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S-O Lundkvist, VTI, datainsamling LTL2000, analys, dokumentation

Göran Nilsson, LG RoadTech AB, datainsamling Ecodyn, dokumentation

Jesper Nilsson, Cleanosol AB, datainsamling Ecodyn

Jerker Sundström, VTI, datainsamling LTL2000
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Sofi Åström, VTI, datainsamling LTL2000
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Utvärdering av Ecodyn 30 - Validering av ett mobilt instrument för mätning av vägmarkeringars

retroreflexion

av Sven-Olof Lundkvist

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Denna studie redovisar en utvärdering av Ecodyn 30.

Utvärderingen innebär att man i fältmätningar har jäm-

fört mätvärden från Ecodyn 30 med värden som har

uppmätts med LTL2000.

Mätningar av retroreflexionen har gjorts på samman-

lagt 49 vägobjekt med torra, längsgående vägmarke-

ringar. I mätningarna har använts två exemplar avEco-

dyn 30 och två instrument av typen LTL2000. Under

antagandet att LTL2000 mäter korrekt retroreflexion, har

mätprogrammet varit sådant att validiteten och repeter-

barheten har kunnat analyseras. Även operatörs- och

mäthastighetsberoendet har undersökts.

Resultaten visar att Ecodyn 30 inte mäter lika som

LTL2000. Emellertid kan man med hjälp av simulering

och regressionsanalys finna modeller som predicerar vär-

den uppmätta med Ecodyn 30 till vården från LTL2 000.

Tre modeller har genererats: en som avser intermittenta

kantlinj er, en annan för heldragna kantlinjer och en tredje

för övriga längsgående vägmarkeringar.

Liksom alla prediktioner, är prediktioner som görs

med ovan nämnda modeller, behäftade med fel. Felen

är dock av den storleksordningen att man oftast kan
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acceptera dem. Rapporten ger förslag på hur modellerna

kan användas, beroende på typ av mätning. Exempelvis

föreslås att man vid en funktionskontroll som får direkt

ekonomiska konsekvenser för en part, införa en dilem-

mazon inom vilken man avstår att fatta beslut om god-

eller underkännande. Predicerar man ett värde inom

denna zon måste en mätning med LTL2000 göras.

Vad gäller tidsåtgången gäller att man oftast mäter ett

objekt på något kortare tid med Ecodyn 30 än med

LTL2000, om man med det sistnämnda instrumentet

mäter enligt Vägverkets Metodbeskrivning 599. Man

riskerar emellertid att få stora slumpmässiga fel med

LTL2000, om antalet mätplatser är litet.

Vidare ger rapporten förslag på några modifieringar

av Ecodyn 30. De två viktigaste avser kalibreringsrutinen

och måtområdets storlek.

Slutligen fastslås att LTL2000 och Ecodyn 30 inte

ska ses som konkurrerande instrument. I stället kom-

pletterar de varandra väl: Ecodyn lämpar sig för tillstånds-

beskrivningar av flera, stora objekt, medan LTL2000

passar bättre förnoggranna mätningar.
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Evaluation of Ecodyn 30 - Validation of a mobile instrument for measuring the retroreflection of road

markings

by Sven-Olof Lundkvist

Swedish National Road and Transport Research Insti-

tute (VTI)

SE-S81 95 LINKÖPING

Summary
This study describes an evaluation of the Ecodyn 30.

In the evaluation, field measurements were made to

compare the measurements from the Ecodyn 30 with

those obtained with the LTL2000.

Measurements of retroreflection have been made on

a total of 49 road sections with dry, longitudinal road

markings. The measurements have used two examples

of the Ecodyn 30 and two instruments of the LTL2000

type. Based on the assumption that the LTL2000 mea-

sures retroreflection correctly, the measuring program-

me has been used to analyse validity and reliability. De-

pendence on operator and measuring speed has also been

studied.

The results show that the Ecodyn 30 does not give

the same measurements as the LTL2000. However, si-

mulation and regression analysis can be performed to

find models for predicting values that would be obtained

with the LTL2000 on the basis of values measured with

the Ecodyn 30. Three models have beengenerated: one

for intermittent edge lines, another for continuous edge

lines and a third for other longitudinal road markings.

As with all predictions, errors occur when applying
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the above models. However, they are of such an order

of size that they are normally acceptable. The report

offers suggestions for ways of using the models ac-

cording to the type of measurement. For example, it is

suggested that in a performance test with direct econo-

mic consequences for a party, a dilemma zone should

be introduced within which nodecision is made on

acceptance or rejection. If a value is predicted to be

within this zone, measurement must be made with the

LTL2000.

In regard to time consumption, measurements on a

road section usually occupy less time with the Ecodyn

30 than those with the LTL2000 if the latter are perfor-

med in accordance with Method 599 of the National

Road Administration. However, large random errors may

occur with the LTL2000 if the number of measuring

sites is limited.

In addition, the report contains proposals for mo-

difications to the Ecodyn 30. The two most important

relate to calibration routine and measuring range.

Finally, it is emphasised that the LTL2000 and Ecodyn

30 must not be regarded as competing instruments. On

the contrary, they complement each other well. The

Ecodyn is suitable forstatus descriptions of a number

of relatively long road sections, while the LTLZOOO is

more suitable for precise measurements.

11
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1 Bakgrund

För funktionskontroll av vägrnarkeringars retroreflexion

har i Sverige hittills använts några typer av portabla in-

strument. Gemensamt för dessa har varit att man har

simulerat situationen i fordonsbelysning, dvs. man har

ljus som infaller mot vägmarkeringen i en liten vinkel och

reflekteras tillbaks mot föraren i en något större vinkel.

Under senare år har man uteslutande använt ett instru-

ment av typ LTL2000, vilket simulerar 30 meters be-

lysnings- och observationsavstånd och som för övrigt

uppfyller samtliga krav enligt EN-1436.

I början på 90-talet utvecklade man i Frankrike en

mobil reflektometer, Ecodyn. Denna monteras på ett

fordon och man gör mätningar under körning. Den första

versionen av detta instrument simulerade cirka 15

meters avstånd på vägen och uppfyllde således inte kra-
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ven enligt EN-l436. För ett par år sedan modifierade man

emellertid instrumentet så att det numera mäter med

korrekt geometri och benämns Ecodyn 30.

Till dags dato (oktober 1999) har två företag i Sverige

införskañat Ecodyn 30, Cleanosol AB i Kristianstad och

LG RoadTech AB med säte i Vänersborg och Kalmar.

Eftersom den mobila mätningen innebär att man mäter

många stora objekt på förhållandevis kort tid, så är öns-

kan att så snart som möjligt använda dessa för funktions-

kontroll. Emellertid är instrumentet ännu ganska oprövat

och innan det används för mätningar som kan innebära

t.ex. garantiåtaganden bör det testas och valideras. Det

är då logiskt att testa det mot LTL2000, från vilket er-

farenheten är stor i Sverige och övriga Norden.

13



2 Syfte och begränsningar

Det primära syftet med denna studie är att validera Eco-

dyn 30 mot LTL2000. Med andra ord: Mäter Ecodyn

30 lika som LTL2000? Andra parametrar som man är

intresserad av är repeterbarhet och ett eventuellt opera-

törsberoende (för båda instrumenten) samt, vad gäller

Eeodyn 30, att undersöka om det finns något samband

mellan mäthastighet och mätresultat.

14

Vidare vill man skaffa sig en uppfattning om kalibrerings-

procedurer, samt handhavandet rent allmänt. Kan man

mäta på alla typer av vägmarkeringar med de två instru-

menten? Slutligen vill man jämföra tidsåtgången för mät-

ning med de båda instrumenten.

Studien har begränsats att gälla torra, längsgående

vägmarkeringar.
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3 Definitioner

Nedan används följande begrepp och beteckningar som

bör klargöras:

Vägverkets regioner

VSÖ
VMN

VM

VVÄ

Vägverket Region Sydöst

Vägverket Region Mälardalen

Vägverket Region Mitt

Vägverket Region Väst

Typer av längsgående Vägmarkeringar

K(1 +2)

Kh

M(3+9)

V(9+3)

intermittent kantlinje (1 m linje, 2 m lucka)

heldragen kantlinje

mittlinje (3 m linje, 9 m lucka)

varningslinje (9 m linje, 3 m lucka)

Indelning av vägmarkeringsobjekt som ska kont-

rolleras

Objekt Vägmarkeringar på en del av en väg-

sträcka som har valts för funktionskont-

roll. I objektet kan endast en typ av väg-

markering förekomma: interrnittent kant-
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linje eller heldragen kantlinje eller mittlinje

eller varningslinje. Varje objekt har läng-

den 165 meter i VSÖ och 180 meter i
VMN, VM och VVÄ.

Mätplats Objektet är indelat i 5 mätplatser om 33

meter i VSÖ och 36 meter i VMN, VM och
VVÄ.

Mätpunkt Den fysiska plats där avläsning av instru-

mentet görs (LTLZOOO) eller där ett mät-

värde samplas (Ecodyn 30).

Instrument

LTLl Ett helt nytt instrument av typ LTLZOOO

tillhörande VTI.

LTLZ Ett ca 5 år gammalt (nyligen kontrollerat)

instrument av typ LTLZOOO tillhörande

VTI.

ECO] Ett helt nytt instrument av typ Ecodyn 30.

Tillhör Cleanosol AB.

EC02 Ett helt nytt instrument av typ Ecodyn 30.

Tillhör LG RoadTech AB.

15



4 Metod

4.1 Fältmätningar

Utvärderingen av Ecodyn har i huvudsak skett genom

mätningar i fält. Detta har inneburit att man har gjort

upprepad mätning på ett stort antal olika typer av väg-

markeringar med två instrument av vardera typ. Mät-

programmet har varit sådant att man har kunnat studera

validitet, reliabilitet, operatörs- och hastighetsberoende.

I huvudförsöket har man i möjligaste mån försökt

mäta påhela objekt, utan att göra något slumpmässigt

urval av mätplatser vid mätningarna medLTL2000. Syftet

var att försöka mäta på exakt samma vägmarkeringar

med samtliga instrument.

Alla mätningar gjordes på torra markeringar och i

dagsljus. Om löst grus eller smuts fanns på markeringen

borstades den emellertid av.

4.2 Kortfattad beskrivning av instrumenten

4.2.1 LTL2000

LTL2000 är en portabel (handhaven) retroreflexions-

mätare som simulerar 30 meters belysnings- och obser-

vationsavstånd för en personbil. Detta innebär att be-

' 3534: .-v", ;1:5
nål;

, 11 ' .ll-

üiä, ' I'§5 ,,:13
5

-i is vi'
'1
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14.
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Figur 1 LTL2000.

 

lysnings- och observationsvinkeln (8 och ca) är 1,24°

respektive 2,29°. Ljuskällan är en halogenlampa och

uppfyller kraven för ljuskälla A enligt CIE. Mätområdet

är 200 - 45 mm2 (längd gånger bredd), dvs. mätarean
är ca. 9 000 m2.

Kalibreringen skerpå två nivåer, nämligen 0 och cirka

150 mcd/mz/lux. Den förstnämnda nivån uppnås genom
att ställa instrumentet i en sk. ljusfälla, medan den an-

dra nivån fås genom att mäta på en i laboratoriet upp-

mätt kalibreringsnormal.

Instrumentet kompenserar automatiskt för ströljus

upp till en viss nivå. Överstiger ströljuset denna nivå får

man en varning.

LTL2000 drivs av ett internt batteri; man behöver

således inga anslutande kablar. Vikten är cirka 11 kg.

Instrumentet uppfyller samtliga krav enligt EN-1436.

Figur 1 visar hur LTL2000 ser ut.

LTL2000 är en vidareutveckling av LTL800 som är

väl dokumenterat, bland annat av VTI (ref.2).

