan till hinder minskar vid.möte på halvljus

när vägbanan blir våt.

Bakgrunden till hypotes 2 är, att styrkan hos det bländande lju-

set från mötande bilar ökar med graden av speglande reflexion

hos vägbanan. Föraren blir bländad inte endast av det direkt

infallande ljuset från mötande halvljus, utan också av det mö-

tande halvljus, som speglas i vägbanan upp mot förarens ögon.

Styrkan hos det i vägbanan speglade ljuset ökar med ökad speg-

lande reflexion hos vägbanan. Enligt hypotes 2 skall sikt-

sträckeökningen i halvljus utan möte (enligt hypotes 1) förbytas

i en siktsträckeförkortning vid möte.

2.2 Mätning av vägbanors ljusreflexionsegenskaper

Det andra huvudsyftet var att öka vår kunskap om våta vägbanors

reflexionsegenskaper samt att ge underlag för hur man fysika-

liskt skall mäta upp dessa egenskaper. Den speglande reflexionen

hos torra och våta vägbanor har varit ett huvudintresse.
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3 SIKTSTRÃCKEMÃTNING

3 . 14 Metod

Siktsträckemätningarna har, liksom huvuddelen av de fysikaliska

ljusmätningarna, genomförts på beläggningsprovsträckor på väg

796 (gamla E4) mellan Tallboda och Gistad.

Siktsträcka definieras som det avstånd på vilket ett hinder på

vägbanan upptäcks i fordonsbelysning. I de här redovisade försö-

ken har siktsträckan till hinder på vägbanan mätts upp från en

personbil (Volvo Amazon Kombi) med korrekt inställt halvljus.

Denna bil benämns i fortsättningen "försökspersonsbilen".

Vid varje experiment har siktsträckorna mätts upp för tre för-

sökspersoner, som samtidigt varit passagerare i försökspersons-

bilen. Vid mätningarna har bilen körts utefter provsträckan i

låg hastighet (30 km/h) med ett väl kontrollerat sidoläge. Till

höger i körfältet har låga hinder varit placerade. Hindren har

upptäckts med vägbanan som bakgrund.

Försöksuppställningen visas i Figur 1 nedan.

Hindren har utgjorts av plana kvadratiska skivor med sidan 0,4

meter. Skivorna har varit klädda i diffust reflekterande (ylle-)

tyg. Hindren har stått direkt på vägbanan och varit vända mot

försökspersonsbilen, då denna närmat sig.
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stillastående,
mötande bil

 

F =_ 30 km/h

:24:a

 

 
 

  

  

  

 

 

k I- P
försökspersons- hinder hinder hinder
bil 100 m 0 m -25 m

Figur 1 Försöksuppställning vid mätning av siktsträcka till
hinder på vägbanan. Simulering av ett fordonsmöte i
full skala.

Försökspersonernas enda uppgift har varit att upptäcka varje

hinder på så stort avstånd som möjligt och genast indikera detta

genom att trycka på en handhållen ljudlös strömbrytare.

På mötande körbana har en stillastående personbil fått simulera

en mötande bil. Också denna bil har haft korrekt inställt halv-

ljus. I de fall siktsträckan mätts utan mötande halvljus har den

mötande bilen haft parkeringsljuset tänt.

alltid stått i höjd med ett av hindren

varvid övriga hinder varit placerade på ett bestämt avstånd ba-

Den mötande bilen har

kom och framför denna bil. Detta innebär att försökspersonerna

har haft starka förväntningar på var hindren skall stå. För att

kontrollera att försökspersonerna_verkligen ser hindren, när de

indikerar upptäckt, togs ett av hindren bort vid ett litet antal

körningar. I I

Vid varje experiment har tre försökspersoner deltagit. Antalet

har begränsats av hur många som samtidigt bekvämt kan vara pas-

sagerare i försökspersonsbilen. Två experiment har genomförts.

Försökspersonerna har varit studerande vid Linköpings univer-
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sitet och mellan 20 och 30 år gamla. Något synkrav har inte

ställts på försökspersonerna annat än att de på direkt fråga

uppgivit att de inte upplevt sig ha några synproblem (med eller

utan glasögon).

I försökspersonsbilen fanns en analog bandspelare för registre-

ring av försökspersonernas hinderupptäokter. Samtidigt registre-

rade bandspelaren bilens passage av varje hinder genom att en

sidoriktad ljusstråle från bilen återkastades av en reflex på

hindrets baksida och registrerades av en fotocell på bilen.

Slutligen registrerades bilens tillryggalagda vägsträoka genom

ett pulsdon på hastighetsmätarwiren. Alla dessa impulser utgjor-

de tillsammans ett entydigt underlag för bestämning av varje

försökspersons siktsträcka till varje hinder.

Siktsträckorna till hindren mättes först på torr vägbana. Där-

efter har mätningarna upprepats när vägbanan varit våt. Vätan

har skapats på artificiell väg med hjälp av en vattenbil.

Provsträckorna för siktsträckemätningarna har legat på allmän

väg, som inte kunnat avlysas för trafik. Mätningarna har utförts

under lågtrafiktid, d.v.s. under sena kvällar och nätter med

bistånd från trafikpolisen. Trafikpolis har stoppat trafiken på

vägen under korta stunder under vilka siktsträckemätningar ge-

nomförts. Mellan mätningarna har trafiken slussats förbi prov-

sträckan. Siktsträckemätningarna har därför måst utförts under

svåra experimentella förhållanden. Detta har menligt inverkat på

såväl antalet genomförda experiment som på antalet mätningar.

Följande kommentar kan göras till dessa förhållanden. Det före-

ligger ofta i VTI's forskningsverksamhet starka behov av att

kunna utföra mätningar på provsträckor på allmän väg, som under

mätningarna på ett enkelt kan avlysas från trafik. Skälen för

detta är flera. Från skyddssynpunkt skulle man kunna minimera

riskerna för såväl VTI's personal som för passerande trafikan-

ter. Från vetenskaplig synpunkt skulle man kunna utföra flera

mätningar under bättre experimentell kontroll under samma tids-

rymd. Det bör också i detta sammanhang påpekas att meningsfulla
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mätningar på provsträckor ofta fordrar naturligt vägslitage

genom att vägen trafikeras som vanligt mellan mättillfällen.

De ovan beskrivna experimentella förhållandena innebär att de

experiment, som kunnat genomföras, mera är att betrakta som en

metodprövning och pilotstudie än som ett huvudförsök.

3.2 Experimentella betingelser

Två experiment har genomförts. Experimentbetingelserna i varje

experiment är sammanfattade i Tabell 1 och 2 nedan. Därefter

följer en kortfattad redogörelse av varje experimentbetingelse.

Tabell 1 Experimentbetingelser i EXPERIMENT l. Negativt värde
för hinderposition innebär att hindret varit uppställt
bakom stillastående mötande bil.

 

 
  

 

 

BETINGELSE ANTAL NIVÅER/
NIVÅER LÃGEN

vägbanans (T) 2 torr

tillstånd våt

beläggning (B) 2 Delugrip
HABlZ-D

hinder- (H) 2 0 meter

position -25 meter

hinder- (R) 1 0,07 (mörkgrått)
reflektans

mötande (M) 2 halvljus

ljus parkeringsljus
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Tabell 2 Experimentbetingelser i EXPERIMENT 2. Negativt värde
för hinderpositionen innebär att hindret varit upp-
ställt bakom stillastående mötande bil, positivt värde

  

 

   

framför.

BETINGELSE ANTAL NIVÅER/
NIVÅER LÅGEN

vägbanans (T) 2 torr

tillstånd våt

beläggning (B) 2 MABlZ
HAB12-D

hinder- (H) 3 100 meter

position 0 meter
-25 meter

hinder- (R) 2 0,07 (mörkgrått)
reflektans 0,02 (svart)

mötande (M) 2 halvljus

ljus parkeringsljus

     

Vägbanans tillstånd (torr och våt). Vi har varit intresserade av

att studera, vad som händer med siktsträckan, när en torr väg-

bana blir våt (och samtidigt mera speglande). För att hålla alla

andra betingelser konstanta, har det därför varit nödvändigt att

göra siktsträckemätningarna i varje experiment på exakt samma

plats vid torr och våt vägbana. Eftersom det tar lång tid för en

våt vägbana att torka har detta inneburit, att det varit nöd-

vändigt att göra mätningarna på den torra vägbanan först och

därefter göra motsvarande mätningar när den var våt.

Vägbanans våta tillstånd har skapats på artificiell väg. Vatten

motsvarande c:a 4 mm regn har spridits på vägbanan med hjälp av

en vattenbil försedd med vattenspridare. I ett försök att hålla

den våta betingelsen konstant har vattning också utförts då hal-

va mätserien på våt vägbana genomförts. Eftersom luftfuktigheten

under mätningarna varit hög samtidigt som temperaturen varit

just över 0° C har avdunstningen bedömts vara obetydlig.
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Beläggning. Den förändring av vägbanans reflexionsegenskaper,

som sker när en torr vägbana blir våt, är i hög utsträckning

beroende av vägbanans textur och dräneringsförmåga. Av denna

anledning har varje experiment utförts på två vägbanor med stora

olikheter i dessa avseenden. Den ena vägbanan har varit en as-

faltbetongbeläggning med fin textur och dålig dräneringsförmåga

med åtföljande hög grad av speglande reflexion i väta. Den andra

har varit en dränerande asfaltbetongbeläggning med liten speg-

lande reflexion i såväl torrt som vått tillstånd.

Beläggningen MAB12 är en ganska vanlig, slät asfaltbetongbelägg-

ning. Detta innebär att den vid fordonsbelening och väta upp-

levs som mycket mörk och mycket speglande. Delugrip är en as-

faltbetongbeläggning med reflexionsegenskaper, som är snarlika

dem hos MAB12. HABlZ-D är däremot en så kallad dränerande as-

faltbetongbeläggning. I torrt väglag upplever föraren den vara

lik de båda andra, men i regnväder släpper den igenom vattnet

och ger närmast ett intryck av att vara torr.

Hinderposition. Hindren har stått utefter vägen 100 m framför

(100 meter), jämsides med (0 meter) och 25 m bakom (-25 meter)

den stillastående bilen. Hindren har stått på höger sida i för-

sökspersonsbilens körfält. De har haft ett sidoavstând av c:a

0,5 m till försökspersonsbilen när denna passerat. Sidoavståndet

mellan den stillastående bilen och försökspersonsbilen har varit

c:a 2,0 m. Detta innebär att Sidoavståndet mellan hindren och

den stillastående mötande bilen har varit c:a 4 m.