 

DELTA Lys & Optik

Hjortekaervej 99

DK-2800 LYNGBY

Danmark

 

Ytterligare information om LTL2000 kan fås från:
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4.2.2 Ecodyn 30

Ecodyn 30 är identiskt med LTL2000 vad gäller mät-

geometri och ljuskälla. Mätvärdet fås från den av 14

fotoceller som ger högst mätsignal. Varje fotocell mäter

på en elliptisk area med axlarna 35 och 1000 mm, dvs.

mätvärdet är integrerat över en area på cirka 27 000 m2.
Cleanosols instrument samplar med intervallet 0,397

meter, medan samplingsintervallet för LG RoadTechs

instrument är 0,525 meter.

För att eliminera inverkan av beläggningen sätter man

ett tröskelvärde, som ska vara högre än beläggningens

retroreflexion. Mätvärden under detta tröskelvärde bort-

ses från. Detta tröskelvärde har satts till 60 mcd/mZ/lux.
Dessutom exkluderas ett mätvärde om det avviker mer

än 10 mcd/mZ/lux från förgående och efterföljande

värde.

Kalibreringen sker med en vägmarkering utlagd på

en plåt. Kalibreringen sker på en nivå, cirka 300 mcd/

m2/lux.

  

Figur 2 Ecodyn 30 monteradpå en Chevrolet.

EH /EUMT

Ecodyn 30 kompenserar automatiskt för ströljus och

drivs av fordonets elsystem. Instrumentet betjänas av

en operatör, från fordonets förarplats.

Som nämnts tidigare är de två Ecodyn-instrumen-

ten tyvärr inte identiska. Kända skillnader är:

0 Ovan nämnda samplingsintervall.

0 Cleanosols Ecodyn 30 är monterad på en Renault,

medan LG RoadTechs sitter på en Chevrolet med

stötdämpare som automatiskt ställer in fordonet i en

horisontell nivå.

0 Cleanosols instrument är monterat bakom bakhjulet,

medan LGRoadTechs är monterat framför bakhjulet.

För övrigt är de identiska, dvs. elektroniken och optiken

är densamma och det viktigaste, de mäter i samma geo-

metri och med samma aperturvinklar.

Figur 2 visar Ecodyn 30 monterad på en Chevrolet.

, . .71. L.. ,-, -. ...nu ..-.-..Mw-

7/5   

. -a'.I,

 

17/81, bld de la république

BP 101

France

 

Ytterligare information om Ecodyn 30 kan fås från:

PROSIGN Siege social Le Debussy

F-92252 LA GARENNE COLOMBES CEDEX
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5 Mätprogram och objekt

5.1 Mätningarnas genomförande

Alla mätningar har gjorts under perioden 1999-08-09 -

09-24. Mätningarna gjordes alltid på torra Vägmarke-

ringar. De två instrumenten av typ LTL2000 har betj ä-

nats av personal ñån VTI, Frederiksborg Amt samt Inger

Friborg Konsult. Vart och ett av instrumenten har alltid

betjänats av två personer samtidigt, varav åtminstone den

ene hade stor erfarenhet från tidigare mätningar. De två

Ecodyn-instrumenten har betjänats av Jesper Nilsson,

Cleanosol och Göran Nilsson, LG RoadTech. Dessa hade

stor erfarenhet från tidigare mätningar med denna instru-

menttyp.

Före mätning har instrumenten kalibrerats enligt till-

verkarens instruktion. För vardera instrumenttyp har

härvid använts en och samma kalibreringsnonnal.

5.2 Objekt

Mätningar har gjorts i fyra av Vägverkets regioner. Ur-

valet av objekt i vardera region kan kort beskrivas enligt

följande:

VSÖ Sju objekt med intermittent kantlinje och ett
objekt med heldragen kantlinje. I huvudsak låg

objekten påjämna asfaltbeläggningar, som inte

skulle vålla några problem vid mätning. Väg-

markeringama var i Sverige vanligen före-

kommande termoplaster eller sprayplaster.

Åtta objekt med intermittent kantlinje, två ob-
jekt med heldragen kantlinje, åtta objekt med

mittlinje och fem objekt med vamingslinje. Stor

variation i både vägmarkeringamas och be-

läggningamas kvalitet. Vägmarkeringama var

i Sverige vanligen förekommande termoplaster

eller sprayplaster.

VM Tio objekt med heldragen kantlinje som samt-

liga ingår i ett försök med våtsynbara vägrnar-

keringar. Vägbeläggningen är en ett år gam-

mal ytbehandling med grov textur. Några av

objekten var sådana som bedömdes att i fram-

tiden förekomma på svenska vägar.

VVÄ Åtta objekt heldragen kantlinje som samtliga
ingår i ett försök med våtsynbara Vägmar-

keringar. Vägbeläggningen är en ett år gam-

mal,jämn asfalt. Några av objekten var sådana

som bedömdes att i framtiden förekomma på

svenska vägar.

18

Sammanlagt gjordes således mätningar på 49 objekt.

Samtliga objekt beskrivs mer utförligt i bilaga 1. I samt-

liga fall mättes med alla fyra instrumenten: LTLl , LTL2,

ECOl och ECOZ.

Som framgår av ovan kan Vägmarkeringama inde-

las i fyra typer:

- Intermittenta kantlinjer. Detta är den typ av kant-

linjer som förekommer på vanliga svenska tvåfälts-

vägar. Linjens längd är 1 meter och avståndet mel-

lan linjerna är 2 meter. Linjebredden är, med ett un-

dantag, 0,10 meter.

0 Heldragna kantlinjer. Dessa kantlinjer används nor-

malt i Sverige endast på motorvägar och vägar med

breda körfält och är då 0,30 meter breda. Objekten i

VM ochVVÄ är emellertid provmarkeringar och har,

liksom ett av objekten i VMN, bredden 0,20 meter.

° Mittlinjer. Dessa linjer är 3 meter långa med 9 me-

ters lucka. De har haft bredden 0,10 eller 0,15 me-

ter.

0 Varningslinjer: Dessa linjer har längden 9 meter och

avståndet mellan dem är 3 meter. Bredden har varit

0,10 eller 0,15 meter.

5.3 Mätprogram

I var och en av de fyra regionerna har följande mät-

program genomförts (i kronologisk ordning):

vsö
På varje objekt har mätts fem omgångar med varje

instrument enligt följande:

LTL2000-operatör l mätte med LTLl,

LTL2000-operatör 2 mätte med LTL2,

Ecodyn-operatör 1 mätte med ECOl och

Ecodyn-operatör 2 mätte med ECOZ.

Mätningama med Ecodyn gjordes i 40 km/h.

Som omgång l.

LTL2000-operatör 1 mätte med LTL2,

LTL2000-operatör 2 mätte med LTLl,

Ecodyn-operatör 1 mätte med EC02 och

Ecodyn-operatör 2 mätte med ECOl.

Mätningama med Ecodyn gjordes i 40 km/h.

Endast Ecodynmätningar, Ecodyn-opera-

tör 1 mätte med ECOI och Ecodyn-ope-

ratör 2 med ECOZ, nu i 20 km/h.

omgång l

omgång 2

omgång 3

omgång 4
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Endast Ecodynmätningar, Ecodyn-opera-

tör 1 mätte med ECOl och Ecodyn-ope-

ratör 2 med EC02, nu i 60 km/h.

omgång 5

De åtta objekten i VSÖ hade sammanlagt 40 mätplatser
á 33 meter. På varje mätplats gjordes 22 enskilda mät-

ningar i vardera mätomgång, dvs. i fallet intermittent

kantlinje togs två mätvärden på varje linje med LTL2000.

Mätningar enligt ovan möjliggör utvärdering av vali-

ditet, reliabilitet, operatörsberoende och hastighetsbero-

ende.

En analys direkt efter mätningarna i VSÖ kunde inte
påvisa något operatörsberoende eller, vad gäller Ecodyn

30, hastighetsberoende. Fortsättningsvis användes där-

för olika, men endast vana operatörer och mätningarna

med Ecodyn 30 gjordes alltid i hastigheten 40 km/h.

VMN

omgång 1 Mätning med LTLl, LTL2, ECOl och

EC02 med vana operatörer.

omgång 2 Som omgång 1.

De 23 objekten i VMN hade sammanlagt 115 mätplatser
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a 36 meter. På varje mätplats gjordes 12 mätningar i

vardera mätomgång med LTL2000, dvs. på intermittenta

kantlinj er togs ett mätvärde per linje.

VM

omgång l Mätning med LTLl, LTL2, ECOl och

EC02 med vana operatörer.

De 10 objekten i VM hade sammanlagt 50 mätplatser á

36 meter. På varje mätplats gjordes 12 mätningar med

LTL2000.

VVÄ

omgång 1 Mätning med LTLl, LTL2, ECOl och

EC02 med vana operatörer.

De åtta objekten i VVÄ hade sammanlagt 40 mätplatser
a 36 meter. På varje mätplats gjordes 12 mätningar med

LTL2000.

Mätningarna med LTL2000 har alltid gjorts mitt på

den 0,1 - 0,3 meter breda linjen.
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6 Utdata från Ecodyn 30

6.1 Villkor för registrering av ett mätvärde

Ecodyn 30 presenterar under mätningarna medelvärden

från varje mätplats. Mätplatsens längd kan väljas, och

här har man valt 33 meter i VSÖ och 36 meter i VMN,
VM och VVÄ.

Instrumentet gör avläsningar med ett förinställt in-

tervall. EC01 avläser ett mätvärde per 0,397 meter och

ECOZ ett värde per 0,525 meter. Detta innebär att anta-

let mätvärden per mätplats kommer att bli som anges i

tabell 1. Samtliga dessa mätvärden kommer emellertid

inte alltid att registreras.

Tabell 1 Antalet mätvärden per mätplats för de två in-

strumenten av typ Ecodyn 30. På ett objekt blir antalet

mätvärden 5 ggr vad som anges i tabellen.

    

AN'ML MÄ'IVÃRDEN

Instrument vsö VMN, VM, WÄ
(33 meter) (36 meter)

EC01 (Cleanosol) 83 91

ECO2 (LG RoadTech) 63 69

     

Värdena i tabell 1 anger således antalet mätvärden som

instrumentet försöker registrera på en mätplats. Medel-

värdet, dvs. det värde som instrumentet presenterar för

användaren, baseras på dessa enskilda mätvärden, dock

inte alltid alla. För att ett mätvärde ska ingå i medelvär-

desberäkningen måste vissa villkor vara uppfyllda:

Antag att vi från en mätplats har mätvärden , R_2,

R_1, RO, R1,R2,

RO ingår i medelvärdesberäkningen endast om:

0 RO 2 60 mcd/mZ/lux och

0 |RO -R_1| s 10 v I RO -R1|§ 10 mcd/mz/lux
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Med andra ord: Villkoren för att ett mätvärde ska re gist-

reras är att det är störreän eller lika med tröskelvärdet,

60 mcd/mz/lux. Dessutom måste skillnaden till föregå-

ende eller till efterföljande mätvärde vara mindre än el-

ler lika med 10 mcd/mz/lux.
Exempel: Antag att man har en följd av mätvärden:

50 utesluts eftersom det är lägre än 60

78 accepteras (skillnaden till efterföljande S 10)

88 accepteras (skillnaden till föregående S 10)

60 utesluts eftersom skillnaden till föregående och

efterföljande är mer än 10

87 utesluts eftersom skillnaden till föregående och

efterföljande är mer än 10

62 accepteras (skillnaden till efterföljande S 10)

59 utesluts eftersom det är lägre än 60

Av ovanstående sju mätvärden kommer således endast

tre att registreras. Medelvärdet av dessa tre mätvärden

är (78+88+62)/3 = 76, vilket kommer att anges som

mätplatsens retroreflexion.

6.2 Simulering av utdata från Ecodyn 30

Med de villkor som gäller för uteslutning av mätvärden,

enligt 6.1. kommer endast en viss andel av samtliga

värden att ingå i medelvärdesbildningen. Hur stor denna

andel är beroende på vägmarkeringens intermittens, in-

strumentets samplingsintervall samt vägmarkeringens

och vägbanans retroreflexion.

Om man simulerar en körning med ett stort antal

mätningar, samt retroreflexionen 100 och 300 mcd/mz/

lux på vägrnarkeringen och 10 eller 20 mcd/mZ/lux på

vägbanan erhåller man antalet registrerade mätvärden

från Ecodyn 30 enligt tabell 2. Att de simulerade vär-

dena för den intermittenta kantlinjen blir lägre än linjens

retroretlexion, beror på att man, medmätområdets längd

1 meter, nästan alltid kommer att mäta på endel linje och

en del vägbana. Och det simulerade värdet är ett viktat

Värde från dessa två ytor.

Antalet registrerade mätvärden på en sträcka av 1000

meter med beläggningens retroreflexion 20 mcd/mz/lux

(medelljus beläggning) visas i figur 3.
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Tabell 2 Simulering av antalet registrerade mätvärden (n[och n2) från Ecodyn 30 vid samplingsintervallet 0,397

meterför EC0] och 0,525 meterför ECOZ. Rm och Rb avser vägmarkeringens respektive vägbeläggningens sanna

retroreflexion, medan RECO 1 och RECO2 avser det medelvärde som EC01 respektive EC02 teoretiskt kommer attpre-

sentera. Detta kommer att vara beräknat på n1 respektive n2 mätvärden om sträckan är 1000 meter.

            

Rm Rb linje/typ REcol n1 REcoz n2

K(1+2) 82 94 76 77

100 10 Kh 100 2518 100 1905

M(3+9) 100 385 100 270

V(9+3) 100 1644 100 1222

K(1+2) 84 105 79 83

100 20 Kh 100 2518 100 1905

M(3+9) 100 391 100 276

V(9+3) 100 1646 100 1227

K(1+2) 242 29 222 17

300 10 Kh 300 2518 300 1905

M(3+9) 300 353 300 246

V(9+3) 300 1610 300 1198

K( 1+2) 245 3 1 225 17

300 20 Kh 300 2518 300 1905

M(3+9) 300 354 300 247

V(9+3) 300 1611 300 1198

  

Antalet mätvärden som funktion av vägmarkeringens retroreflexion
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Figur 3 Antalet mätvärden som Ecodyn 30 beräknar medelvärde av, förutsatt att mätsträckan är 1000

meter; vägmarkeringen är en intermittent kantlinje och vägbeläggningens retroreflexion är 20 mcd/m2/lux.
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Man ser av tabell 2 att det finns goda skäl att införa en

korrektionsfaktor, k, vid mätning på intermittenta

kantlinjer med Ecodyn 30. Denna korrektionsfaktor

borde variera något beroende på vägrnarkerings

retrorellexion och vägbana, men ett gott medelvärde är:

= 1,20 gäller för samplingsintervall 0,397 m

= 1,28 gäller för samplingsintervall 0,525 m
kECOI

kECO2

Vid mätning på övriga längsgående vägmarkeringar

gäller k = k = 1,00.
ECO] ECO2

De mätvärden som erhålls på en mätplats med

intermittenta kantlinjer ska således multipliceras

med 1,20 för Cleanosols Ecodyn 30 och med 1,28 för

LG RoadTechs Ecodyn 30.

Att de två Ecodyninstrumenten inte har samma kor-

rektionsfaktor beror uteslutande på att de inte har samma

samplingsintervall.
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Man ser vidare av figur 3 att vid mätningar på korta

mätplatser riskerar man att antalet mätvärden som me-

delvärdet beräknas på blir litet. Figur 3 visar 1000 me-

ter, medan objekten i denna studie har haft längden 165

(VSÖ) eller 180 meter. Framförallt om vägmarkeringen

har mycket hög retroreflexion risker man stora slump-

mässiga fel, eftersom medelvärdet över objektet kan vara

baserat på endast 2-4 mätvärden.

Fortsättningsvis har alltid förutsatts att Ecodyns

tröskelvärde är satt till 60 mcd/mZ/lux, även om det
vid några inledande mätningar inte var det. Värden

under 60 mcd/mz/lux har således sorterats bort ur

analysen.

Vidare har förutsatts att man före mätning har

kunnat ange att man avser att mäta på intermit-

tent kantlinje och att instrumentet då har korri-

gerat utdata enligt ovan.

VTIRAPPORT 444



7 Analyser

När man validerar ett instrument vill man göra detta mot

ett sant värde. I fallet vägmarkeringars retroreflexion vet

man inte sanningen. Emellertid är LTL2000 ett vederta-

get, välkänt instrument med spårbar kalibrering, varför

dess mätvärden anses vara sanna .

Fortsättningsvis används således värdet uppmätt

med LTL2000 för att beteckna det sanna värdet och

då alltid mätvärdet från det nya exemplaret av instru-

mentet, dvs. LTL2.

Vid alla regressionsanalyser har, i förekommande fall,

den andra av de två mätomgängarna använts.

Vid valideringenjämförs således, i förekommande fall,

andra mätomgängen med LTL2 med andra mätomgäng-

en med ECOl respektive ECOZ.

Figurema avser alltid mätomgång 2 i VSÖ och VMN
samt mätomgång 1 (den enda) i VM och VVÄ.

Följande analyser redovisas:

Medelvärden för varje objekt

Analys av operatörsberoende

Analys av hastighetsberoende för Ecodyn 30

Analys av inverkan av vägmarkeringstyp

Validering

Beräkning avprediktionsmodell
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0 Analys av reliabilitet

0 Analys av antalet felbeslut vid användandet av pre-

diktionsmodellen

0 Kostnader för mätning

o Validering av prediktionsmodeller

Man ska veta att man nästan alltid kan påvisa en signifi-

kant effekt, bara genom att mäta på ett tillräckligt stort

stickprov. En signifikant effekt kan vara betydelselös,

liksom en ej signifikant effekt kan vara av betydelse; man

kanske inte lyckades påvisa signifikansen därför att

stickprovet inte var tillräckligt stort. Man bör därför i

första hand inte intressera sig för en eventuell påvisad

signifikans utan istället studera effektens skattade styrka.

I variansanalysema nedan, används 112 för att kvantiñ-

era effektemas skattade styrka.

112 kan jämföras med R2 i en vanlig regressionsana-
lys, dvs. om 112 = 0,50 kan detta tolkas som att hälften
av variansen i mätningarna kan tillskrivas aktuell effekt.

En sådan effekt kan sägas vara av betydelse. Understi-

ger 112 0,05 förklaras endast en liten del av variansen av

aktuell effekt och ofta är då denna effekt betydelselös.

Alla signifikanstester är gjorda på 5%-nivån.
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8 Resultat från inledande mätningar

8.1 Redovisning av medelvärden för objekten i
vsö

De retroreflexionsvärden som presenteras fortsätt-

ningsvis är korrigerade enligt vad som har sagts i

avsnitt 6.2. Det vill säga att man har antagit att instru-

mentet har modiñerats så att man har möjlighet att före

mätning ange om man mäter på intermittent kantlinje.

Numeriska värden för varje omgång och instrument

på varje objekt återfinns i bilaga 2.

Figur 4 visar en jämförelse av resultaten från de fyra

instrumenten på objekten i VSÖ, medan figur 5visar

uppmätt retroreflexion som funktion av mäthastigheten

med Ecodyn 30.

Man ser att Ecodyn 30 oftast mäter något lägre vär-

den än LTL2000 och att ECOZ på 6 av de 8 objekten

har mätt lägre värde än ECOl. De två handhållna instru-

menten har mätt ganska lika på dessa kantlinj er.

 

m2/lux).

 

En vägmarkerings synbarhet i mörker ochfordonsbelysning kvantifleras med

storheten retrorejlexion uttryckt i millicandela per kvadratmeter per lux (mcd/

Vägverkets krav är att en torr vägmarkering ska ha retroreflexionen lägst 100

                   

                   

 

 

mod/mZ/lux.

Retroreflexionen på objekten i VSÖ

300
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2
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å _ _

c i i

"3 * n LTL1

2 i ' F I LTL2
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VSÖ 2 vsö 3 vsö 4 vsö 5 vsö 6 vsö 8 vsö 10 vsö 11

objekt

Figur 4 Retroreflexionen i VSÖ, uppmätt med två LTL2000 och två Ecodyn 30. Observera attpå objektet VSÖ 11 upp-
mättes ingenmätplats med värde högre än 60 mcan2/lux med ECOI. VSÖ6 är en heldragen kantlinje, övriga är inter-

mittenta kantlinjer.

24 VTI RAPPORT 444



Retroreflexionen som funktion av mäthastighet för Ecodyn 30
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Figur 5 Retrorejlexionen uppmätt i tre hastigheter. Observera att y-skalan börjar på 100 mod/mz/lux.

Avser medelvärde Över de 8 objekten i VSÖ.

Man ser av figur 5 att det inte verkar finnas något hastig-

hetsberoende. Visserligen finns en liten variation med

måthastighet, men den är obetydlig.

8.2 Analys av operatörsberoende

Mätomgångama två och tre på objekten i VSÖ har alltid
varit identiska så när som på att man har bytt operatör.

LTL1°s operatör har i mätomgång tre mätt med LTL2

vice versa, medan ECOl 's operatör har mätt medEC02

vice versa.

Om det finns ett operatörsberoende visar detta sig i

en interaktionseffekt mellan instrument och operatör

(här: mätomgång). Med andra ord: om t.ex. ECOl's

operatör generellt mäter högre vården med EC02 än

EC02°s ordinarie operatör gör, så visar sig detta som

en interaktion i en tvåvägs variansanalys.

Tabell 5 och 6 redovisar en tvåvägs variansanalys

med beroende variabeln R och de två oberoende variab-

lerna instrument, I, (två nivåer: LTL1, LTL2 i tabell 5

respektive ECO], EC02 itabe116) och operatör, OR (två

nivåer: ordinarie operatör, alternativ operatör).
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Tabell 5 Variansanalys avseende operatörsberoende vid

mätning med LTL2000. Beroende variabel är retroref-

lexionen, R, medan de två oberoende variablerna är in-

strument, I, och operatör, OP.

    

Effekt F-kvot Sign. (p<) 112

instrument (I) 0,01 - 0,00

operatör (OP) 0,02 - 0,00

I x OP 0,00 - 0,00

      

Tabell 6 Variansanalys avseende operatörsberoende vid

mätning med Ecodyn 30. Beroende variabel är retroref-

lexionen, R, medan de två oberoende variablerna är in-

strument, I, och operatör; OP.

    

Effdrt F-kvot Sim. (p<) 112

instrument (I) 25,33 p<.001 0,15

operatör (OP) 0,15 - 0,00

I x OP 2,40 - 0,02
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Man ser av tabellerna 5 och 6 att något operatörsbero-

ende inte har kunnat påvisas. Interaktionseffekten mel-

lan operatör och instrument är inte signifikant och i båda

fallen skattas effekts styrka som liten.

Man kan dock observera att en inte helt obetydlig

skillnad i resultat från de två Ecodyn-instrumenten fö-

religger; huvudeffekten av instrument är signifikant i

tabell 6.

8.3 Analys av hastighetsberoende vid mätning

med Ecodyn 30

Ett eventuellt hastighetsberoende vid Ecodyn-mätningen

skulle visa sig som en effekt i en envägs variansanalys

med retroreflexion, R, som beroende och hastighet,

H, som oberoende variabel (tre nivåer: 20, 40 och 60

km/h). Denna variansanalys redovisas i tabell 7.
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Tabell 7 Envägs variansanalys avseende Ecodyn 30 's

hastighetsberoende. Beroende variabel är retroreflexio-

nen, R, och oberoende variabel är hastighet, H.

 

Effekt F-kvot Slgn. (p<) 112

 

Hastighet (H) 0,13 - 0,00

      

Något hastighetsberoende vid mamingar med Ecodyn har

ej kunnat påvisas.