Dessa sidoavstând motsvarar vad som är vanligt på vägar med två

körfält utan vägren. Den här använda vägen är 13 m bred varvid

bilarnas och hindrens faktiska läge på vägen arrangerats så att

hindren endast upptäcks med själva vägbanan (utan vägmarkering-

ar) som bakgrund.

Hinderreflektans. Hindrens relativa ljushet eller reflektans (p)

har i det första experimentet inte varierats; de har varit mörk-

grå (p=0,07). I det andra experimentet har hindrets ljushet

varierats i två steg: svart och mörkgrå (p=0,02 och p=0,07).
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Mötande ljus har varierats i två steg: Mötande korrekt inställt

halvljus och mötande parkeringsljus. Mötande parkeringsljus har

använts för att simulera körning på halvljus utan möte och sam-

tidigt visa försökspersonerna var den stillastående bilen står.

Försökspersonsbilen har haft korrekt inställt halvljus vid båda

experimenten.

3.3 Kømbinationer av experimentella betingelser

I Experiment 1 har siktsträckorna mätts upp för alla kombinatio-

ner av nivåer i de oberoende variablerna. (Se Tabell 1.) Antalet

sådana kombinationer eller experimentbetingelser var [2-2-2-2=]

16 stycken. Eftersom siktsträckan mätes till båda hindren vid

varje körning behövs (l6/2=) 8 körningar i Experiment 1 för att

göra en mätning i varje betingelSe.

I Experiment 2 däremot har inte alla lägen i de oberoende vari-

ablerna kombinerats. Kombinationen mötande parkeringsljus/ljus-

grått hinder saknas. Antalet kombinationer eller experimentbe-

tingelser blir då [(2-3-2-2-2)-(2-3°2)=] 36 stycken. (Se Tabell

2.) *Eftersom siktsträckan mätes till alla tre hindren vid varje

körning i Experiment 2 behövs (36/3=) 12 körningar för att göra

en mätning i varje betingelse.

3.4 Analys av siktsträckedata

Den metod som använts vid experimenten ger anledning till föl-

jande kommentarer med avseende på de slutsatser, som kan dras av

resultaten.

I varje experiment har vi en sann variation i siktsträcka. Denna

variation kan föras tillbaka till eller förklaras av variationen

i de olika oberoende variablerna, som vi har exponerat försöks-

personerna för.
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Vid sidan av den sanna variationen har vi en oönskad variation,

som beror på slumpmässiga fel. Signifikansprövningens syfte är

att utöva kontroll över denna typ av fel, som man genom god ex-

perimentell kontroll kan försöka begränsa men aldrig eliminera.

Ett exempel på slumpfel är att varje försöksperson varierar i

prestation vid upprepad mätning under identiska betingelser.

Detta kan bero på variationer i uppmärksamhet och trötthet hos

försökspersonen eller på små variationer vid upprepningen av

betingelserna. Ett exempel på detta kan vara att försökspersons-

bilens sidoläge och hastighet naturligtvis inte kunnat vara

exakt desamma från körning till körning. De individuella skill-

naderna mellan försökspersoner kan också betraktas som slumpfel.

Den allvarligaste typen av fel är de systematiska felen. De är

allvarliga därför att de inte låter sig enkelt kontrolleras.

Deras storlek kan ej heller uppskattas på ett objektivt sätt.

Ett sådant systematiskt fel skapas av små men ofrånkomliga olik-

heter i linjeföring mellan de olika vägbanorna, som valts för

siktsträckemätningarna. För att kontrollera detta fel skulle

fordras, att man utför siktsträckemätningarna på ett urval av

vägbanor av samma typ. Varje sådan vägbana skulle då dessutom ha

en i det närmaste identisk linjeföring. Kontrollen skulle inne-

bära att experimentet måste upprepas på varje Vägbana ingående i

ett urval av vägbanor av samma typ med mycket höga kostnader som

följd. Någon sådan kontroll av detta systematiska fel har inte

gjorts. I de här redovisade experimenten kan antas, att små

skillnader i linjeföring mellan vägbanorna (särskilt små skill-

nader i vertikal kurvatur) gett upphov till stora systematiska

fel i siktsträcka. Detta antagande grundar sig på samspelet mel-

lan halvljusets skarpa och något nedåtriktade ljus-mörkergräns

och vägens vertikala geometri. Konsekvensen av detta systema-

tiska fel är, att vi måste betrakta siktsträckornas absoluta

värden (i meter) som osäkra. I vår analysav siktsträckeresul-

taten har vi därför undvikit att göra direkta jämförelser mellan

längden i meter hos siktsträckorna på de olika vägbanorna. För

att i analysen "kontrollera" detta systematiska fel grundar vi

grundat denna på skillnaden i siktsträcka mellan olika beting-

elser på samma vägbana.
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Ett annat systematiskt fel introduceras av att ordningen mellan

torrt och vått tillstånd hos vägbanan inte kan varieras. Vi mås-

te först göra mätningarna på torr vägbana och därefter upprepa

dem när vägbanan gjorts våt. Detta innebär att inverkan av pro-

gressiva effekter inte kan experimentellt kontrolleras (t.ex.

genom att upprepa den torra (A) och den våta (B) betingelsen i

ABBA-ordning). Ett exempel på progressiva effekter är att för-

sökspersonerna blir tröttare och tröttare eller att bensinen i

tanken på försökspersonsbilen minskar efter hand (vilket påver-

kar vikten och strålkastarinställningen). Vi bedömer mot bak-

grund av tidigare erfarenhet av vår mätmetod att dessa systema-

tiska fel varit små.

Som tidigare sagts, talar signifikansprövningen om för oss, om

de skillnader vi mätt upp i den beroende variabeln (här sikt-

sträcka) med en viss sannolikhet kan förklaras av slumpen eller

ej. Ett annat viktigt mått, som kompletterar signifikanspröv-

ningen, är hur stor effekt på resultaten som variationen i varje

oberoende variabel haft. Det mått som används är storheten a?

(omegakvadrat). a? anger hur stor del av den totala variansen i

den beroende variabeln (i detta fall siktsträcka), som kan för-

klaras av var och en av de oberoende variablerna samt av inter-

aktionen mellan dem.

En tumregel vid bedömningen av storleken hos a? är att a? >0,15

anses vara en stark effekt, a? i intervallet 0,06-0,15 en medel-

stark effekt och.aF mindre än 0,06_betraktss som en svag effekt

[2]. a? <0,01 kan anses vara en försumbar effekt även om den är

signifikant.

Separata analyser har utförts för olika kombinationer av bländ-

ning, hinderreflektans och hinderposition. Oberoende variabel i

varje sådan analys har varit beläggningens tillstånd (torr/våt)

och mötande ljus (halvljus/parkeringsljus).

Diskussionen ovan har lett fram till slutsatsen, att sikt-

sträckedata från dessa experiment ger oss möjlighet att dra
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slutsatser grundade på skillnaderna i siktsträcka mellan torrt

och vått tillstånd på samma vägbana.

Den variansanalysmodell, som har använts, är 'en så kallad

"within-subject-modell", där varje försökspersons siktsträcka

har mätts i samtliga betingelser. Metoden beskrivs utförligt i

[2].

Med beteckningar enligt [2] beskrivs variansanalysmodellen som:

(V-M-S) där

V är vägbanans tillstånd(torr/våt)
M är mötande ljus (parkeringsljus/halvljus)
S är försöksperson (3 st i vardera experiment)

F-kvoten beräknas som

MSE är medelkvadratsumman för aktuell effekt
MSE/S är medelkvadratsumman för interaktionseffekten mellan

aktuell effekt och försöksperson.

Tvåvägs variansanalyser enligt modellen ovan har utförts för

kombinationer av vägbana och mötesljus enligt Tabellerna 1 och

2. I de fall då interaktionseffekten mellan vägbanans tillstånd

och mötande ljus varit signifikant (p<,05) gjordes separata ana-

lyser för mötande halvljus och mötande parkeringsljus.

Variansanalysmodellen innebär att siktsträckeförändringen kan

vara stor utan att vara signifikant om de tre försökspersonerna

i experimentet inte förändrat sina siktsträckor på likartat sätt

över de olika betingelsernaQ Om däremot alla tre försöksperso-

nerna haft likartade förändringar av sina siktsträckor blir även

en måttlig siktsträckeförändring statistiskt säkerställd. Denna

effekt av analysen beror på att testets "power" är beroende av

storleken hos interaktionen mellan experimentella betingelser

och försöksperson.
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Som tidigare nämnts har endast tre försökspersoner deltagit i

varje försök. Vid variansanalysen erhålles en F-kvot, som anger

om en skillnad är signifikant eller ej. F-kvoten är dock beroen-

de av antalet försökspersoner på så sätt att ett utökat antal

försökspersoner skulle ge analysen större "power" vilket innebär

att sanna skillnader lättare skulle bli signifikanta.

Resultaten av siktsträckemätningarna presenteras i Avsnitt 5.1

varvid variansanalyserna är redovisade i Appendix B.
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4 FYSIKALISKA MÅTNINGAR PÅ TORRA OCH VÅ'l'A VÅGBANOR

4.1 Begreppsförklaringar

När ljus går från ett medium till ett annat (t.ex. från luft

till vatten) talar man om tre fysikaliska fenomen:

a) ljusets absorbtion

b) ljusets transmission
c) ljusets reflexion

Den del av ljuset som inte absorberas eller transmitteras, ref-

lekteras. När det gäller att förbättra synbetingelserna i mör-

kertrafik är man vanligen intresserad av ljusets reflexion.

Ljuset skall reflekteras på ett sådant sätt att trafikanten

skall se så bra som möjligt.

Man talar om tre olika typer av ljusreflexion (se Figur 2):

a) diffus reflexion

b) retroreflexion . H7 huskaHac) speglande reflexion

  

Diffus reflexion

 

 

Retro reflexion

Speglande reflexion

Figur 2 Schematisk beskrivning av strålgången vid diffus
reflexion, retroreflexion och speglande reflexion.
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Ljusets reflexion mot en yta är i regel sammansatt av alla tre

typerna, vilket innebär att man får en blandning av diffus,

retro- och speglande reflexion. När det gäller ljusreflexionen

hos vägbanor är målet att maximera retro- och diffus reflexion

och minimera den speglande. En hög gradav speglande reflexion

innebär nämligen, att endast en liten del av det egna strålkas-

tarljuset reflekteras tillbaka mot föraren. Konsekvensen av det-

ta är att trafikanten upplever vägen i strålkastarljuset framför

bilen som svart eller mycket mörk. Samtidigt ökar bländningen

vid möte genom att mötande halvljus speglas i vägbanan upp mot

förarens ögon.