Slutsatsen av 8.2 och 8.3 är att vem som utför

mätning med LTL2000 eller Ecodyn 30 är oväsent-

ligt, så länge denne är van operatör. Vidare kan mät-

ning med Ecodyn 30 utföras i valfri hastighet i in-

tervallet 20 - 60 km/h.
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9 Resultat uppdelat på typ av v'a'gmarkering

9.1 Förutsättningar

Efter de inledande mätningarna (bl.a. på en heldragen

kantlinje) samt simuleringen av Ecodyn 30°s ñinktion

inser man att det är lämpligt att redovisa resultat för olika

typer av vägmarkeringar var för sig. Även med kom-
pensation enligt avsnitt 6.2. kan man misstänka skillna-

der mellan resultat från olika linjetyper, beroende på in-

strument. Exempelvis visar simuleringen att risken för

stora slumpmässiga fel kimde vara stor vid mätning med

Eoodyn 30 på intermittenta kantlinjer med hög retro-

retlexion.

Medelvärden redovisas således fortsättningsvis upp-

delat på linjetyp. Därefter undersöks validiteten (10.1)

och möjligheten att finna en prediktionsmodell som gäl-

ler för olika typer av vägmarkeringar (10.2) samt relia-

biliteten (10.3).

9.2 Retroreflexionen för intermittenta kant-
linjer (1+2)

Sammanlagt har orts mätningar på 15 objekt med inter-

mittenta kantlinjer, i VSÖ och VMN. Data redovisas

utförligt i bilaga 2, tabell 3. I ñgur 6 visas mätresultaten

för den andra mätomgången.

Figur 6 visar att oftast har de två Eoodyn-instrumen-

ten visat lägre retroreflexion än LTLZOOO. Man ska ha i

åtanke att detta gäller trots att värdena är korrigerade

enligt 6.2.

9.3 Retroreflexionen för heldragna kantllnjer

Figur 7 visar retroreflexionen för heldragna kantlinj er.

Man bör observera att dessa linjer skiljer sig från de

intermittenta eftersom de nästan samtliga har bredden

0,20 meter, mot de intermittentas 0,10 meter (med ett

undantag). Data redovisas även utförligt i bilaga 2, ta-

bell 4.

På objekten i VM och VVÄ har även gjorts mätningar
med en Ecodyn som har 15-metersgeometrin. Dessa

mätningar återfinns i bilaga 3.

Retroreflexionen för intermittenta kantlinjer
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Figur 6 Retroreflexionen (mcd/mZ/lux) för 15 objekt med intermittenta kantlinjer (1+2).
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Retroreflexionen för heldragna kantlinjer
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Figur 7 Retroreflexionen (mcd/mZ/lux) för 21 objekt med heldragna kantlinjer

Retroreflexionen för mittlinjer
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Figur 8 Retroreflexionen (med/m2/lux) jñr åtta objekt med mittlinjer (3+9).

Man ser i figur 7 en tydlig skillnad mot figur 6: För de 9.4 Retroreflexionen för mittlinjer (3+9)

heldragna kantlinlema har ECOdyn 30 Oftast Visat ett I figur 8 redovisas retroreflexionen för 8 objekt med

hÖgTe retroreñeXionSVäIde än LTLZOOO- 00h Oftast har mittlinj er. Dessa har haft bredden 0,10 eller 0,15 meter.
EC02 giVit hÖgTe Värde än ECOI- Data för båda mätomgångama redovisas numeriskt i

bilaga 2, tabell 5 .
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Man ser från figur 8 att Ecodyn 30 undantagslöst har

visat lägre retroretlexion än LTLZOOO.
2, tabell 6.

9.5 Retroreflexionen för varningslinjer (9+3)

I figur 9 redovisas retroreflexionen för 5objekt med

Retroreflexionen för varningslinjer
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Figur 9 Retroreflexionen (mcd/mZ/lwc) förfem objekt med varningslinjer (9+3).
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VMN 22

 

vamingslinj er. Dessa har alltid haft bredden 0,10 m. Data

för båda mätomgângarna redovisas numeriskt i bilaga

Figur 9 antyder att Ecodyn 30 Visar lika som eller

något lägre Värde än LTLZOOO på varningslinjer.
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10 Statistisk analys

 

den.

 

Med validitet avses den noggrannhet som en typ av instrument mäter med. Man

kvantiñerar validiteten med korrelationskoefñcienten mellan uppmätta och sanna Vär-

Med reliabilitet avses den precision som en typ av instrument mäter med. Reliabiliteten

kvantiñeras av korrelationskoefñcienten mellan två mätserier på ett och samma objekt,

utförda oberoende av varandra, med samma typ av instrument, dock inte med samma

exemplar av instrument och inte heller utförda av samma operatör.

  

10.1 Validitet - variansanalyser

Målet med en validering är att undersöka om Ecodyn 30

visar samma retroreflexionsvärde som LTL2000. Om så

inte är fallet hoppas man ändå att kunna ñnna ett enkelt

samband mellan data, så att värden från Ecodyn 30 kan

översättas till sanna LTL2000-värden. Som nämnts

tidigare förutsätts i det fortsatta resonemanget alltid att

LTL2 visar den sanna retroreflexionen (vilket natur-

ligtvis inte är sant).

Resultaten från avsnitt 9 ger en antydan om att ett

sådant samband kanske måste delas upp pålinj etyp. Om

man studerar kvoten mellan LTL2°s värden och värdena

från de två Ecodyn-instrumenten får man resultat enligt

tabell 8.

Tabell 8 Förhållandet mellan retroreflexionen uppmätt

medECO] och LTL2 samtmellan ECO2 ochLTL2förb/ra

Iinjetyper. Kvoten avser endast mätomgång 2 i VSÖ och

Wl/INsamt den enda mätomgången z' Woch VVÄ.

     

Llnjetyp ECOl/LTLZ ECOZ/LTLZ

Intermittent kantlinje 0,91 0,82

Heldragen kantlinje 1,08 1,21

Mittlinje 0,82 0,83

Varningslinje 0,92 0,85

     

Man ser att kvoten för heldragen kantlinje avviker nå-

got från övriga. I medeltal har Ecodyn 30 mätt högre än

LTL2000 för denna linje, medan förhållandet har varit

det motsatta för intermittenta linjer.

Figur 10 visar mätvärden från LTL2, ECOl och

ECOZ.

Retroreflexionen för fyra Iinjetyper
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Figur 10 Retroreflexionen förfyra typer av vägmarkeringar uppmätta medLTL2, EC01 och ECOZ.
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Önskvärt är naturligtvis att finna en ekvation, som gäl-
ler för alla typer av längsgående vägmarkeringar och för

båda Ecodyn-instrumenten. För att undersöka om detta

är möjligt görs en tvåvägs variansanalys med beroende

variabeln retroreflexion, R, och de två oberoende vari-

ablerna linjetyp, L (fyra nivåer: intermittent kantlinje,

heldragen kantlinje, mittlinje, varningslinje), och instru-

ment, I (tre nivåer: LTL2, ECOl, EC02).

Resultaten från en sådan variansanalys ska tolkas

enligt följ ande:

0 En signifikant huvudeffekt av linjetyp, L, visar att

man har haft olika retroreflexion beroende på linje-

typ. Denna effekt är vi mindre intresserade av.

0 En signifikant huvudeffekt av instrument, I, visar att

de tre instrumenten inte har mätt lika. Om det finns

en stor skillnad i mätvärden mellan ECOl och EC02

måste man ta fram en prediktionsekvation för vart

och ett av dessa två instrument.

0 En signifikant interaktionseffekt (samspelseffekt), L

X 1, visar att de tre instrumenten har mätt olika, och

att denna skillnad har berott på linjetyp. Är denna
effekt signifikant och ej betydelselös kan man inte

finna en enda ekvation för alla typer av linjer.

En förutsättning för att finna en gemensam ekvation för

alla linjetyper och båda Ecodyn- instrumenten är såle-

des att:

0 huvudeffekten av instrument är svag

o interaktionseffekten mellan instrument och linjetyp

är svag

Om man finner en signifikant interaktionseffekt är detta

liktydigt med att man har påvisat att de tre linjerna i fi-

gur 10 är signifikant skilda från parallellitet. Man bör då

gå vidare med ett post-hoc-test för att se för vilken eller

vilka linjetyper en skillnad kan påvisas.

Variansanalysen enligt ovan visas i tabell 9. Denna

analys omfattar i VSÖ och VMN endast mätomgång 2

och i VM och VVÄ den enda mätomgången.

Tabell 9 Tvåvägs variansanalys med beroende variabeln

retroreflexion, R, och oberoende variabler linjetyp, L, och

instrument, I.

    

Effekt F-kvot Sign- (f <) 112

Linjetyp (L) 19,44 0,001 0,08

Instrument (I) 0,97 - 0,00

LX I 3,21 0,01 0,03

Man ser av tabell 9 att ovan nämnda interaktionseffekt

är signifikant, men att effektens storlek är liten, 112 = 0,03.

Fyra post-hoc-test (ett för varje linjetyp) påvisar ej nå-

gon signiñkant skillnad mellan ECO] och EC02 för

någon linjetyp:

intermittent kantlinje F = 2,04 112 = 0,02
heldragen kantlinje F = 2,48 112 = 0,01

mittlinje F = 0,01 112 = 0,00

varningslinje F = 0,44 112 = 0,01

Med andra ord: skillnaderna mellan vad de två Ecodyn-

instrumenten mäter för en och samma linj etyp kan an-

ses vara försumbar (efter korrigering enligt 6.2).

I figur 10 ser man tydligt att interaktionseffekten i

tabell 9 kan förklaras av den heldragna kantlinj en. Om

man gör en tvåvägs variansanalys, som ovan, men un-

dantar denna linjetyp får man resultat enligt tabell 10.

Tabell 10 Tvåvägs variansanalys med beroende varia-

beln retrorejlexion, R, och oberoende variabler linjetyp,

L, och instrument, I. Avser endast intermittenta kantlinjer,

mittlinjer och varningslinjer.

    

Effekt F-kvot Sign- Ip<) n2

Linjetyp (L) 6,78 0,001 0,03

Instrument (I) 5,20 0,001 0,03

L X I 0,30 - 0,00
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Man ser att en variansanalys avseende endast intermit-

tenta kantlinj er, mitt- och varningslinjer inte kan påvisa

någon interaktionseñ'ekt, dvs. de tre linjerna kan betrak-

tas som parallella och det är helt klarlagt att data kan slås

samman över dessa linjetyper. Ett post-hoc-test visar att

LTL2 mäter signifikant (p<.05) högre än ECOl och

EC02, medan skillnaden mellan mätvärden från de två

sistnämnda ej är signifikant (p>.05). Samtliga effekters

styrka har skattats som svag.

Man bör observera att, även med de heldragna kant-

linjerna inkluderade, är interaktionseffekten liten, och det

kan därför tänkas att man inte förlorar så mycket i pre-

diktionens noggrannhet om man låter denna linj etyp ingå

i prediktionsmodellen. Detta bör undersökas genom att

studera dels prediktionsintervall innehållande alla linje-

typer, dels dela upp linjetypema i intermittenta och hel-

dragna.

10.2 VaIIdItet - regressionsanalyser

10.2.1 Inledning

Data ger ingen indikation på att sambandet mellan mät-

värden från Ecodyn 30 och LTL2000 skulle vara annat

än linjärt. Samtliga regressionsanalyser nedan är därför

linjära och samtliga prediktionsintervall år 90%-iga.
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Variansanalysema har visat att det är rimligt att finna en

enda ekvation som gäller för båda Ecodyn-instrumen-

ten. De visade Vidare att heldragna kantlinjer kanske

måste behandlas separat eftersom interaktionseffekten

mellan linjetyp och instrument var signifikant.

10.2.2 Regressionsanalys avseende intermittenta
kantlinjer, mitt- och varningslinjer

Den första regressionsanalysen avser intermittenta väg-

markeringar, dvs. intermittenta kantlinjer, mittlinj er samt

vamingslinj er. Dess regressionsekvation med tillhörande

korrelationskoefficient blir:

R =15+113-R r=088 (1)
LTL2000 , 9Ecodyn 9

Om man studerar osäkerheten i en prediktion enligt ek-

vation (1) finner man att runt retroreflexionen 100 mcd/

mz/lux har ett 90% prediktionsintervall storleken i 74

mcd/m2/lux.

Regressionslinjen med prediktionsintervall framgår

av figur 11.
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Figur 11 Sambandet mellan mätvärden från Ecodyn 30

och LTL2000 för intermittenta kantlinjer; mittlinjer och

varningslinjer. Prediktionsintervallet är 90%-igt.

10.2.3 Regressionsanalys avseende heldragna

kantlinjer

Gör man på motsvarande sätt som i 102.2. för endast

heldragna kantlinj er får man:

RLTL2OOO = 1+ 0:87 ° REcodynJ = 0,98 (2)

Prediktionsintervallets storlek blir i detta fall i 44 mcd/

mz/lux. Regressionslinj en med 90% prediktionsintervall

för heldragna kantlinj er Visas i figur 12.
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Figur 12 Sambandet mellan mätvärden från Ecodyn 30

och LTL2000 för heldragna kantlinjer. Prediktions-

intervallet är 90%-igt.

10.2.4 Regressionsanalys avseende alla typer av
längsgående vägmarkeringar

Som nämnts tidigare är det Önskvärt att finna en och

endast en ekvation som gäller, oavsett linjetyp. Man frå-

gar sig hur mycket man förlorar i prediktionsvärde om

man slår samman data i figur 11 och 12. Detta är gjort

i en linjär regressionsanalys som visas av ekvation (3)

och i figur 13.

RLTL2OOO = 42 + 0,83 ° RE ,r = 0,88 (3)
codyn

Prediktionsintervallets storlek blir i detta fall i 83 mcd/

mz/lux, vilket som sig bör, är något större än för inter-

mittenta linjer och betydligt större än för heldragna. Fi-

gur 13 visar regressionslinj en med 90% intervall.
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Figur 13 Sambandet mellan mätvärdenfrän Ecodyn 30

och LTL2000 för alla typer av längsgående linjen Pre-

diktionsintervallet är 90%-igt
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10.2.5 Val av prediktionsmodell

Vilken av prediktionsmodellerna ska man nu välja? En-

dera accepterar man något större osäkerhet i sina pre- 7

diktioner och använder ekvation (3) för samtliga typer

av längsgående linjer eller också använder man (1) och

(2) för intermittenta respektive heldragna linjer.

I Sverige kan man påstå att åtminstone i dag (1999),

är övervägande antalet linjer intermittenta. Endast kant-

linjer på motorvägar, trefältsvägar och vägar med breda

körfält är heldragna. Vid de flesta mättillfällen förlorar

man således inte så mycket på att använda ekvation (3)

i stället för att separera heldragna och intennittenta lin-

jer. Emellertid, när man mäter på motorväg ska man veta

att prediktionsintervallet blir nästan dubbelt så stort om

man använder ekvation (3) i stället för ekvation (2).

Ett sätt att avgöra vilken eller vilka modeller man vill

använda, är att studera antalet felklassificeringar man

kommer att få med nyttjande av den ena eller andra

modellen. Exempelvis kan man anta att ett objekt har

retroreflexionen 125 mcd/mz/lux och standardavvikelsen

15 mcd/mz/lux. Om man antar att detta material är nor-

malfördelat, kommer man naturligtvis få de flesta mät-

platsema godkända (>100 mcd/mZ/lux), medan några blir

underkända.

Om man nu predicerar retroreflexionen med någon

av ekvationema (l), (2) eller (3), inför man en varians

som beror av osäkerhet i prediktionen. Och denna vari-

ans innebär att ett värde som i verkligheten (här: upp-

mätt med LTL2000) är godkänt, felaktigt kan klassifi-

ceras som underkänt, vice versa. Med andra ord: en

mätplats som har retroreflexionen över 100 mcd/mz/lux,

uppmätt med LTL2000, kan prediceras ha lägre än 100

mcd/mz/lux om man mäter med Ecodyn 30 och använ-

der någon av ekvationerna ovan, vice versa. Tabell 11

visar andelen felklassificeringar som man (teoretiskt) gör

med de tre modellerna.

Man ser att risken för felklassificering är ganska stor,

åtminstone om den sanna retroreflexionen är i interval-

let 75 - 125 mcd/mZ/lux. Användandet av modell (3)
innebär ingen större skillnad jämfört med (1), men ändå

en viss försämring. Emellertid gör man betydligt färre

felklassiñceringar för heldragna kantlinjer om man an-

vänder modell (2) i stället för (3).

Om man kan implementera korrektioner enligt ovan

i Ecodyns mjukvara, är det ingen större skillnad att an-

vända konstanten i 6.2, tillsammans med ekvationema

(1) och (2), jämfört med att använda konstanten tillsam-

mans med endast ekvation (3). Man kan i så fall lika

gärna göra de bättre prediktionema och splittra upp

korrektionen beroende på linjetyp.

Tabell 1] Andelen felaktigt underkända mätplatser (sant värde 2 100, predicerat värde < 100) plus antaletfelaktigt
godkända mätplatser (sant värde < 100, predicerat värde 2 100) vid mätning med Ecodyn 30 och användande av nå-

gon av modellerna (1), (2) eller (3). Modell (I) gällerför intermittenta kantlinjer, mittlinjer och varningslz'njer. M0-

dell (2) gällerför heldragna kantlinjer och modell (3) gäller för samtliga längsgående linjer R avser retroreflexionen

(mcd/mZ/lux) och s avser standardavvikelsen för enskilda prediktioner.

         

% felklassiñcerade vid R =

modell 50 75 100 125 150 s

(1) 13 29 50 29 13 44,3

(2) 3 17 50 17 3 26,0

(3) 16 3 1 50 31 16 49,5

     

Fortsättningsvis förutsätts att man använder korrek-

tionsfaktorn, k, i avsnitt 6.2. tillsammans med ekvatio-

nema (1) och (2). Man får då följande prediktions-

ekvationer:

 

intermittent kantlinje

 

RLTL2000 = 15 + k ° 1913 ' REcodyn (4)

heldragen kantlinje R 12000 = 1 + 0,87 . REcodyn (5)

övriga längsgående linjer RHmm, = 15 + 1,13 0 REcodyn (6)

  

där k = 1,20 om Ecodyn 30 har samplingsintervallet 0,397 m och

k = 1,28 om Ecodyn 30 har samplingsintervallet 0,525 m
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Man ska veta att standardavvikelsema för enskilda pre-

diktioner, ovan, baseras på mätplatser som år 33 - 36

meter långa. För linjer med hög retroreflexion innebär

en så kort måtsträcka att Ecodyns vården kan vara be-

räknade på endast ett fåtal mätvärden. Om man istället

baserar regressionsanalysen på t.ex. 100-meterssträckor

kommer standardavvikelsen för enskilda prediktioner att

sjunka något, men inte mycket. Man kommer således

att vinna ganska lite på detta och antalet felklassiñceringar

kommer inte att minska nämnvärt. Att öka sträckan allt-

för mycket kan dessutom vara vanskligt, eftersom ris-

ken då finns att datamaterialet kommer att avvika från

normalfördelningen.

Ett sätt att reducera antalet felklassiñceringar år att

införa en dilemmazon inom vilken man avstår från att

fatta ett beslut om god- eller underkännande. Om man

mäter med Ecodyn och predicerar retroreflexionen att

vara inom denna dilemmazon, måste man göra en mer

noggrann mätning med LTL2000. Med andra ord så

använder man Ecodyn till att screena objektet för att

avgöra om mätning med LTL2000 är nödvändig eller ej.

Tabell 12 visar antalet felklassiñceringar med dilem-

mazonen 90 - 110, 80 - 120, 70 - 130 och 60 - 140

mod/mz/lux. Tabellen avser prediktionsmodell (l), dvs.

mätning på intennittenta kantlinj er.

Från tabell 12 kan man själv avgöra hur stor dilemma-

zon man vill ha - ju större zon, ju mindre risk för fel-

klassiñoering. Är man beredd att ta en risk på 9% att
felklassiñcera (dvs. i detta fall felaktigt underkänna) en

mätplats som har värdet 150 mod/mz/lux, så kan man

nöja sig med dilemmazonen 90 - 110 mod/mz/lux. Fi-

gur 14visar data från tabell 12.

Tabell 12 Andelenfelaktigt underkända mätplatser (sant värde 2 100, predicerat värde < 60, 70, 80, 90 eller 100)

plus antaletfelaktigt godkända mätplatser (sant värde < 100, predicerai värde 2 100, 110, 120, 130 eller 140) vid

mätning med Ecodyn 30 och användande av modell (4). s, standardavvikelsen för enskilda prediktioner, är med

denna modell 44,3 mcd/mZ/lux.

          

% felldasslflcerade vld R :-

d-zon 50 75 100 125 150

ingen 13 29 50 29 13

90- 1 10 9 21 41 21 9

80- 120 6 15 33 15 6

70-130 4 11 25 11 4

60-140 2 7 18 7 22

     

Risk för felklassificering
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Figur 14 Risken förfelklassifzcering vid mätning med Ecodyn 30 och predicering med modell (4).
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Från figur 14 ser man att om man inte vill ha risk för

felklassificering större än 10-20% för en vägmarkering

som över- eller understiger kravet med 25% bör man

välja en dilemmazon på 80 - 120 eller ännu hellre 70 -

130 mcd/mz/lux.

10.3 Reliabilitet

En anledning till att prediktionsmodellema i 1025 är

behäftade med osäkerhet är att man inte får tillbaka ex-

akt samma värde om man mäter två gånger med samma

typ av instrument på samma vägmarkeringar. Reliabili-

teten, p, brukar anges som korrelationen mellan två

mätomgångar. Detta redovisas för de fyra instrumen-

ten i tabellerna 13 och 14. Värdena i tabell 13 avser

reliabiliteten på en mätplats (33-36 m), medan tabell 14

visar reliabiliteten över ett objekt (165-1 80 m).

Tabell 13 Reliabiliteten, p, med ett 90% intervallför en-

skilda prediktioner. Avser en matplats, dvs. en längd av

33-3 6 meter.

     

Instrument Exemplar p 90% pred.

Ecodyn 30 EC01 0,910 :34

Ecodyn 30 EC02 0,687 :62

LTL2000 LTL1 0,999 i 6

LTL2000 LTL2 0,998 i 8
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Tabell 14 Reliabiliteten, ,0, med ett 90% intervallför en-

skilda prediktioner. Avser ett objekt, dvs. en längd av

165-180 meter.

     

Instrument Exemplar p 90% pred.

Ecodyn 30 EC01 0,978 :19

Ecodyn 30 EC02 0,912 :33

LTL2000 LTL1 1,000 1 5

LTL2000 LTL2 0,999 1 5

      

Det 90%-iga prediktionsintervallet ska tolkas som att om

man mäter två gånger på samma mätplats med ECOl

kommer man att få tillbaks det första värdet i 34 mcd/

m2/lux, med sannolikheten 90%. En liten del av detta

intervall härrör från en sann spridning i vägmarkering-

arnas retroreflexion på aktuell mätplats. Mäter man två

gånger på ett objekt får man med ECOl tillbaks det för-

sta värdet i 19 mcd/mz/lux.

Man ser att Ecodyn 30 har sämre reliabilitet än

LTL2000, vilket framförallt gäller ECOZ. Denna relativt

sämre reliabilitet inverkar direkt på möjligheten att göra

noggranna prediktioner; hade man utnyttjat data endast

från ECOl (i avsnitt 10.2) hade prediktionema blivit

något mer precisa än om man tog data från båda instru-

menten.