4.2 Specifik luminans

Ljusets reflexion i en given observationsriktning för en bestämd

belysningsriktning kan kvantifieras med storheten specifik lumi-

nans (SL). Denna storhet defineras som

SL = L/E

SL är specifika luminansen i aktuell geometri [(cd/m2)/lux]
L är vägbanans luminans sedd från observatören (cd/m2)

E är belysningsstyrkan vid observationspunkten i en riktning
som.är vinkelrät mot belysningsriktningen (lux)

Den specifika luminansen är beroende av geometrin hos strålgån-

gen, d.v.s. av observations-, belysnings- och azimuthalvinklar-

na. Dessa definieras i Figur 3.
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. . . . ..
'''''''''' .'

<3) Ijuskälla
Z> öga/ mätinstrument

 

Figur 3 Observations-(a), belysnings- (s) och azimuthalvink-

larna (B), som definierar geometrin vid mätning av
specifik luminans. Figuren visar typfallet speglande
reflexion.

Då azimuthalvinkeln (B) är nära O° har vi fallet speglande ref-

lexion, medan vi talar om retroreflexion för azimuthalvinklar

nära 180°.

4.3 Övriga fysikaliska mätningar - beteckningar och defi-

nitioner

Följande beteckningar används:

SR Specifika luminansen i punkten för teoretisk maximal spegh
lande reflexion, vid 50 m mötesavstånd (a=e=2,12°, =O°).
För att skilja på torr och beläggning används beteckningarna
SR(t) respektive SR(v). De redovisade värdena är logaritme-
rade - log10(SR). Enhet: (mcd/m2)/lux.
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SRl Specifika luminansen i en punkt 7,7° vid sidan om punkten
för maximal speglande reflexion (d=e=2,12°, B=7,7°).

S Speglingsfaktorn. S=SR/SR1. Speglingsfaktorn (S) är ett ut-
tryck för bredden av den ljuskägla, som varje mötande strål-
kastare bildar på vägbanan (speciellt vid väta). Speglings-
faktorn på torr vägbana betecknas S(t) och för våt S(v). De
redovisade värdena är logaritmerade - log10(S). Sortlös.

L Vägbanans luminans. Enhet: cd/mZ.

LS Ströljusluminans enligt Fry [5], definierad som

lOXNXExcos(B)

LS =

 

BX(B+1.5)

där E är belysningsstyrka vid mötande förares ögon i rikt-
ning vinkelrät mot bländningsriktningen samt 5 är vinkeln
mellan bländningskälla och observationsriktning. Enhet:
cd/mz.

RR Retroreflexionen. Specifika luminansen för azimuthalvinkeln
B=l80°. Enhet: (mCd/mZ)/luX.

Y Reflektansen. Ett mått på stenmaterialets ljushet samt väg-
ytans förmåga till diffus reflexion. Anges med Y-värdet en-
ligt CIE. Sortlös.

T Vägytans macrotextur. Anges logaritmerat i förhållande till
en normal. På grund av något ändrad mätmetod kan mätningarna
från 1983 och 1984 ej jämföras. Enhet: dB.

D Vägytans dråneringsförmåga. Instrumentet (VTI typ III) är
konstruerat så att det egentligen ger ett kombinerat mått av

macrotextur och dråneringsförmåga. Enhet: sekunder (utflö-
destid).

4.4 Laboratoriemâtningar

Med syfte att få en uppfattning om hur den speglande reflexionen

varierar med mötesavstånd, azimuthalvinkel och vägbanas fuktig-

hetstillstånd, gjordeslaboratoriemätningar på uppsågade vägba-

neprover från olika vägar. Mätningarna gjordes i optisk bänk,

där observations-, belysnings- och azimuthalvinklarna kan stäl-

las in oberoende av varandra. Genom att variera dessa vinklar

simulerades olika strålgångsgeometrier på vägen. Belysningskälla

var en projektor med halogenlampa. Vägbanans luminans mättes med

en Pritchard fotometer och belysningsstyrkan mot vägbanan med en
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luxmeter. Utifrån luminans- och belysningsvärden kunde vägbanans

specifika luminans beräknas för olika simulerade mötesavstând,

azimuthalvinklar och fuktighetstillstånd.

4.5 Fåltmâtningar 1983

Vi ville här också undersöka, om det var möjligt att utifrån

andra fysikaliska mätstorheter predicera vägbanans speglande

reflexion. Därför gjordes parallellt med fullskalemätningarna av

den speglande reflexionen även mätningar av vägbanans retrore-

flexion (med fältmätningsinstrument), reflektans, dränering och

textur. Följande mätningar utfördes på åtta olika torra belägg-

ningar:

SPEGLANDE REFLEXION (SR). Specifika luminansen i punkten för

teoretisk maximal speglande reflexion. Fullskalemätning vid mö-

tesavstândet 50 m. Mötesljuset utgjordes av en helljusstrålkas-

tare. Luminansen mättes med Pritchard fotometer med mätområdet

6'.

STRÖLJUSLUMINANS (LS). Fullskalemätning med Pritchard fotometer

med bländningslins. Bländningslinsen är anpassad till Fry's

bländningsformel [5]. Mötande ljus utgjordes av en helljusstrål-

kastare på avståndet 50 m i en reell körsituation.

RETROREFLEXION (RR). Mätning med Erichsen fältinstrument. In-

strumentet har belysnings- och observationsvinklarna 3,5° res-

pektive 5,0°. Detta simulerar strålgången för en personbilsfö-

rare, som betraktar en punkt på vägbanan c:a 12 m framför bilen.

REFLEKIANSEN (Y). Mätning med Hunterlab färgmätare. Mätningarna

görs i belysningsvinkeln 45°och observationsvinkeln O° mot mät-

ytans normal. Stenmaterialets ljushet anges av Y-värdet enligt

CIE standard.

TEXTUR (T). Mätning av macrotextur med en på VTI utvecklad

laserprofilometer, vilken beskrivs i [3].
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DRÃNERING (D). Mätning med en på VTI konstruerad utflödesmäta-

re, benämnd VTI typ III. Med denna mäter man den tid det tar för

1 dm3 vatten att rinna ner i beläggningen, varvid man får ett

sammansatt mått på vägytans dränering och textur.

4.6 Fåltmâtningar 1984

Under 1984 gjordes fältmätningar på nylagda provsträckor på väg

796 (gamla E4) öster om Tallboda (utanför Linköping) samt på tre

olika beläggningar på flygfältet F13M (Malmen). Mätningarna

gjordes på både torra och våta beläggningar. Mätmetoderna hade

utvecklats och förfinats enligt följande:

SPEGLANDE REFLEXION (SR, SRI, S). Luminansmätningarna gjordes

som förut med Pritchard fotometer, mätområde 6' (O,1°), i en

geometri som motsvarade mötesavståndet 50 m. För att bättre kon-

trollera såväl styrkan som riktningen hos det mötande ljuset vid

mätningarna användes en diaprojektor (med halogenlampa). Projek-

torn var monterad på ett vinkelbord. Mätningar gjordes både i

azimuthalvinklarna B=0° (SR) och B=7.7° (SRl). Se Figur 4. Speg-

lingsfaktorn (S) beräknades. Genom att använda en liten bländare

i projektorns bildplan erhölls ett smalt strålknippe, varvid

inget mätbart ljus sändes direkt i riktning mot fotometern.

RETROREFLEXION (RR). Ett nytt fältinstrument (LTL-800) användes

vid alla retroreflexionsmätningar (fr.o.m. 1984). Instrumentet

simulerar ett mer realistiskt observations- och belysningsav-

stånd motsvarande strålgången när en personbilsförare riktar

blicken mot en punkt på vägbanan ca 50 m framför bilen.

Mätningar av reflektans, dränering och textur gjordes enligt

Avsnitt 4.5 ovan.
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® Ijuskälla

Q öga/mätinstrument'

O
1,20 m

  

2,120 m

 

B=7J°

Figur 4 Geometrin vid mätning av speglande reflexion (SR) och
speglingsfaktorn (S).

Vägbanas våta tillstånd skapades på artificiell väg. Vatten mot-

svarande en regnskur på ca 4 mm strilades på vägbanan med hjälp

av en vattenkanna, varefter mätning gjordes efter en minut. På

detta vis erhölls en vägbana med ett fuktighetstillstånd, som

motsvarar det som föreligger omdelbart efter en kraftig regn-

skur.

4.7 Fåltmåtningar 1985

I samband med de siktsträckemätningar till hinder på vägbanan,

som gjordes 1985, utfördes också mätningar av speglande reflex-

ion enligt samma metod som 1984. Detta innebar alltså fullskale-

mätning i azimuthalvinkeln O° (SR) och 7,7° (SRl) varvid speg-

lingsfaktorn beräknades (S = SR/SRl).
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5 RESULTAT

5.1 Siktstrâckemâtningar

Vi har primärt undersökt, vilken effekt vägbanans tillstånd

(torr/våt) har på upptäcktssiktsträckan till hinder, som står på

vägbanan.

Uppmätta siktsträckor i Experiment 1 och 2 redovisas i Tabell

3-6 och i Figur 5 och 6. Vid sidan av siktsträckorna redovisas

skillnaderna i siktsträcka mellan torr och våt vägbana (ASS).

Mot bakgrund av slutsatserna i Avsnitt 3.4 "Analys av sikt-

sträckedata", kan säkra slutsatser dras utifrån förändringen i

siktsträcka då en torr vägbana blir våt. I Figur 5 och 6 redovi-

sas dessa förändringar för varje hinder. Staplarna i figurerna

'är beräknade utifrån en sammanslagning av siktsträckorna för 0-

och -25-meters hindren.

Det bör här påpekas, att de värden som anges för m2 i tabellerna

är de bästa uppskattningarna av effekternas styrka. I det fall

värdet aV'a? är signifikant (p <,05) innebär detta att den upp-

mätta effekten med 95% säkerhet inte kan förklaras av slumpen.
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Tabell 3 EXPERIMENT 1. Siktsträcka till mbrkgrâtt hinder i
eget halvljus utan.möte. Varje värde utgör medelvär-
det av 12 mätningar. ASS anger förändring i sikt-
sträcka vid övergång från torr till våt vägbana.
Signifikant förändring (p<,05) anges med fet stil.