Att Ecodyn 30 har sämre reliabilitet än LTL2000 för-

klaras sannolikt av fordonets rörelser och samplingen,

som innebär att man oftast inte mäter i samma punkter

i objektet. Vidare förklaras skillnaden i reliabilitet mellan

ECO] och ECOZ sannolikt av den senares längre samp-

lingsintervall.
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11 Användandet av modellerna

När man använder modellerna måste man beakta vilka

risker för felbeslut man är beredd att ta. Man brukar tala

om att det finns en konsumentrisk: konsumenten tar en

viss risk att en testad produkt, trots att den blev god-

känd, inte uppfyller givna krav. På motsvarande sätt

finns en producentrisk: tillverkaren tar en viss risk att

en produkt som borde ha blivit godkänd, faktiskt blir

underkänd i ett test. Vilka risker man är beredd att ta

beror till stor del på konsekvenserna av ett felaktigt be-

slut.

Hur resultaten i avsnitt 10 ska användas är därför

delvis avhängigt av avsikten med mätningarna. Egent-

ligen kan man tänka sig flera fall:

Om man är ute efter att göra en tillståndsbeskriv-

ning av vägmarkeringama i ett eller flera objekt, använ-

der man ekvationerna (4-6) utan dilemmazon:

0 Mätplatsen godkännes om R 2 100 mcd/mZ/lux.

0 Mätplatsen underkännes om R < 100 mcd/mZ/lux.

För varje objekt får man då den bästa gissningen för

retroreflexionen. Man ska dock veta att ett 90% pre-

diktionsintervall för en sträcka om 33-36 meter har stor-

leken i 74 mcd/mZ/lux för intennittent kantlinje, och att

en längre sträcka har något mindre intervall. Det vill säga

att om man mäter och beräknar en matplats retroref-

lexion till 200 mcd/mz/lux, är sannolikheten 5% att den

sanna retroreflexionen är över 283 mcd/mz/lux. På sam-

ma sätt är sannolikheten 5% att den är under 117 mcd/

mz/lux. Men med 90% sannolikhet ligger den i intervallet

117 - 283 mcd/mz/lux.
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Vill man göra en funktionskontroll av ett objekt, men

denna kontroll inte får några direkt stora konsekven-

ser för väghållare eller entreprenör kan man använda en

liten dilemmazon, t.ex.:

0 Mätplatsen godkännes om R 2 110 mcd/mZ/lux.

0 Mätplatsen underkännes om R < 90 mcd/mz/lux.

Om man använder gränserna 90 och 110 mcd/mz/lux för

underkänd respektive godkänd mätplats, har man redu-

cerat risken för felklassiñcen'ng något. Om R ligger inom

intervallet 90 till 110 mcd/mZ/lux får man endera accep-

tera att man inte kan uttala sig om mätplatsen eller också

göra mätning med LTL2000.

Om man utför funktionskontroll där beslutet kan

få direkt stora (tex. ekonomiska) konsekvenser för

väghållare eller entreprenör bör man minska risken för

felbeslut ytterligare genom att göra dilemmazonen nå-

got större: Exempelvis kan man tänka sig att använda

ekvationema (4-6) med gränserna 70 och 130 mod/m2/

lux för under- respektive godkännande av mätplatsen:

0 Mätplatsen godkännes om R 2 130 mcd/mZ/lux.

0 Mätplatsen underkännes om R < 70 mcd/mZ/lux.

Med dessa gränser tar man i värsta fall cirka 25% risk

att fatta felaktigt beslut om god- eller underkännande.

Men skulle mätplatsen ha retroreflexion upp mot tex.

150 mcd/mz/lux är risken betydligt mindre för ett felak-

tigt underkännande (< 5%).
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12 Validering av modellen

För att undersöka hur modellerna fungerar gjordes några

veckor efter huvudförsöket ytterligare mätningar på ej

tidigare uppmätta objekt. Sammanlagt gjordes mätningar

på 13 objekt- 12 objekt med intermittenta kantlinjer och

1 objekt med heldragna kantlinj er.

På de 12 objekten med intermittenta kantlinj er, app-

licerades ekvation (4) och på det återstående objektet

applicerades ekvation (5).

Vid mätningarna med LTL2000 utfördes en enkel

funktionskontroll enligt VV Metodbeskrivning 599: 1999.

Detta innebär kort att man mäter på 4-5 mätplatser om

hela objektet har längden 4-5 km. På varje mätplats mäts

i 6 mätpunkter. Objektets medelvärde är således baserat

på 24-30 mätpunkter.

Vid mätningarna med Ecodyn 30 har varje mätplats

haft längden 100 meter. På en sådan mätplats samplar

ECOl 252 ggr och ECOZ 190 ggr. Av dessa kommer

statistiskt sett 4-6 eller 2-4 mätvärden att registreras för

ECOl respektive ECO2. Värdet för hela objektet kom-

mer således att vara baserat på cirka 150-300 eller 80-

200 registrerade mätvärden för respektive Ecodyninstru-

ment.

Resultaten av denna korsvalidering visas i tabell 15,

nedan.

Korrelationen mellan LTL2000 och ECOl i tabell 14

är r = 0,857, medan den mellan LTL2000 och ECOZ är

r = 0,831. Man ska observera att detta gäller när man

mäter enligt VV Metodbeskn'vning (ref. 3), enkel kon-

troll med LTL2000. Och den slumpmässiga variationen

i medelvärdet uppmätt med LTL2000 kan vara relativt

stor eftersom endast 4-5 mätplatser har kontrollerats.

Man ser vidare att skillnaden mellan mätvärden från

LTL2000 och Ecodyn 30 i medeltal är drygt 10%.

Tabell 15 Resultatfrån retroreflexionsmätningar på 13 objekt. För de två Ecodyninstrumenten har prediktions-

ekvationerna 1' avsnitt [1.2.5. applicerats på data. På objekten [-4 har upprepad mätning gjorts. Siffran inom pa-

rentes anger i förekommandefall mätomgång (1 eller 2). A anger absolutvärdet av procentuella avvikelsen från

retroreflexionen uppmätt med LTL2000.

                           

Objekt LTL2000 Eco1 A(E001) Ecoz A(ECOZ)

1(1) 238 271 14 260 9

1(2) 235 279 19 260 11

2(1) 173 167 180 4

2(2) 175 171 180 3

3(1) 146 143 157 8

3(2) 116 143 23 150 29

4(1) 98 95 3 125 28

4(2) 120 102 15 119 1

5(1) 119 150 26 157 32

5(2) 137 147 7 151 10

6(1) 225 197 12 199 12

6(2) 231 196 15 192 17

7(1) 170 178 5 193 14

7(2) 175 185 6 179 2

8(1) 211 226 7 244 16

8(2) 158 205 30 231 46

9 165 147 11 185 12

10 234 193 18 209 11

11 177 181 2 212 20

12 150 165 10 166 11

13 212 233 10 227 7

Medel 175 180 11 189 14
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Om man hade använt medelvärdet 100 mcd/m2/lux som
grund för god- eller underkännande och om man hade

ansett att LTL2000 visade sanningen , skulle ECOl inte

ha givit någon felklassificering, medan EC02 skulle ha

gjort felklassiñcering i ett fall (4(1)).

Om man hade haft en liten dilemmazon, som före-

slagits ovan, på 90 - 110 mcd/mZ/lux, skulle man fort-

farande ha gjort samma felklassiñcering med EC02. Vid

mätning med ECOl hade man i två fall inte kunnat fatta

något beslut om god- eller underkännande (4(1) och

4(2)).

Om man slutligen hade använt den större dilemma-

zonen enligt ovan, 70 - 130 mcd/mz/lux, hade för båda

Ecodyninstrumenten gällt att man inte hade gjort någon

felklassiñcering. Men i två fall hade man inte kunnat fatta

beslut, utan har varit tvungen att göra en noggrannare

mätning med LTL2000.

Ovan nämnda metod för funktionskontroll med

LTL2000 används egentligen för att avgöra andelen mät-

platser som har funktion över eller under ett givet gräns-

värde. För att godkänna ett objekt tillåts vanligen att 10%

av mätplatsema är underkända. Det är därför av visst

intresse att jämföra hur stor andel av mätplatsema som

skulle ha fått godkänt mätvärde och om objektet skulle

ha godkänts eller ej. Detta görs för gränsvärdena 100,

150 och 200 mcd/mz/lux i tabell 16, 17 respektive18.

Man ser i tabell 16 att 4 av de 21 mätningarna hade

resulterat i olika beslut beroende på om man hade mätt

med Ecodyn eller LTL2000. Vid samtliga dessa tillfällen

hade Ecodyn 30 godkänt objekt som LTL2000 hade un-

derkänt.

Godkännandegränsen 150 mcd/mz/lux ligger när-
mare medelvärdet för samtliga markeringar. Detta har

resulterat i flera felaktiga beslut; i 7 fall har Ecodyn 30

godkänt ett objekt som LTL2000 har underkänt eller

tvärtom.
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I fallet med gränsvärde 200 mcd/mZ/lux hade EC02 vid
2 tillfällen av 21 underkänt objekt som LTL2000 (och

ECOl) hade godkänt.

Man konstaterar vidare att av sammanlagt 63 klassi-

ñceringar i tabellerna 16-18 hade ECOl gjort samman-

lagt ll felldassiñceringar och EC02 14 fel . De två

Ecodyninstrumenten hade gjort samma klassificering vid

61 av de 63 fallen.

Tabell 16 Andelen mätplatser som skattas hafunktion R
2 100 mcd/mZ/lux uppmätt med LTL2000, ECO] och

EC02. Grått innebär att objektet skulle ha underkänts i

ett funktionstest med gränsvärde 100 mcd/mZ/lux och
högsta tillåtna andelen underkända mätplatser 10%.
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Tabell 17 Andelen mätplatser som skattas hafunktion R

2 150 mcd/mZ/lux uppmätt med LTL2000, ECO] och

ECO2. Grått innebär att objektet skulle ha underkänts i

ett funktionstest med gränsvärde 150 mcd/mZ/lux och

högsta tillåtna andelen underkända mätplatser 10%.
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Tabell 18 Andelen mätplatser som skattas hafunktion R
2 200 mcd/mZ/lux uppmätt med LTL2000, ECO] och

ECOZ. Grått innebär att objektet skulle ha underkänts i

ett funktionstest med gränsvärde 200 mcd/mZ/lux och

högsta tillåtna andelen underkända mätplatser 10%.
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13 Tidsåtgång för funktionskontroll

Vid valideringen enligt avsnitt 12 gjordes även en enk-

lare tidsstudie. Man fann följande:

Om man med LTLZOOO mäter enligt VV Metodbe-

skn'vning (ref. 3), enkel kontroll, tar kontroll av ett ob-

jekt (i detta fall höger kantlinje) om 4-5 km i medeltal 11

minuter i anspråk. Med Ecodyn 30 tar motsvarande

kontroll 6 minuter, dvs. ungefär halva tiden.

Om man tänker sig att mäta två objekt samtidigt med

LTLZOOO, dvs. mäta på båda sidor av vägen utan att flytta

mätbilen, tar en funktionskontroll i medeltal 14 minuter.

Med Ecodyn 30 måste man köra i båda riktningama och

detta tog i medeltal 13 minuter. I detta fall är det nästan

ingen skillnad i tidsåtgång mellan de två metoderna.

Om man tänker sig ytterligare ett steg, vilket inte är

testat, och kontrollerar tre objekt samtidigt med LTL2000

(höger och vänster kantlinje samt mittlinj en) borde detta

ta cirka 17-19 minuter (beroende på trafiken). Med Eco-

dyn blir motsvarande tid cirka 20 minuter.

Man ser således att skillnaden i tidsåtgång mellan att

göra en enkel funktionskontroll med LTL2000 och en

totalmätning med Ecodyn 30 är liten, om man kan mäta

åtminstone två objekt samtidigt med LTL2000. Man ñå-

gar sig då hur kvalitén på data är?

En liten funktionskontroll med LTL2000 innebär att

man på en sträcka av 4-5 km mäter på 4-5 mätplatser,

dvs. på cirka 1% av hela sträckan. Från detta sampel

drar man slutsatser om hela sträckans funktion. Natur-
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ligtvis riskerar man då att få stora slumpmässiga fel, hur

noggrant instrumentet än mäter.