SIKTSTRÅCKA
(meter)

Belägg- Hinder Hinder- Torr Våt ASS m2
ning position vägbana vägbana

Delugrip mörk- -25 65,2 75,6 +10,4 0,60

grått 0 64,8 80,8 +16,0 0,64

HAB12-D mörk- -25 76,3 87,6 +11,3 0,51
grått 0 81,4 86,8 + 5,4 0,23

Tabell 4 EXPERIMENT 1. Siktsträcka till mörkgrått hinder i
eget halvljus med.mbtande halvljus. Varje värde utgör
medelvärdet av 12 mätningar. ASS anger förändring i
Siktsträcka vid övergång från torr till våt vägbana.
Signifikant förändring (p<,05) anges med fet stil.

SIKTSTRÃCKA
(meter)

Belägg- Hinder Hinder- Torr Vât ASS m2
ning position vägbana vägbana

'Delugrip mörk- -25 62,8 62,7 - 0,1 0,00
grått 0 59,2 63,8 + 4,6 0,16

HAB12-D mörk- -25 66,8 74,7 + 7,9 0,22
grått 0 68,5 68,9 + 0,4 0,00
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Tabell 5 EXPERIMENT 2. Siktsträcka till svart hinder i eget
halvljus utan.möte. Varje värde utgör medelvärdet av
12 mätningar. ASS anger förändring i siktsträcka vid
övergång från torr till våt vägbana. Signifikant för-
ändring (p<,05) anges med fet stil.

SIKTSTRÃCKA
(meter)

Belägg- Hinder Hinder- Torr Våt ASS m2
ning position vägbana vägbana

MAB12 svart -25 65,8 73,8 + 8,0 0,20
0 69,8 66,3 - 3,5 0,00

100 64,3 75,0 +10,7 0,35

HAB12-D svart -25 72,2 61,8 -10,4 0,64
0 72,6 66,2 - 6,4 0,00

100 66,7 60,0 - 6,7 0,41

Tabell 6 EXPERIMENT 2. Siktsträcka till svart och.mörkgrått
hinder i eget halvljus med.mötande halvljus. Varje
värde utgör medelvärdet av 12 mätningar. ASS anger
förändring i siktsträcka vid övergång från torr till
våt vägbana. Signifikant förändring (p<,05) anges med
fet stil.

SIKTSTRÃCKA
(meter)

Belägg- Hinder Hinder- Torr Våt ASS m2
ning position vägbana vägbana

MABl2 svart -25 ' 51,9 54,0 + 2,1 0,02
0 49,4 50,0 + 0,6 0,00

100 55,4 60,3 + 4,9 0,12

HAB12-D svart -25 56,3 50,9 - 5,4 0,16

0 56,2 49,0 - 6,2 0,01
100 60,0 49,5 -10,5 0,66

MAB12 mörk- -25 82,4 89,9 + 7,5 0,26
grått 0 78,8 87,8 + 9,0 0,25

100 84,1 90,1 + 6,0 0,08

HAB12-D mörk- -25 83,0 89,1 + 6,1 0,13
grått 0 83,4 90,0 + 6,6 0,32

100 70,8 74,0 + 3,2 0,04
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När man läser Tabell 3-6 måste man ha i minnet att resultaten

härrör från mätningar med få försökspersoner - tre i varje expe-

riment. Detta innebär att siktsträckorna i meter kan vara behäf-

tade med stora slumpmässiga fel. Den design, som har använts för

experimenten, är främst lämpad för variansanalys vid vilken man

undersöker hur siktsträckan till hinder förändras då en torr

vägbana blir våt. I Figur 5-6 redovisas denna förändring för de

hinder, som använts. Staplarna i figurerna avser ett medelvärde

för 0- och -25-metershindren.

I denna variansanalys har F-kvoten ett inverst beroende av in-

teraktionen mellan effekt och försöksperson. Detta innebär att

siktsträckeförändringen kan vara stor utan att skillnaden är

statistiskt säkerställd (signifikant) i det fall försöksperso-

nerna i experimentet "inte har varit överens". Om däremot för-

sökspersonerna visar en likartad förändring av sinasiktsträckor

över de olika betingelserna, är interaktionen liten och en mått-

lig siktsträckeförändring blir statistisk säkerställd.

Vid båda experimenten har av både praktiska och ekonomiska skäl

endast tre försökspersoner deltagit. I variansanalysen erhåller

man en F-kvot, som anger om en effekt är signifikant eller ej.

Denna F-kvot är dock beroende av antalet försökspersoner. Hade

vi kunnat utöka antalet försökspersoner hade vi också med stor

sannolikhet kunnat finna fler signifikanta skillnader.

Variansanalyserna är redovisade i Appendix B.
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BELÄGGNING
HABlZ-D MAB12 HAB12-D

Förändring i siktstråcka till mörkgrått hinder vid
övergång från torr till våt vägbana. Streckade staplar
avser halvljus utan möte, rutade halvljusmöte. ASS
angivet i meter. (Gruppmedelvärden).

ASS EXPERIMENT 2

    HAB12-D
BELÄGGNING

Förändring i siktsträcka till svart hinder vid över-
gång från torr till våt vägbana. Streckade staplar
avser halvljus utan möte, rutade halvljusmöte. ASS
angivet i meter. (Gruppmedelvärden).
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5.2 Fysikaliska.mâtningar

5.2.1 Laboratoriemätningar

 

De laboratoriemätningar som gjordes, syftade främst till att få

en uppfattning om hur den speglande reflexionen varierade med

fuktighetstillstånd, mötesavstånd och azimuthalvinkel. Vissa

problem var mycket speciella- för laboratoriesituationen. Kort

mätavstånd gav alltför stora aperturvinklar i belysnings- och

observationssystemen samtidigt som mätområdets area var liten.

Detta innebar att risken ökade i hög grad att introducera stora

systematiska (stor apertur) och slumpmässiga (liten mätarea)

fel. Vid fältmätningar i fullskala är dessa felkällor ej kri-

tiska (se nedan).

Mätningarna visade, att den speglande reflexionen är starkt be-

roende av azimuthalvinkeln (B). Detta gäller för såväl torra som

våta vägbanor, men är mer uttalat vid våta. På exempelvis en våt

MAB3 skiljer sig den speglande reflexionen mellan B=O° och B=1°

med en faktor 103. Detta upplevs av bilföraren som att vägbanan

är mycket ljus utefter en rät linje mellanljuskälla och obser-

vatör, medan den är nästan svart l° vid sidan om denna linje.

Även skillnaderna mellan våta vägbanor är stora. Som exempel kan

nämnas att en våt MAB8 för B=O° hade en speglande reflexionen av

8100 (cd/m2)/lux, medan värdet för en våt Yl var endast 0,46

(cd/m2)/lux.

För samtliga vägbanor ökade den specifika luminansen i punkten

för teoretisk maximal spegling (SR) med ökat simulerat mötes-

avstånd. I en verklig körsituation innebär detta dock inte, att

luminansen hos vägbanan ökar i punkten för maximal spegling med

ökat mötesavstånd. Förklaringen till detta är att belysnings-

styrkan vid ögat avtar kvadratiskt med avståndet till ljuskällan

(mötande bils strålkastare).

Resultaten av dessa laboratoriemätningar redovisas i Appendix,

Tabell A1 och A2 och kommenteras i Kapitel 8.
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5.2.2 Fältmätningar 1983

De första fältmätningarna gjordes 1983 på åtta torra beläggning-

ar. Resultaten återfinns i Tabell 7.

Tabell 7 Resultat av fältmätningar på torra beläggningar 1983.
Specifika luminansen i punkten för maximal spegling
[SR(t)] och ströljusluminansen (LS) avser medelvärden

av tre mätningar. Retroreflexionen (RR), reflektansen

(Y), macrotexturen (T) och dräneringsförmågan (D) av-
ser medelvärden av tio mätningar.

  

Beläggning SR(t) LS RR Y T D

MAB+klister 2,94 4,0 4 8 130 78
MAB 2,95 3,1 8 9 120 72
Yl 8-12 2,78 2,3 25 18 190 5
HABl6T 2,76 2,2 18 16 130 22
60AB16T 2,84 2,0 15 14 80 54
MAB16T 2,69 2,7 29 19 160 17
Y1 16-18 2,49 2,1 26 20 280 2
Y1 12-16 2,71 1,8 22 21 170 13

    

 

Materialet i Tabell 7 är alltför litet för att det skall vara

möjligt att dra säkra slutsatser utifrån en statistisk analys av

resultaten. Sambanden är dock signifikanta (p<,05) mellan SR(t)

samt reflektansen (Y), dräneringsförmågan (D) och retroreflex-

ionen (RR). De enskilda korrelationskoefficienterna är 0,927,

0,913 respektive 0,899. Den linjära multipla regressionen

SR=f(Y,D,RR) har korrelationskoefficienten 0,934. Sambanden kan

tyckas vara starka, men de har p.g.a. det ringa antalet mätning-

ar litet prediktivt värde.

5.2.3 Fältmätningar 1984 - 1985

Fortsatta undersökningar av sambanden mellan den speglande re-

flexionen och andra icke-optiska parametrar gjordes under 1984.

Förutom den specifika luminansen i punkten för maximal spegling

(SR) mättes speglingsfaktorn (S) för åtta vägbanor i torrt och

vått tillstånd. Resultaten redovisas i Tabell 8.
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Tabell 8 Speglande reflexionen i punkten för maximal spegling
-v * (SR) och speglingsfaktorn (S) för åtta torra och våta

nya beläggningar. Värdena avser medelvärden av mellan
tre och sex mätvärden. I tabellen redovisas även
retroreflexionen för de torra beläggningarna [RR(t)],
reflektansen för de torra .beläggningarna [Y(t)],
macrotexturen (T) och dräneringsförmågan (D). De tre

beläggningarna angivna med "/M" var belägna på F13M
(Malmen), medan de övriga låg på väg 796 vid Tallboda.

 

  

Beläggn. SR(t) SR(v) S(t) S(v) RR(t)Y(t) T D

betong/M 2,96 5,83 1,60 5,81 15 21 47 20
MAB8/M 2,60 5,48 1,46 4,96 13 8 54 16
Yl/M 2,41 4,53 1,15 3,85 16 13 55 11
MAB12 2,75 5,38 1,72 5,51 2 5 50 21
HAB12-D 2,74 3,18 1,86 2,08 3 3 64 6
Delugrip 3,54 5,20 2,51 5,00 2 4 56 17
Yl 1,64 2,26 0,91 1,15 10 10 62 4
Y2 1,84 5,36 1,08 4,60 11 9 59 6

  

 

   

 

På de vägbanor/beläggningar, som användes vid siktsträckemät-

ningarna, gjordes fysikaliska mätningar av den speglande reflex-

ionen (SR) och speglingsfaktorn (S) också 1985. De aktuella väg-

banorna låg på väg 796. De är desamma, som uppmättes 1984 och

vars resultat redovisats i Tabell 8 ovan. Mätningarna 1985 gjor-

des således på beläggningar, som åldrats ett år. Beläggning Yl

hade redan då en kraftig spårbildning, varför mätningar gjordes

både i och mellan hjulspåren. (Se Tabell 9).

Förutom mätning av den speglande reflexionen (SR) gjordes även

mätning av bländningen (LS) vid halvljusmöte. Dessutom mättes

hinderluminansen vid tre olika belysningsavstånd (50, 75 och 100

m). Resultaten av dessa mätningar är redovisade i Tabell 10.

VTI RAPPORT 379



30

   

  

   

 

  

 

  

 

Tabell 9 Speglande reflexionen i punkten för maximal spegling
(SR) och speglingsfaktorn (S) för de vägbanor/belägg-
ningar, som användes vid siktsträckemätningarna 1985.
I tabellen anges även vägbanornas retroreflexion (RR)
(ej logaritmerat). Samtliga mått är angivna i enheten
(mcd/m2)/lux.

Beläggning SR(t) SR(v) S(t) S(v) RR(t) RR(v)

MAB12 2,51 5,16 1,51 4,65 14 2
HAB12-D 2,17 2,67 1,28 1,51 15 5
Delugrip 2,26 5,39 1,33 5,42 17 2
Y1,spår 3,58 6,25 2,73 5,91 - -
Y1,ej spår 1,91 3,15 1,09 1,95 - -

Tabell 10 Ströljusluminansen (LS) från mötande halvljus och
hinderluminansen (LO) i eget halvljus för tre olika

avstånd till hindret uppmätt på tre torra (t) och
våta (v) vägbanor/beläggningar.

(Belägg- Avstånd
ning till 0- LS(t) LS(v) L0(t) L0(v)

hindret

MAB12 50 270 520 460 430
75 270 480 190 180

100 300 520 71 85

HAB12D 50 270 280 430 430
75 300 290 170 170

100 370 340 85 49

Delu- 50 240 770 390 380
grip 75 230 610 130 120

100 260 600 81 74
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Med hjälp av de i Tabell 10 redovisade resultaten kan kontrasten

(C) mellan hinder och vägbana beräknas. Kontrasten mellan ett

objekt (här hindret) och dess bakgrund (här vägbanan) definieras

som

C =(LO-LB)/(LB+LS) där

C är kontrasten mellan objekt och bakgrund (-lSC<w)

LO är objektets luminans (cd/m2)

LB är bakgrundens luminans (cd/m2)

LS är ströljusluminansen från eventuellt förekommande

bländkällor

LO och LS har uppmätts direkt och redovisats i Tabell 10. LB har

kunnat beräknas ur sambandet

LB = n-Lo SL/p där

SL är vägbanans specifika luminans [(mcd/m2)/lux]

p är hindrets reflektans (enl. CIE)

Härvid har kontrasten mellan hinder och en punkt på vägbanan/be-

läggningen omedelbart vid sidan av hindret erhållits. Dessa kon-

trastvärden återfinns för hindret i position 0 i Tabell 11.

Man ser i Tabell 11 att det mörkgrå hindret i samtliga betingel-

ser har varit ljusare än vägbanan, dvs kontrasten har varit po-

sitiv. Vid våt vägbana minskade vägbanans specifika luminans,

vilket innebar att kontrasten mellan hinder och vägbana ökade.

Detta kan förklara de förlängda siktsträckorna. Effekten kvar-

står i viss mån vid halvljusmöte, vilket visar sig i en tendens

till förlängda siktsträckor.

För det svarta hindret är förhållandena mer komplicerade. Då

vägbanorna är torra har hindret synts i negativ kontrast som en

mörk siluett mot en ljusare vägbana/bakgrund. Då vägbanan blivit
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och därmed mörknat, har förhållandena blivit omvända varvid

hindret varit ljusare än vägbanan/bakgrunden.

Resultaten kommenteras i Kapitel 8.

Tabell 11 Kontrast (C) mellan hinder och vägbana på torra och
våta beläggningar. Ett minustecken anger att kontras-
ten varit negativ, dvs hindret hade en lägre luminans
än vägbanan. Observera att värdena avser kontrast
mellan hindret och en punkt på vägbanan omedelbart

vid sidan av hindret. Kontrasten mellan hindret och
vägbanan bakom/ovanför hindret är skild från värdena
i tabellen bl.a. på grund av skuggeffekter.

  

 

 

KDNTRAST TILL

mörk-
Mötesljus Vägbana Till- grått svart

stånd hinder hinder

parkering MAB12 torr 0,6 -0,5
parkering MAB12 våt 15,0 4,0
halvljus MAB12 torr 0,2 -0,1

halvljus MAB12 våt 0,3 0,1

parkering HABlZ-D torr 0,5 -0,5

parkering HABlZ-D våt 3,0 0,2
halvljus HABlZ-D torr 0,1 -O,1
halvljus HABlZ-D våt 0,4 0,0

parkering Delugrip torr 0,3 -O,6
parkering Delugrip våt 15,0 4,0
halvljus Delugrip torr 0,1 -0,2
halvljus Delugrip våt 0,2 0,1
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5.2.4 Reliabilitet och validitet

 

Reliabiliteten hos en mätning eller mätmetod är ettmått på i

vilken utsträckning slumpfaktorer påverkar mätningan. Reliabi-

liteten kan beräkans genom upprepad mätning av ett antal objekt

varvid korrelationen mellan de båda mätvärdena för samma objekt

utgör reliabilitetskoefficient. Koeffecienten kan variera mellan

0 och 1, varvid 0,9 och däröver kan betraktas som en hög relia-

bilitet.

Reliabiliteten undersöktes för de under 1984-1985 använda mätme-

toderna. Resultaten redovisas i Tabell 12.

Tabell 12 Reliabiliteten hos mätningarna av den speglande re-
flexionen i punkten för maximal spegling (SR) och hos
speglingsfaktorn (S). Upprepad mätning på 16 vägba-
nor. Värdena är logaritmerade.

 

 

Variabel Reliabilitetskoefficient

Torrt Vått

log SR 0,95 0,96

log S 0,92 0,97

  

 

  

Validiteten hos en mätning är ett mått på i vilken utsträckning

man mäter det man avser att mäta. För att få en uppfattning om

mätningarnas validitet har de fysikaliskt uppmätta värdena jäm-

förts med foton tagna av den reella körsituationen. Dessa foton

på varje torr och våt vägbana, som använts vid siktsträckemät-

ningarna, visas i Figur 7. Vid varje bild redovisas de logarit-

merade värdena på den specifika luminansen (log SR) och för

speglingsfaktorn (log S) på den aktuella vägbanan.
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MAB-12, torr MAB-12, våt
log SR = 2,51 log SR = 5,16

= 4,65log S = 1,51 ' log S

 

HABl2-D, torr HABlZ-D, våt
log SR = 2,17 log SR = 2,57
log S = 1,28 log S = 1,51

 

Delügrip, torr Delugrip, våt
log SR = 2,26 log SR = 5,39
log S = 1,33 log S = 5,42

Figur 7 Foton av vägbaneluminansen vid halvljusmöte i torrt
och vått väglag på de tre vägbanor/beläggningar på
vilka siktsträckemätningarna utfördes.
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6 SAMBAND MELLAN SPEGLANDE REFLEXION OCH ICKE-OPTISKA

PARAMETRAR

reflexion 1983 (SR)

och 1984 (SR, S) gjordes mätningar av vägbanornas retroreflexion

Samtidigt med fältmätningarna av speglande

(RR), reflektans (Y), textur (T) och dräneringsförmåga (D). För-

hoppningen var att finna samband mellan någon eller några av

dessa parametrar och den speglande reflexionen. Vid starka sam-

band

utifrån de enklare och snabbare mätningarna av RR, Y, D, och T.

skulle man då kunna predicera den speglande reflexionen

Tabell 13 visar korrelationsmatrisen för de uppmätta parametrar-

na vid 1983 års fältmätningar.

Tabell 13 Korrelationsmatrisen för de parametrar som uppmättes
i fält 1983. Mätningar på åtta torra vägbanor. Fet
stil anger att sambandet är signifikant skilt från 0

 

 

    

 

    

(p<,05).

SR LS RR Y D T

SR - 0,69 -0,90 -0,93 0,91 -0,75

LS 0,69 - -O,66 -0,80 0,72 -O,24

RR -0,90 -0,66 - 0,93 -0,93 0,57

Y -0,93 -0,80 0,93 - -0,96 0,56

D 0,91 0,72 -0,93 -0,96 - -0,63

T -0,75 -O,24 0,57 0,56 -O,63 -

Signifikanstest (t-test) på 5%-nivån visar att den specifika

luminansen i punkten för maximal spegling (SR) är signifikant

korrelerad med RR, Y och D och T, medan ströljusluminansen (LS)

bara har signifikanta samband med Y och D. Antalet observationer

är dock ganska litet. Dessutom gjordes mätningarna 1983 endast

på torra vägbanor. Trots detta ser resultaten lovande ut vad

gäller möjligheten att predicera åtminstone SR på torra vägbanor

utifrån RR, Y och D och T.
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Vid fältmätningarna 1984 hade mätmetoderna förbättrats. Den spe-

cifika luminansen mättes i punkten för maximal spegling (SR) med

en projektor som ljuskälla. Detta gjorde det möjligt att göra

mätningarna med en mycket liten aperturvinkel. Mätning av strö-

ljusluminansen (LS) övergavs. I stället mättes speglingsfaktorn

(S). Vidare mättes retroreflexionen (RR) i en geometri, som

bättre beskriver var på vägbanan en personbilsförare tittar.

Slutligen uppmättes (SR) och (S) på såväl torra som våta väg-

banor.

Fältmätningarna visade, liksom tidigare laboratoriemätningar,

att en stor skillnad föreligger mellan torra och våta vägbanor.

Ofta har specifika luminansen i punkten för maximal spegling

(SR) så höga värden att de bättre låter sig beskrivas med sin

logaritm. Man får genom att logaritmera mätvärden ett mått, som

dessutom är bättre anpassat till ögats känslighet inför skill-

naderna i Spegling mellan olika vägbanor.

Styrkan av sambanden mellan vägbanans speglande reflexion (SR,

S) och övriga parametrar beskrivs av korrelationsmatrisen i

Tabell 14. För torra beläggningar är det endast sambandet mellan

(SR) och (D) som återfås (jfr Tabell 13).