Med Ecodyn samplar man inte, utan mäter på hela

objektet. Emellertid tvingas man göra en prediktion och

dessutom har reliabiliteten visat sig var sämre än för

LTL2000.

Om man jämför debåda ovan nämnda metodemas

reliabilitet, så visade mätningarna i avsnitt 13 att kor-

relationen mellan två mätomgångar med LTL2000 var

0,87, medan den för ECOl och ECOZ var 0,98 respek-

tive 0,99. Det verkar således som att, även om tids-

åtgången för kontrollen inte skiljer mycket, så är kvali-

tén på data bättre med Ecodyn 30 än med LTL2000. Men

observera att detta endast gäller en enkel funktionskont-

roll enligt VV Metodbeskrivning, beträffande LTL2000.

Om man istället hade gjort en stor kontroll hade reli-

abiliteten för LTL2000 sannolikt ökat och kvalitén på data

blivit likvärdig med Ecodyns data. Detta hade emellertid

inneburit mätning på mer än dubbelt så många mätplatser

och grovt kan man skatta att tidsåtgången för denna

kontroll skulle ha blivit den dubbla jämfört med mätning

med Ecodyn 30.

Man bör ha i minnet att ovan nämnda reliabilitet är ba-

serat på endast 8 objekt. Man får intrycket att Ecodyns

reliabilitet har blivit något överskattad, åtminstone om

man ser till resultaten i avsnitt 10.3.
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14 Allmänna kommentarer till retroreflexionsmätningar

' och förslag till förändringar av Ecodyn 30

Efter mycket omfattande test av Ecodyn 30 har fram-

kommit några förslag som sannolikt skulle öka både

validiteten och reliabiliteten:

0 Kalibreringsproceduren borde ses över. Man bör

kalibrera åtminstone i två punkter, varav en ska vara

nollpunkten. Och är det inte möjligt att kalibrera

nollpunkten bör man ha åtminstone en kalibrerings-

punkt i det intressanta området runt 100 mod/m2/

lux, vilket är lätt att åstadkomma.

0 Mätområdets längd bör vara högst 0,4 meter för att

möjliggöra bra mätningar på intermittenta linjer med

längden 1 meter. Är inte detta möjligt bör samplings-

intervallet minskas radikalt.

0 Vid presentation av data bör man få en registrering

av hur många mätvärden medelvärdet är beräknat

från.

Man konstaterar vidare att mätningar på våta vägmarke-

ringar är svåra att göra med Ecodyn 30. Risken är stor

att det kommer vattenstänk på linsen, vilket påverkar

mätvärdet. Överhuvudtaget måste man vara observant

på Ecodyns linser under mätningarna. Smuts och fukt

påverkar mätvärdet kraftigt. Naturligtvis gäller detta även

LTL2000, men dess linser och speglar sitter mer skyd-

dade.

Mätningar på annat än längsgående markeringar har

inte gjorts. Sannolikt är Ecodyn 30 mindre lämplig eller

inte möjlig att använda på sådana objekt.

Vid samtal med den utvecklingsansvarige, Yannick
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Guillard, CETE Est/Laboratoire Strasbourg, har fram-

kommit att man kan tänka sig följande förändringar som

skulle kunna innebära en förbättring vid mätning av de

svenska, intermittenta kantlinj ema.

Idag anges mätvärdet som den av de 14 detektorer-

na som ger det högsta värdet. Detta kan ändras så att

mätvärdeth medelvärdet av de två eller tre detektorer-

na med högst värde.

Samplingsintervallet kan ändras. Ganska enkelt kan

man halvera intervallet till ca 0,2 meter. Det finns även

möjlighet att göra en kontinuerlig mätning, vilket i

praktiken innebär att man samplar med tidsintervallet 5

nsek (5x10'9 sek.).
Generellt kan sägas att man måste veta vad man gör

vid ljusmätningar; risken för mätfel finns alltid eftersom

instrumenten är känsliga för stötar, fukt och smuts. Man

måste därför alltid fråga sig om mätvärdena som man

erhåller är rimliga, och svaret på denna fråga får man

oftast genom att studera vägmarkeringen okulärt. Vid

mätning med LTL2000 gör man detta nästan automa-

tiskt eftersom man ställer ner instrumentet på själva

mätobjektet. Vid Ecodynmätningen däremot, sitter man

under mätningen i ett fordon, vilket naturligtvis gör det

svårare att granska vägmarkeringen närmare.

Med tanke på arbetarskyddet är Ecodyn absolut att

föredra framför LTL2000. Mätningarna med Ecodyn 30

görs med minimal störning på övrig trafik, medan

LTL2000 kräver skydd av ett i körfältet stillastående

mätfordon. Mätningar på mittlinjer med LTL2000 kan

anses som direkt farliga om inte vägen stängs av tillfäl-

ligt.
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15 Diskussion och slutsatser

Efter att ha studerat LTL2000 och Ecodyn 30 med av-

seende på mätsystem och mätprincip samt gjort många

serier med fältmätningar inser man att det inte är rimligt

att dessa två instrument ska mäta med samma noggrann-

het och precision. Ecodyn 30 är monterad på en bil, som

rör sig, inte endast längs vägen, utan också vertikalt, vilket

introducerar slumpfel. Vidare är mätområdet så långt att

vid mätning på svenska, intermittenta kantlinjer, kom-

mer man alltid att integrera mätvärdet över en del marke-

ringsyta och en del vägyta, vilket ger ett systematiskt

mätfel.

Mätningarna och analysen har emellertid visat att det

med ganska god noggrannhet går att Översätta Ecodyn-

värden till LTL2000-värden med hjälp av prediktions-

modeller. Att det är nödvändigt med fler än en sådan

modell beror på att prediktionen är avhängig av om mät-

ningen avser interrnittenta kantlinj er, heldragna kantlinj er

eller andra längsgående vägmarkeringar.

Varför man får olika prediktionsmodell för heldragen

kantlinje och mittlinje (vilken är betydligt längre än mät-

området) är svårt att förklara. Möjligen har det att göra

med vägens geometriska förhållanden, eventuellt med att

de kantlinjer som har ingått i mätningarna alltid har varit

bredare än mittlinj ema.

Ecodyn 30 lämpar sig således bra för mätning av

vägmarkeringars retroretlexion. Man måste emellertid ha

i minnet att de värden man predicerar är behäftade med

en viss osäkerhet Är man intresserad av ett mer exakt

funktionsvärde, som vid en garantikontroll, bör man an-

vända LTL2000. Man kan då använda Ecodyn 30 för

att i ett första steg screena objekten som ska kontrol-

leras. Denna screening visar vilka objekt som är klart

godkända eller klart underkända. Övriga objekt har en

funktion så nära gränsvärdet att en mer precis mätning

med LTL2000 måste göras.

Några modifieringar av Ecodyn 30 skulle förrnodli-

gen reducera de systematiska mätfelen. Viktigast, och

enklast, är att förbättra kalibreringsrutinen, så att man
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kalibrerar åtminstone två nivåer. Kan man dessutom

minska mätområdets längd till under 0,4 meter, skulle

de systematiska felen reduceras ytterligare.

Ecodyns mätsystem sitter så att det i hög grad är

utsatt för stänk och smuts, vilket man måste ge akt på.

Mätningarpå våta vägrnarkeringar är knappast realistiskt

att göra och mätningar på annat än längsgående väg-

markeringar är svårt att göra i praktiken.

Vill man använda Ecodyn 30 för funktionskontroll av

våta vägmarkeringar, måste man först försöka finna ett

samband mellan torra våta vägmarkeringars retroref-

lexion. Om och när man har funnit detta samband, kan

man använda modellerna från denna studie för att pre-

dicera våta vägmarkeringars retroreflexion från värden

på torra vägmarkeringar, uppmätta med Ecodyn 30.

Summerar man ovanstående finner man att LTL2000

har vissa fördelar och Ecodyn 30 andra. Man bör inte

se de två instrumenten som konkurrenter, utan istället

kompletterar de varandra väl. Vill man göra noggranna

mätningar bör man använda LTL2000, medan Ecodyn

30 lämpar sig bättre för funktionskontroll av många,

stora objekt, t.ex. en tillståndsbeskrivning där man kan

acceptera en viss osäkerhet i mätdata.

I allmänhet utförs mätningar med Ecodyn 30 betyd-

ligt snabbare än mätningar med LTL2000 eftersom mät-

ningarna kan göras oberoende av övrig trañk och utan

avspärmingar. Hur stor tidsvinsten blir beror på typen

av väg ochtrañktlödet. Utan att ha studerat detta när-

mare kan man förutse, att vid mätning på motorväg är

tidsvinsten vid användandet av Ecodyn 30 mycket stor.

I ett framtida arbete bör man ta fram en metodbe-

skrivning för mätning med Ecodyn 30. I en sådan metod-

beskrivning bör man noggrannare utreda konsument-

och producentrisker, och vad olika acceptansnivåer av

dessa betyder för mätningamas omfattning och dilem-

mazonens storlek.
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Bilaga 1, Sid 1 (2)

Nedan återñnns en beskrivning av de 49 objekt som har studerats i projektet.

vsö

vsö 2

vsö 3

VSÖ 4

VSÖ 5

VSÖ 6

VSÖ 8

VSÖ 10

VSÖ 11

VMNl

VMN4

VMN5

VlVIN6

VMN7

Vl\/IN7m

VMN8

VMN9

VMNlO

rv 36 nära Borensberg. Intermittent kantlinje på jämn asfaltbeläggning, extruderad, ca 1 år gammal.

Väg 211 strax norr om Borensberg. Intermittent kantlinje på ytbehandling, ny sprayplast.

rv 36 Väster om Borensberg. Intermittent kantlinje på jämn asfaltbeläggning, extruderad, ca 1 år gam-

mal.

rv 36 öster om Motala. Intermittent kantlinje på l3-metersväg med ganska sliten asfaltbeläggning, ny

sprayplast över gammal, plogskadad extruderad markering.

rv 50 norr om Motala. Heldragen kantlinje på 13-metersväg med breda körfält, slät asfaltbeläggning,

kamñex som är några år gammal.

rv 50 norr om Vadstena. Intermittent kantlinje på asfaltbeläggning, extruderad, 1 år gammal.

väg 987 öster om Vadstena. Intermittent kantlinje på ganska slät ytbehandling, gammal flagnad marke-

ring, förmodligen spray.

Väg 206 förbifart Skänninge. Intermittent kantlinje på asfaltbeläggning, extruderad, gammal flagnad

markering som ligger mycket nära Vägräcke.

Väg 952 norr om Eskilstuna. Intermittent (0,2 m bred!) kantlinje, jämn asfaltbetongbeläggning på 10-

metersvåg, extruderad markering.

rv 53 söder om Kvicksund. Heldragen kantlinje på l3-metersväg med breda körfält. Jämn asfaltbelägg-

ning, extruderad, sliten kamflex.

rv 53 norr om Kvicksund. Intermittent kantlinje, jämn asfaltbeläggning, extruderad markering.

Väg 558 öster om Kolbäck. Intermittent kantlinje, något ojämn asfaltbeläggning, sprayplast, hel-

kompletterad 1999.

Väg 55 8 Väster om Kolbäck. Heldragen (plan) 0,2 m bred kantlinje på något ojämn asfaltbeläggning,

sprayplast kompletterad 1999.

Väg 558, samma sträcka som VMN 7. Mittlinje på något ojämn asfaltbeläggning, extruderad, komplet-

terad 1999.

väg 55 8 Öster om Munktorp. Intermittent kantlinje, något ojämn asfaltbeläggning, sprayplast komplet-

terad 1999.