Tabell 14 Korrelationsmatrisen för de parametrar som uppmättes
i fält 1984. Mätningar på åtta vägbanor i torrt och
vått tillstånd. Fet stil anger att sambandet är sig-
nifikant skilt från 0 (p<,05). De bakomliggande mät-
värdena för (SR) och (S) har varit logaritmerade.

  

 

SR(t) SR(V) S (t) S (V) RR Y D T

SR(t) - 0,49 0,93 0,55 -0,40 -0,13 0,73 -0,46
SR(v) 0,49 0,31 0,99 0,16 0,29 0,76 -0,78
S(t) 0,93 0,31 -
_S(v) 0,55 0,99 0,37 -
RR -0,40 0,16 -0,67 0,09

0,37 -0,67 0,41 0,55 0,19
0,09 0,27 0,85 -0,85

- 0,82 -0,12 -0,27
Y -0,13 0,29 0,41 0,27 0,82 - 0,19 -0,56
D 0,73 0,76 0,55 0,85 -0,12 0,19 - -0,90
T -O,46 -0,78 0,19 -0,85 -0,27 -0,56 -0,90 -
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Då beläggningarna varit våta, ser vi att både dräneringsförmågan

(D) och texturen (T) är signifikant korrelerad med (SR) och (S).

Återigen måste vi emellertid konstatera, att materialet är för

litet för att man skall kunna dra några säkra slutsatser. Det är

därför inte motiverat att fortsätta dataanalysen med att göra en

multipel regressionsanalys.

De fysikaliska mätningarna har ändå visat att det sannolikt går

att predicera vägbanors speglande reflexion utifrån enkla mät-

ningar av dräneringsförmåga (D) och/eller textur (T).

7 SAMBAND MELLAN OPTISKA. PARAMETRAR.OCH SIKTSTRÃCKA

TILL HINDER

I Tabell 15 jämförs vägbanans egenskaper med uppmätta sikt-

sträckor. Som tidigare, redovisas endast förändringen av sikt-

sträckorna mellan torr till våt vägbana. Observera'att AICI an-

ger den absoluta kontrastförändringen, d.v.s. en förändring av

kontrasten från -0,2 till 0,5 ger alltså A|C|=O,3.

Man finner inga signifikanta samband (p<,05) mellan ASS och öv-

riga parametrar i Tabell 15. Korrelationen mellan ASS och |AC|

är dock ganska hög (r=O,61). Vi ser också en klar tendens att en

ökad kontrast IACI oftast har resulterat i en ökad skillnad i

siktsträcka mellan torrt och vått tillstånd (ASS).

För det mörkgrå hindret har förändringen från torr till våt väg-

bana alltid inneburit ökad kontrast mellan hinder och vägbana.

Tendensen har också varit att siktsträckan har ökat vid samtliga

betingelser.

För det svarta hindret är resultaten också ganska entydiga. Ökad

kontrast har givit längre siktsträcka och minskad kontrast kor-

tare siktsträcka.
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Jämförelse mellan förändringar i de fysikaliska para-
metrarna, AICI, ASR och AS å ena sidan samt sikt-

sträckeförändringen ASS å den andra vid Övergång från
torr till våt vägbana. För betingelserna halvljus
utan möte utgör ASS ett medelvärde för de olika hin-
derpositionerna. I detta fall bör siktsträckeföränd-
ringen vara oberoende av hindrets placering i förhål-
lande till den stillastående ej bländande bilen. Vid
mötande halvljus avser ASS värdet för hindret i posi-

Tabell 15

 

  

     

   

 

 

tion 0.

Belägg- Hinder Mötes-
ning ljus AlCI ASR AS ASS

MAB12 svart - 3,5 2,65 3,14 5,1
HAB12-D -0,3 0,50 0 23 -7 9

Delugrip mörk- - 14,7 3,13 4,09 13,1
HAB12-D grått 2,5 0,50 0,23 8,0

MAB12 svart halv- 0,0 2,65 3,14 0,6
.HAB12-D ljus -0,1 0,50 0,23 -6,1

MAB12 mörk- halv- 0,1 2,65 3,14 8,9
HAB12-D grått ljus 0,3 0,50 0,23 6,6

Delugrip mörk- halv- 0,1 3,13 4,09 4,5
HAB12-D grått ljus 0,3 0,50 0,23 0,4

  

Sambandet *mellan siktsträckan och den

svagt. En tendens till att vägbanor med hög speglande reflexion

ger längre siktsträckor finns dock. Detta ska inte tolkas

speglande reflexionen är

som

att speglingen i vägbanan innebär längre siktsträckor, utan sna-

rare att minskningen av vägbanans diffusa reflexion har innebu-

rit att kontrasten mellan hinder/vägbana blivit större och att

den ökade bländningen, på grund av speglingen i vägbanan, inte

har betytt särskilt mycket.
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8 DISKUSSION

8.1 Siktsträcka till hinder

De båda hypoteser som formulerats (se Avsnitt 2) har inte gene-

rellt kunnat bekräftas. Den första hypotesen gäller siktsträckan

vid körning på halvljus utan.möte.

Hypotesen predicerar att siktsträckan till hinder förlängs vid

körning på halvljus utan möte, då en torr körbana blir våt. Re-

sultaten i Tabell 3 visar, att detta gäller för det mörkgrå hin-

dret på beläggningen Delugrip och att det föreligger en tendens

i denna riktning också på den andra beläggningen, HAB12-D.

Tabell 5 visar däremot en motsatt tendens för det svarta hind-

ret. Siktsträckan till detta hinder tenderar att minska vid väta

på beläggningen HAB-D. Däremot är bilden oklar vad gäller MAB12.

Det kan här konstateras, att experimenten borde ha genomförts

med ett större antal försöksomgångar och försökspersoner för att

man med betryggande säkerhet skulle kunna bekräfta eller falsi-

fiera hypotesen.

Ett av skälen till formuleringen av hypotes 1 var, att sikt-

sträckan till hinder skulle öka p.g.a. att speglingen i vägbanan

skulle resultera i en förhöjd hinderluminans. Luminansmätningar,

redovisade i Tabell 10 visar däremot, att hinderluminansen (LO)

inte ökar för belysningsavstånd i området 50-100 m dock med ett

undantag (MAB12; belysningsavståndet 100 m).

Ett andra skäl till en förlängd siktsträcka skulle vara att väg-

banan som bakgrund till hindret får minskad luminans i väta.

Detta tycks också vara fallet enligt resultaten i Tabell 10 och

11. Tabell 10 visar att hinderluminansen (LO) inte ökar vid väta

samtidigt som Tabell 11 visar att kontrasten mellan hinder och

vägbana ändå ökar. Förklaringen till detta är att vägbanans lu-
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minans bakom hindret sjunker när vägbanan blir våt. Tabell 11

visar också att kontrasten mellan hinder och vägbana är en vik-

tig förklarande variabel vad gäller siktsträckans förändring i

väta. En ökning av kontrasten tenderar att ge en förlängning av

siktsträckan.

Den andra hypotesen gäller siktsträckan vid halvljusmöte. Hypo-

tesen predicerar en minskning av siktsträckan till hinder vid

möte på halvljus när en torr körbana blir våt. Resultaten i Ta-

bell 4 och 6 visar att de uppmätta skillnaderna inte är signifi-

kanta. Däremot finns det en entydig tendens för det mörkgrå hin-

dret, som går mot hypotesens riktning. Siktsträckorna till det

mörkgrå hindret tycks förlängas vid väta. För det svarta hindret

går skillnaderna i båda riktningarna. Siktsträckan tenderar att

förlängas på den starkt speglande vägbanan (MAB12) medan den

tenderar att minska på den mindre speglande beläggningen

(HAB-12D).

Också vid testning av hypotes 2 gäller att försöken borde ha

genomförts i fler omgångar med fler försökspersoner för att få

signifikanta skillnader.

Hypotesen formulerades mot bakgrund av den bländning man upp-

lever vid möte på vägbanor med hög grad av speglande reflexion i

väta. Subjektivt gör man den bedömningen, att siktsträckan till

hinder på vägbanan förkortas. Fysikaliska mätningar av ströljus-

luminansen (LS)i ögat redovisas i Tabell 10. Ströljusluminansen

orsakas av bländande ljus såväl direkt från den mötande strål-

kastaren som indirekt från det mötande ljusets spegling i väg-

banan. Resultaten i Tabell 10 visar, helt enligt hypotesen, att

ströljusluminansen ökar på ej dränerande vägbanor då dessa blir

våta. Trots detta ökar tydligen inte ströljusluminansen så

mycket att Siktsträckorna förkortas i väta. Tendensen till att

Siktsträckorna däremot tycks förlängas måste därför tillskrivas

den ökade kontrasten i väta mellan hinder och bakgrund.
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Endast i fallet svart hinder placerat 100 m framför mötande for-

don på den minst speglande vägbanan (HAB12D) kunde en signifi-

kant (p<,05) kortare siktsträcka påvisas. För övrigt fanns inga

signifikanta skillander i upptäcktsavstând mellan torr och våt

vägbana. Hypotes 2 måste därför preliminärt förkastas.

I de här redovisade experimenten har få signifikanta skillnader

kunnat påvisas. Detta beror med stor sannolikhet på att antalet

mätningar och antalet försökspersoner av ekonomiska och prak-

tiska skäl var litet. I Tabell 16 sammanfattas tendenserna hos

resultaten.

Tabell 16 Sammanfattning av resultaten från fältmätningarna på
tre beläggningar på väg 796 vid Tallboda. Ett "+"
innebär tendens till förbättring av parametern, dvs
förlängning av siktsträcka, förhöjd kontrast och min-
skad speglande reflexion vid övergång från torr till
våt vägbana. Ett "-" innebär det motsatta. Ingen hän-
syn har tagits till eventuella statistiskt säker-
ställda skillnader. ASS avser siktsträckeförändring,
A|C| förändring av kontrastens absolutvärde och AS
förändring i spegling (ökar alltid vid övergång från
torr till våt vägbana, dvs "-" i tabellen). Tabellen
avser ett medelvärde över de två mötesbetingelserna.
Kombinationen Delugrip/svart hinder saknas vid sikt-
sträckemätningarna.

  

 

  

Mörkgrått hinder Svart hinder

AICI AS ASS AICI AS ASS

Beläggning

Delugrip +. - + + -

MABlz + - + + - +

HABlZ-D + - + - - -
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Vi ser i Tabell 16 ett klart mönster mellan kontrasten hinder-

/vägbana och siktsträckan till hindret. Effekten av kontrast-

förändringen verkar helt överskugga den ökade ströljusbländning,

som man får från starkt speglande vägbanor då de blir våta.

Eftersträvar man bästa upptäcktbarhet av hinder på vägen, bör

därför -vägbanan vara så mörk som.möjlig. Detta maximerar kon-

trasten till mörkgrå och ljusare hinder, eftersom dessa hinder i

fordonsbelysning ses som ljusa objekt mot en mörkare bakgrund.

Det tycks i dessa fall vara mindre viktigt om vägbanan har en

hög grad av speglande reflexion. Denna slutsats kan även dras

utifrån resultaten i Tabell 15. När det gäller svarta och mycket

mörka hinder kan kontrasten mellan hinder och vägbana vara både

positiv och negativ. När vägbanans ljushet sjunker vid våta kan

detta innebära att kontrasten i vissa fall förbättras och i and-

ra fall försämras. Av denna anledning är det mycket svårare att

predicera hur siktsträckan till det svarta hindret på olika väg-

banor förändras då de blir våta.

Vid värderingen av dessa resultat, bör man ha i minnet att helt

svarta hinder sällan förekommer i trafiken. Det mörkgrå hindret,

som här använts, representerar däremot väl den ljushet som är

vanligast för fotgängarklädsel [6].

Det bör med kraft också påpekas att de resultat, som här redo-

visas, gäller hinders synbarhet. När det däremot gäller själva

vägbanans/vägens 'synbarhet försämras denna entydigt när entorr

vägbana blir våt. Detta beror på två faktorer, minskad retro-

reflexion och ökad speglande reflexion hos vägbanan, Den minska-

de retroreflexionen innebär minskad vägbaneluminans med åtföl-

jande minskade synbarhet av vägbanan i det egna fordonets ljus.

Den ökade speglande reflexionen innebär, att ljuset från mötande

strålkastare speglas i högre utsträckning i vägbanan upp mot

föraren, vilket i sin tur ökar bländningen, vilket också medför

'minskad synbarhet av själva vägen.
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8.2 Fysikaliska mätningar

Vägbanans relativa ljushet kan beskrivas av parametern specifik

luminans (SL). Den specifika luminansen har två specialfall. Det

ena är vägbanans relativa ljushet i ljuset från den egna bilens

strålkastare och benämns vägbanans retroreflexion. Vägbanors

retroreflexion varierar inom ett ganska snävt område. För torra

vägbanor vanligen i intervallet 5-30 (mcd/m2)/lux och för våta

vanligen i intervallet 0-5 (mcd/m2)/lux. Det andra specialfallet

är vägbanans speglande reflexion. Om man vid strålgången för

retroreflexion vrider azimuthalvinkeln 180 grader får man strål-

gången vid speglande reflexion.

Laboratoriemätningarna visade, att den speglande reflexionen

hade ett betydligt vidare variationsområde än retroreflexionen.

Torra vägbanor hade en speglande reflexion på i storleksord-

ningen 1000 (mcd/m2)/lux medan våta hade allt från 500 till

1 000 000 (mcd/m2)/lux. Variationen vid små förändringar av

azimuthalvinkeln var som väntat också kraftig. Detta gäller

framförallt för våta vägbanor med hög grad av speglande reflex-

ion. En jämn MAB-beläggning hade för B=0° specifika luminansen

ca 1 000 000 (mcd/m2)/lux, medan den för p=1° sjönk till ca 500

(mcd/m2)/lux. I den reella körsituationen upplevs detta som att

man från det mötande fordonet ser två långa ljusband på vägbanan

i rät linje mellan föraren och det mötande fordonets strålkasta-

re. Bredden på ljusbanden är lika stor eller något större än

strålkastarnas diameter.

Man kan då fråga sig, med vilken storhet en vägbanas speglande

reflexion skall kvantifieras? Skall den kvantifieras med den

specifika luminansen mitt i ljusbandet eller med ett mått, som

även tar hänsyn till bandets bredd? Fältmätningarna- har inte

givit något entydigt svar på denna fråga. Något signifikant sam-

band mellan vare sig speglande reflexionen (SR) eller speglings-

faktorn (S) och siktstråckan till hinder har inte kunnat påvi-

sas. Däremot är korrelationen mellan (S) och (SR) stark, vilket
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pekar på att man kan nöja sig med att mäta (SR), vilket är en

enklare mätning.

Variationen i luminansen hos vägbanan, som skapas av mötande

strålkastarljus, var ganska oberoende av avståndet till mötande

bil. Den (relativa) specifika luminansen ökar med ökat mötes-

avstånd (ökad spegling) samtidigt som den absoluta vägbanelumi-

nansen är nästan oberoende av avståndet. De två samtidiga effek-

terna av ökad spegling och minskad belysningsstyrka med ökat

avstånd tenderar att ta ut varandra.

Fältmätningar är besvärliga och tidsödande att göra. Därför bör

man i möjligaste mån begränsa de olika parametrarna man skall

mäta. Med stöd av resultaten från laboratoriemätningarna bestäm-

des därför, att fältmätningarna skulle göras under följande be-

tingelser: ;

1) Mätobjekt Valdes så att variationen i textur och dränering
var stor;

2) Mätningar gjordes på torra och våta men ej fuktiga vägbanor.

3) Antal mötesavstånd begränsades till ett (50 m).

4) Mätningar gjordes för azimuthalvinkeln O° endast i den
punkt, som (teoretiskt) motsvarade maximal spegling.

5) För att beskriva "bredden" på ljuspölen gjordes även mätning
i en punkt där azimutalvinkeln (B) avvek från 0° (7,7°).

Med en förhoppning om att kunna finna samband mellan speglande

reflexionen (SR) och/eller speglingsfaktorn (S) gjordes jämte de

optiska mätningarna (LS) även mätning av retroreflexion (RR),

reflektans (Y), textur (T) och dränering (D). Dessa mätningar

Visade 'att det bör finnas goda möjligheter att utifrån en drä-

neringsmätning och/eller en teXturmätning kunna predicera väg-

banans speglande reflexion i vått tillstånd. För att med rimlig

noggrannhet kunna fastställa en prediktionsekvation skulle dock

mätningar behöva göras påbetydligt fler vägbanor.
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8.3 De fysikaliska måtningarnas reliabilitet och vali-

ditet

Upprepad mätning på samma vägbana (men i annan mätpunkt) visade

att reliabiliteten hos mätningarna varit ganska god. Vanligt är

att kräva en reliabilitetskoefficient på 0,7, vilket innebär att

åtminstone hälften av variationen i mätvärden på samma vägbana

kan förklaras av slumpfel. Detta krav är uppfyllt för speglande

reflexion (SR, SRl) på både torra och våta vägbanor samt för

speglingsfaktorn (3) på våta vägbanor. På torra vägbanor låg

dock reliabilitetskoefficienten för mätning av speglingsfaktorn

(S) något under detta värde.

Validiteten talar om, hur väl våra fysikaliska mätvärden beskri-

ver det, vi avser att mäta. Något objektivt mått finns inte här,

varför vi fårnöja oss med en jämförelse med foton tagna i en

verklig mötessituation. Dessa visar på en subjektivt ganska god

överensstämmelse mellan ljusbandets bredd och speglingsfaktorn.
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9 SLUTSATSER

Resultaten från siktsträckeexperimenten innebär att ett visst

stöd föreligger för hypotes 1 och att hypotes 2 måste förkastas.

De fysikaliska ljusmätningarna ger ett starkt stöd för att kon-

trasten mellan hinder och vägbana är avgörande för siktsträckans

längd. Detta gäller oberoende av om vägbanan är våt och speglan-

de och om.man möter ett fordon på halvljus eller ej.

De kortaste siktsträckorna har uppmätts till svarta hinder vid

halvljusmöte. «Åven i denna _från risksynpunkt mest kritiska

situation är tendensen, att en starkt speglande och därmed också

mörkare körbana är att föredra när det gäller att upptäcka på

vägbanan stående hinder framför en mer diffust reflekterande,

dränerande vägbana.

Resultaten har sammanfattningsvis visat:

* Siktstrâckan till mörkgrå hinder blir längre då vägbanan blir
våt. Detta gäller både konventionella och dränerande vägbanor,
såväl med som utan mötande halvljus.

* Siktstrâckan till svarta hinder på en konventionell vägbana
blir längre då denna blir våt. Detta gäller både med och utan
mötande halvljus.

* Siktstrâckan till svarta hinder på en dränerande vägbana blir
kortare då denna blir våt. Detta gäller både med och utan mö-
tande halvljus.

Något samband mellan vägbanans speglande reflexion och sikt-

sträckan till hinder har inte kunnat påvisas. Ett svagt samband

mellan fysikaliskt uppmätt kontrast mellan hinder och vägbana

och Siktstrâckan till hindret har kunnat konstateras.

De fysikaliska mätningarna antyder att det kan vara möjligt att

predicera en vägbanas speglande reflexion utifrån dräneringsför-

måga och textur. Detta arbete har dock inte varit tillräckligt

omfattande för attge ett tillräckligt bra underlag för detta,

d.v.s. att fastställa regressionslinjen mellan dessa parametrar.
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APPENDIX A

Sid 1(2)

A1 RESULTAT AV LABORATORIEMÃTNINGARNA

I tabellerna A1 och A2 nedan redovisas resultaten av de inledan-

de laboratoriemätningarna. Tabell A1 innehåller specifika lumi-

nansen för olika azimuthalvinklar, B och olika tillstånd på väg-

banan (torr/fuktig/våt), medan tabell A2 visar den relativa

skillnaden i specifik luminans och vägbaneluminans för tre olika

simulerade mötesavstånd.

Tabell A1 Speglande reflexionen (SR, B=0°, 1° och 5°) för simu-
lerat mötesavstånd 50 m, retroreflexionen (RR, B=180°)
för simulerat observationsavstånd 50 m, dräneringsför-
mågan (D) och reflektansen (Y) för fem vägbanor i
vått, fuktigt och torrt tillstånd.