Väg 55 8 öster om Köping. Intermittent kantlinje på jämn asfaltbeläggning, sprayplast.

rv 56 söder om Köping. Intermittent kantlinje på l3-metersväg med jämn asfaltbeläggning, extruderad

markering.
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väg 582 öster om Valskog. Intermittent kantlinje på relativt jämn asfaltbeläggning, extruderad marke-

ring kompletterad 1999.

väg 582, samma sträcka som VMN 11. Mittlinje på relativt jämn asfaltbeläggning, extruderad marke-

ring kompletterad 1999.

väg 577 väster om Valskog på kuperad sträcka. Intermittent kantlinje på ytbehandling - dock med

kantlinjen påjämn asfaltbeläggning, sprayplast.

rv 56 norr om Kungsör. Vamingslinje på jämn asfaltbeläggning. Extruderad markering.

väg 940 norr om Tumbo på kurvig del med stigning. Vamingslinje på ganska jämn asfaltbeläggning.

Extruderad, något år gammal.

väg 723 söder om Råby Rekarne. Varningslinje på jämn ytbehandling, extruderad markering 1-2 år

gammal.

väg 619 norr om Kolbäck. Mittlinje på jämn ytbehandling, extruderad markering förmodligen komplet-

terad 1998.

väg 250 norr om Kolsva i uppförsbacke. Mittlinje påjämn ytbehandling, extruderad, kompletterad 1998.

väg 250 norr om Kolsva. Varningslinje i direkt anslutning till VMN 20 med lika beläggning och marke-

ring.

väg 596 norr om Kolsva på något kuperad sträcka. Vamingslinje på gammal, ojämn ytbehandling, spray-

plast kompletterad 1999.

väg 940 norr om Tumbo på kuperad och kurvig sträcka. Mittlinje som ligger i direkt anslutning till

VMN 16 med lika beläggning och markering.

rv 56 norr om Kungsör. Mittlinje på jämn asfaltbeläggning, extruderad markering från 1998.

väg 214 norr om Julita. Mittlinje på jämn asfaltbeläggning, extruderad markering, kompletterad 1999.

väg 52 väster om Läppe. Mittlinje på helt ny asfaltbeläggning. Extruderad markering, helt ny.

De 10 objekt som ingår i studien i region VM ligger samtliga på provsträckan med våtsynbara vägmarkeringar på

väg 301 i W-län. För beskrivning av materialen hänvisas till VTI Notat 66-1998, tabell 2. Beteckningarna i detta notat

stämmer överens med beteckningama här, så när som på tillägget W . Exempelvis betecknas VM C5 i tabell 2 som

C5W.

VVÄ

De 8 objekt som ingår i studien i region VVÄ ligger samtliga på provsträckan med våtsynbara vägmarkeringar på rv

63 i S-lån. För beskrivning av materialen hänvisas till VTI Notat 66-1998, tabell 1. Beteckningama i detta notat stäm-

mer överens med beteckningama här, så när som på tillägget S . Exempelvis betecknas VVÄ EK2 i tabell 2 som

EKZS.
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Värdena i denna bilaga har korrigerats för instrumentets sampellängd, dvs. för intermittenta kantlinj er har uppmätt

Värde på en matplats multiplicerats med 1,20 eller 1,28 för ECOl respektive EC02.

Tabell1 Medelvärdenför objekten i VSÖ. Värje medelvärde är baseratpå mätningarpå 5 mätplatser á 33 meter: Samtliga

objekt är intermittenta kantlinjer; utom VSÖ 6 som är en heldragen kantlinje.

         

objekt mätomgång LTL1 LTL2 ECOl EC02

1 123 124 110 92

VSÖ 2 2 124 124 115 96

3 123 124 104 -

1 234 235 237 133

VSÖ 3 2 238 236 215 146

3 239 236 218 132

1 163 154 159 121

VSÖ 4 2 163 154 158 123

3 156 162 174 135

1 240 236 227 223

VSÖ 5 2 240 237 250 183

3 238 237 203 175

1 164 158 154 149

VSÖ 6 2 162 158 156 162

3 158 162 145 134

1 258 247 245 221

VSÖ 8 2 260 250 250 192

3 254 250 224 162

1 88 89 95 90

VSÖ 10 2 90 90 95 88

3 89 88 100 97

1 46 48 74 -

VSÖ 11 2 46 49 - 77

3 48 48 - -
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Tabell 2 Retrorejlexionsmedelvärden vid Ecodyn-mätningar 1' 20, 40 och 60 km/h på objekten i VSÖ.

         

objekt mäthast. ECO 1 ECOZ

20 107 85

vsö 2 40 115 96

60 115 99

20 249 171

vsö 3 40 215 146

60 240 161

20 167 128

vsö 4 40 158 123

60 168 119

20 240 191

VSÖ 5 40 250 183

60 261 167

20 151 143

VSÖ 6 40 156 162

60 149 162

20 231 183

VSÖ 8 40 250 192

60 213 253

20 100 85

vsö 10 40 95 88

60 96 98

20 - 79

VSÖ 11 40 - 77

60 - 88
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Tabell3 Retroreflexionenför de 15 objekten med intennittenta kantlinier. Varje medelvärde är baseratpå 5 mätplalser.

                        

objekt mätomgång LTL1 LTL2 ECOl EC02

VSÖ 2 1 123 124 110 92

2 124 124 115 96

VSÖ 3 1 234 235 237 133

2 238 236 215 146

VSÖ 4 1 163 154 159 121

2 163 154 158 123

VSÖ 5 1 240 236 227 223

2 240 237 250 183

VSÖ 8 1 258 247 245 221

2 260 250 250 192

VSÖ 10 1 88 89 95 90

2 90 90 95 88

VSÖ 11 1 46 48 74 -

2 46 49 - 77

VMN 1 1 303 295 317 321

2 304 296 289 332

VMN 5 1 501 513 381 297

2 501 509 393 407

VMN 6 1 217 205 185 172

2 214 210 190 192

VMN 8 1 247 247 222 193

2 236 232 169 166

VMN 9 1 362 352 259 232

2 360 345 278 205

VMN 10 1 217 213 154 206

2 217 213 143 218

VMN 11 1 256 250 222 228

2 255 248 189 232

VMN 12 1 175 182 134 144

2 179 184 137 107

MV. 229 226 206 188
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Tabell 4 Retroreflexionenför de 21 objekten med beldramg kantlinier. Varje medelvärde är baserat på 5 mätplatser.

            

    

 

            

objekt LTLl LTL2 ECOI EC02
VSÖ 6 162 158 156 162
VMN 4 122 124 98 129
VMN 7 209 206 171 221
VM C4 181 170 196 223
VM C5 249 232 294 327
VM C6 181 175 212 209
VM BK] 92 94 116 134
VM EK2 61 59 80 95
VM SF3 157 158 178 194
VM SV2 350 359 364 425
VM T2 91 90 115 150
VM V3 269 270 305 345
VM V4 313 326 326 305
VVÄ C2 508 505 557 636
VVÄ EK2 111 123 128 160
VVÄ GI 301 299 365 390
VVÄ J] 413 418 444 464
VVÄ SFI 212 208 227 278
VVÄ SF3 213 217 232 259
VVÄ SV2 414 400 408 471
VVÄ T2 145 144 155 172

MV. 226 226 244 274
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Tabell 5 Retroreflexionen för de 8 objekten med Varje medelvärde ärbaserat på 5 mätplatser.

                

         

objekt mätomgång LTLl LTL2 ECOl ECOZ

VMN 7m 1 167 158 115 140

2 168 161 1 16 135

VMN 11m 1 231 234 192 185

2 229 237 175 21 1

VMN 19 1 165 165 144 146

2 164 166 140 127

VMN 20 1 93 93 76 83

2 92 91 73 81

VMN 23 1 194 191 181 180

2 192 191 166 160

VMN 24 1 181 179 156 167

2 182 178 150 156

VMN 25 1 364 348 304 290

2 363 347 304 283

VMN 26 1 286 273 227 243

2 285 270 227 212

MV. 210 205 172 174

Tabell 6 Retroreflexionen för de 5 objekten med mmm'gäng'r. Varje medelvärde är baseratpå 5 mätplatser.

objekt mätomgång LTLl LTL2 ECOl ECO2

VMN 13 1 153 150 157 117

2 152 148 158 124

VMN 16 1 161 159 148 132

2 160 159 148 128

VMN 18 1 197 191 204 172

2 196 193 202 189

VMN 21 1 101 99 75 82

2 100 98 75 88

VMN 22 1 300 310 255 246

2 298 309 246 241

MV. 182 182 167 152
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Mätningar med Ecodyn i 15-metersgeometrin
Inågra kompletterande mätningar har VTT (Finland) mätt provmarkeringama i VM och VVÄ i både tomt och vått

tillstånd med en Ecodyn som mäter i den tidigare använda geometrin, dvs. den simulerar cirka 15 meter på vägen.

Samtliga markeringar på dessa sträckor är utförda som heldragna kantlinjer med bredden 0,20 meter. Mätningarna

har utförts av Timo Unhola, VTT.

För att justera för den felaktiga geometrin dividerar VTT uppmätta Ecodynvärden med 1,5. Man anser sig då få

en bra samstämmighet med vad LTL2000 mäter.

Tabell 1 visar de faktiskt uppmätta värdena på de (torra) provmarkeringar som har mätts med de båda LTL2000,

de två Ecodyn 30 och den äldre Ecodyn tillhörande VTT.

Om man korrigerar värdena i tabell 1 med ekvation (5) för Ecodyn 30 och med 1,5 för det äldre Ecodyn-instrumen-

tet fär man resultat enligt tabell 2.

Tabell 1 Uppmätta retroreflexionsvärden påprovmarkeringar 1' W och Samtliga markeringar är heldragna och

via1 mättillfa'llet torra. Värdena i tabellen är ej korrigeraa'e på något sätt. ECO3 avser Ecoaj/n tillhörande VTT i Fin-

land.

                          

objekt LTL1 LTL2 ECOl EC02 ECO3

VM C4 181 170 196 223 257

VM C5 249 232 294 327 329

VM C6 181 175 212 209 191

VM EKl 92 94 116 134 134

VM EK2 61 59 80 95 100

VM SF3 157 158 178 194 203

VM SV2 350 359 364 425 423

VM T2 91 90 115 150 107

VM V3 269 270 305 345 289

VM V4 313 326 326 305 393

VVÄ C2 508 505 557 636 631

VVÃ EK2 11 1 123 128 160 226

VVÄ G1 301 299 365 390 376

VVÄ J 1 413 418 444 464 447

VVÄ SFl 212 208 227 278 305

VVÄ SF3 213 217 232 259 327

VVÄ SV2 414 400 408 471 526

VVÃ T2 145 144 155 172 183

medel 237 236 261 291 303
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Tabell 2 Korrigerade retroreflexionsvärden för provmarkeringar i W och Samtliga markeringar är hela'ragna

och via' mättillfället torra. ECO3 avser Ecodyn tillhörande VTT i Finland.

                        

   

objekt LTL1 LTL2 ECOl EC02 EC03
VM C4 181 170 149 172 171
VM C5 249 232 203 257 219
VM C6 181 175 153 185 127
VM BK] 92 94 83 102 89
VM EK2 61 59 52 71 67
VM SF3 157 158 138 156 135
VM SV2 350 359 313 318 282
VM T2 91 90 79 101 71
VM V3 269 270 236 266 193
VM V4 313 326 285 285 262
VVÄ C2 508 505 440 486 421
VVÄ EK2 111 123 108 112 151
VVÄ G1 301 299 261 319 251
VVÄ Jl 413 418 365 387 298
VVÄ SFl 212 208 182 198 203
VVÄ SF3 213 217 190 203 218
VVÄ SV2 414 400 349 356 351
VVÄ T2 145 144 126 136 122

medel 237 236 206 228 202

 

På detta material ska man inte göra någon statistisk analys eftersom regressionsekvation (5) har beräknats från del-

Vis dessa data. Man kan istället nöja sig med att konstatera att samtliga tre Ecodyn-instrument har mätt högre än

LTL2000. Efter korrigeringen är förhållandet det motsatta.

VTI RAPPORT 444