 

 

    

  

SPEGLANDE REFLEXION

(cd/m2)/luX

Vägbana Till- Azimuthalvinkel, 8
stånd 0° 1° 5° 180°

MBBB torr 2,1 0,66 0,030 0,024

D=85 fuktig 2,1 0,68 0,030 0,018
Y=13,1 våt 1100 0,97 0,0026 0,0032

MmB8 torr 2,2 0,89 0,022 0,013
D=79 fuktig 35 1,2 0,0033 0,0023
Y=10,6 våt 8100 0,43 0,0055 0,0031

Topeka/ABS II torr 0,77 0,24 0,0090 0,019
D=10 fuktig 1,2 0,39 0,0063 0,0076
Y=9,9 våt 2,3 0,50 0,0011 0,0060

.MABB/Synopal torr 1,2 0,39 0,011 0,026
D=23 fuktig 1,3 0,38 0,010 0,023
Y=15,5 våt 120 0,30 0,0005 0,0060

Y1/12-16 torr 0,47 0,060 0,0075 0,018
D=4,7 fuktig 0,47 0,058 0,0075 0,018
Y=12,6 våt 0,46 0,060 0,0077 0,011
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Tabell A2 Speglande reflexionens (SR) och vägbaneluminansens (L)
variation med mötesavståndet.

    

 

 

Simulerat
Vägbana mötesav- SR L

stånd (m)

MAB3 50 0,43 0,97
75 1,00 1,00

100 2,05 1,14

MAB8 50 0,78 1,76
75 1,00 1,00

100 2,62 1,47

Topeka/ 50 0,65 1,46
ABS II 75 1,00 1,00

100 4,27 2,40

MAB8/ 50 0,79 1,78
Synopal 75 1,00 1,00

100 1,45 0,82

Y1 12-16 50 0.22 0.50
75 1.00 1.00

100 1.45 0.82
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Sid 1(10)

Bl VARIANSANALYSER

B1.l Design

För de två experimenten har gjorts separata variansanalyser.

Härvid har en tvåvägs variansanalys gjorts .för varje hinderpo-

sition och i experiment 2 även för de två hinderreflektanserna

(ljusgrått/svart). I den tvåväga analysen har beroendevariabeln

varit siktsträckan till hindret, medan oberoende variabler har

varit vägbanans tillstånd (torr/våt), V, samt mötande ljus (par-

keringsljus/halvljus), M;

Med beteckningar enligt [2] kan variansanalysmodellen skrivas

(V-M-S),

vilket innebär att att varje försöksperson (S) har uppmätts i

varje kombination av oberoende variabel V och M; en s.k.

"within-subject-design". I denna design beräknas F-värdet som

kvoten mellan medelkvadratsumman för aktuell effekt och interak-

tionen mellan samma effekt och försöksperson, eller

I de fall interaktionseffekten mellan vägbanans tillstånd och

mötesljus var signifikant, gjordes separat analys för vardera

mötesljus, parkerings- och halvljus.

Signifikanta (p<,05) effekter har kvantifierats, d.v.s. effek-

tens storlek har beräknats med m2 enligt [2]. För signifikant

effekt på 95%-nivån (p<,05) krävs med 1 frihetsgrad i täljaren

och 2 i nämnaren att F-kvoten Överstiger 18,5.
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Variansanalyserna

APPENDIX B
Sid 2(10)

Resultat

redovisas i tabellerna B1-B24. I tabellerna

används följande beteckningar:

V

M

Tabell Bl

Tabell B2

Vägbanans tillstånd
Mötande ljus
Försöksperson
Interaktionseffekt (här mellan V och M)
Frihetsgrader
Medelkvadratsumman

F-kvoten

Effektens storlek

  

 

 

 

 

 

   

Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende
mörkgrâtt hinder i positionen -25 111 på beläggningen
Delugrip.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 80,1 357,5 ja 0,17
M 1 176,3 23,0 ja 0,36
V*M 1 82,7 21,9 ja 0,17

V*S 2 0,2
M*S 2 7,7
V*M*S 2 3,8

Envägs variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende
mörkgrått hinder i positionen -25 m på beläggningen
Delugrip utan mötande halvljus.

 

 

Effekt df MS F sign? m2
(p<,05)

V 1 162,8 75,3 ja 0,60

V*S 2 2,2
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för EXPERIMENTTabell B3 Envägs variansanalys 1, avseende

mörkgrått hinder i positionen -25 111 på beläggningen
Delugrip, halvljusmöte.

 

 

 

 

  

 

Effekt df MS F sign? m2

(p<,05)

V 1 0,0 0,0 nej 0,00

V*S 2 1,8

 

   

 

  

 

    

 

Tabell B4 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende
mörkgrått hinder i positionen 0 m.på beläggningen
Delugrip.

Effekt df MS F sign? m2
(P<105)

v 1 310,1 101,0 ja 0,27
M 1 385,3 101,6 ja 0,33
V*M 1 96,3 377,6 ja 0,08

V*S 2 3,1
M*S 2 3,8
V*M*S 2 0,3

Tabell B5 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende

  

mörkgrâtt hinder i positionen 0 m.på beläggningen
Delugrip utan mötande halvljus.

Effekt df MS F sign? m2
(p<,05)

V 1 376,0 396,6 ja 0,64

V*S 2 0,9
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Tabell B6 Envägs' variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende
' mörkgrått hinder i positionen 0 m på beläggningen

Delugrip, halvljusmöte.

     

 

  

 

Effekt df MS F sign? w?

(p<,05)

V Å 1 30,4 12,8 nej 0,16

V*S 2 2,4

 

Tabell B7 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende
-v mörkgrâtt hinder i positionen -25 m.på beläggningen

  

HABlZ-D.

Effekt df MS F sign? m2

(p<,05)

V 1 275,6 12,0 nej 0,25

M 1 379,7 126,2 ja 0,38

V*M 1 8,3 0,5 nej 0,00

V*S 2 23,0

M*S 2 3,0

V*M*S 2 17,1

 

 

      

Tabell B8 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 1, avseende
mörkgrått hinder i positionen 0 mrpå beläggningen

 

 

HAB12-D.

Effekt df MS F sign? m2

(P<r05)

V 1 25,5 3,9 nej 0,01

M 1 713,0 12,9 nej 0,45
V*M 1 18,8 9,9 nej 0,01

V*S 2 6,6
M*S 2 55,4
V*M*S 2 1,9
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Tabell B9 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
mörkgrått hinder i positionen -25 111 på beläggningen
MAB12, halvljusmöte.

  

Effekt df MS F ' sign? m2

(P<, 05)

V 1 84,4 3,0 nej 0,26

V*S 2 27,8

  

 

 

  

 

 

Tabell B10 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
mörkgrått hinder i positionen 0 m.på beläggningen
MBBlZ, halvljusmöte.

 

 

 

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 121,5 5,1 nej 0,25

V*S 2 24,0

   

 

    

Tabell B11 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
mörkgrått hinder i positionen 100 m.på beläggningen
MBBIZ, halvljusmöte.

  

Effekt df MS F sign? m2
(p<,05)

V 1 ,54,0 1,9 nej 0,08

V*S 2 28,2
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Tabell 312 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
mörkgrått hinder i positionen -25 på beläggningen
HABlZ-D, halvljusmöte.

  

 

Effekt df MS F sign? m2

(P<:05)

V 1 55,5 2,9 nej 0,13

V*S 2 19,0

 

 

 

   

 

 

Tabell B13 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
' mörkgrått hinder i positionen 0 111 på beläggningen

HABlZ-D, halvljusmöte. I

 

 

 

Effekt df MS F sign? 02
(p<,05)

V 1 66,7 5,3 nej 0,32

V*S 2 12,5

 

 

 

  

 

 

 

Tabell B14 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
' mörkgrått hinder i positionen 100 mlpå beläggningen

HAB12-D, halvljusmöte.

 

 

 

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 15,0 1,3 nej 0,04

V*S 2 11,8
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Tabell B15 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
svart hinder i positionen -25 m.på beläggningen

  

 

MABIZ.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,O5)

V 1 76,3 4,6 nej 0,04
M 1 854,3 51,0 ja 0,55
V*M 1 26,3 6,7 nej 0,01

V*S 2 16,8
M*S 2 16,8
V*M*S 2 3,9

  

 

 

 

  

 

Tabell B16 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
svart hinder i positionen 0 m.på beläggningen MAB12.

  

 

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 6,4 0,0 nej 0,00

M 1 1012,9 116,5 ja 0,52
V*M 1 13,5 72,2 ja 0,04

V*M*S 2 0,2
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Tabell Bl7 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende svart
' hinder i positionen 0 m.på beläggningen .MmBlz utan

mötande halvljus.

 

 

Effekt df MS F sign? m2

4 (p<,05

v " 1 19,3 0,3 nej 0,00

v*s 2 63,3

   

 

  

 

 

Tabell Bl8 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende svart
hinder i positionen 0 m.på beläggningen MAB12,

 

  

halvljusmöte.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 0,7 0.0 nej 0,00

V*S 2 66,5

    

  

 

 

Tabell B19 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 2,avseende
svart hinder i positionen 100 m.på beläggningen

 

 

 

MAB12.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 182,1 3,9 nej 0,11
M 1 417,1 229,2 ja 0,36
V*M 1 24,8 3,3 nej 0,02

V*S 2 47,3
M*S 2 1,8
V*M*S 2 7,5
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Tabell 820 Tvåvägs .variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
svart hinder i positionen -25 m.på beläggningen

 

 

HABlZ-D.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 188,0 16,0 nej 0,14
M 1 533,3 111,5 ja 0,44
V*M 1 18,8 93,8 ja 0,02

V*S 2 11,8
M*S 2 4,8
V*M*S 2 0,2

   

 

 

 

 

 

Tabell B21 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende svart
hinder i positionen -25 m. på beläggningen HABlZ-D
utan mötande halvljus.

 

 

 

Effekt df MS F sign? m2

(p<,05)

V 1 162,8 22,0 ja 0,64

v*s 2 7,4

 

 

 

   
 

Tabell B22 Envägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende svart
hinder i positionen -25 mvpå beläggningen HABlZ-D,

 

 

halvljusmöte.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 44,0 9,6 nej 0,16

V*S 2 4,6
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Tabell B23 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
svart hinder i positionen 0 nu på beläggningen

 

 

 

HABlZ-D.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V _ 1 140,1 0,9 nej 0,00

M 1 841,7 3,2 nej 0,24
V*M 1 0,5 0,1 nej 0,00

V*S 2 155,9
M*S 2 260,7
V*M*S 2 9,9

    

   

 

Tabell B24 Tvåvägs variansanalys för EXPERIMENT 2, avseende
svart hinder i positionen 100 m.på beläggningen

 

 

 

HABlZ-D.

Effekt df MS F sign? m2

(P<,05)

V 1 223,2 1099,4 ja 0,28
M 1 218,9 385,4 ja 0,27
V*M 1 11,5 3,5 nej 0,01

V*S 2 0,2
M*S 2 0,6
V*M*S 2 3,3
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