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TUVISTELMA 

Tielaitoksen tiesääasemaverkon  rinnalle  on  kehitetty  kelitiedon kattavuuden 
 ja  tarkkuuden parantamiseksi  mittausajoneuvo,  jolla  kelinhavainnointi  voi-

daan suorittaa ajoneuvon liikkuessa normaalisti.  Ajoneuvossa  olevalla  mit
-tauslaitteistolla  kyetään mittaamaan ilman lämpötila, ilman suhteellinen 

kosteus,  tienpinnan  lämpötila,  tienpinnan  kitka  ja  mittausajankohdan GPS - 
koordinaatteja  sekä lähettämään tiedot lähes  reaaliaikaisina  GSM -verkkoa 
käyttäen  Tielaitoksen tiesääjärjestelmään.  

Liikkuvaan  kelin  havainnointlin  kehitetyn laitteiston luotettavuutta  ja  teknistä 
toimivuutta  on  testattu erilaisilla  selvityksillä  ja  testeillä.  Tutkimuksia ovat 
tehneet laitteiston kehittäjä,  AL-Engineering  Oy sekä Kaakkois-Suomen  ja 

 Turun  tiepiirit.  Tässä raportissa  on  esitetty yhteenveto  suoritetuista  tutki-
muksista. 

Järjestelmän yleinen tekninen toimivuus  on  hyvä.  Mittausjärjestelmä  ja  tie-
tojen lähetys  tiesääjärjestelmään  toimivat  luotettavasti. Säätietojen  mittaus- 
tulokset liikkuvasta  ajoneuvosta  ovat hyvin lähellä kiinteiden  tiesääasemien 
mittaustuloksia. Kitkamittauksen toistettavuus  on  hyvä.  Videomittauslait-
teistossa  on  havaittu  kehittämistarpeita. 
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ABSTRACT  

Finnra's  measuring vehicle has been developed to improve the scope and 
exactness of the road weather information. With a vehicle it is possible to 
measure the temperature and moisture of air, the temperature and friction of 
the road surface and the  GPS  co-ordinates of the measuring time during the 
driving. The information is sent nearly real-time to the  Finnra's  road weather 
system using the GSM network. 

The reliability and the technical functioning of the equipment that has been 
developed for the moving road condition monitoring have been tested with 
different studies and tests. The studies have been conducted by the devel-
oper of the equipment, AL-Engineering  Oy  and by the  Finnra's  Kaakkois - 
Suomi and Turku regions. The purpose of this report is to make the sum-
mary of the performed studies. 

The general technical functionality of the system is good. The measurement 
system and the transmission of information to the road weather system 
function reliably. The measurement results of weather information from the 
moving vehicle are very near of results of fixed road weather monitoring 
stations. The repeatability of the friction measuring is good. The video 
measuring equipment must be developed further. 

The project has been granted European Community financial support in the 
field of Trans-European Networks  -  Transport.  



ALKUSANAT 

Tielaitos  mittaa  sää-  ja kelitietoa  noin  280  automaattisen  tiesääaseman ver
-kolla.  Asemat tuottavat  pistekohtaista  tietoa  kelistä.  Tätä  tiedonkeruutapaa 

täydentävää  liikkuvaa  kelin  havainnointia alettiin kehittää  1996 Tielilkenteen 
Telematiikka -  El 8-kokeilualue  —projektissa.  

Mittauslaitteistolle  asetettavat tekniset  ja  toiminnalliset tavoitteet asetettiin 
 1996  yhdessä laitteiston kehittäjän TkT  Anssi  Lampisen  kanssa. Kehitys-

työtä  ja  laitteiston testaamista  on  tehty paljon tämän jälkeen  ja  siihen  on 
 osallistunut monia eri osapuolia.  Tielaitoksen  puolella laitteiston kehittämi-

sestä,  testeistä  ja  raportin aineistosta  on  vastannut  ins.  Jukka  Savolainen 
Kaakkois-Suomen  tiepiiristä.  Raportin  on  koonnut  Dl  Jaakko Myllylä. 

Kiitän kaikkia projektiin osallistuneita liikkuvan  kelin  havainnoinnin merkittä-
västä kehittämisestä. 

Hanke  on  saanut Euroopan unionin liikenteen  perusrakenteen  kehittämi-
seen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks - Transport)  -rahoitusta. 

Kouvolassa  15.12.1999  

Yrjö Pilli-Sihvola 
Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Tielaitoksen  kehittämä tiesääpalvelujärjestelmä tarjoaa lähes reaaliaikaista 
tietoa tienpitäjän  ja  -käyttäjän tarpeisiin. Järjestelmän rungon muodostavat 
noin  280  tiesääasemaa  sekä noin  80  kelikameraa.  Suomen kaltaisessa pit-
kien välimatkojen  ja  vaihtelevan ilmaston maassa tämä ei kuitenkaan riitä. 
Havaintoasemia tarvittaisiin huomattavasti enemmän, jotta edes  koko  pää - 
tieverkko tulisi riittävällä tarkkuudella katettua. Asemat eivät myöskään pysty 
mittaamaari tärkeintä liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa suuretta, kitkaa. 

Näihin ongelmiin ratkaisua etsittäessä päädyttiin kehittämään ajoneuvoon 
sijoitettavaa mittausjärjestelmää, jolla pystyttäisiin mittaamaan myös tienpin-
nan kitkaa ajoneuvon Ilikkuessa normaalisti eikä kuljettajan tarvitsisi kontrol-
loida mittaustapahtumaa millään tavalla. Mittalaitteiston kokotavoitteeksi 
asetettiin vaatimus, että  se  voitaisiin helposti asentaa esimerkiksi pitkän 

 matkan  vuorobusseihin.  

Kaakkois-Suomen tiepiiri sai käyttöönsä ensimmäisen prototyypin mittaus-
ajoneuvosta vuoden  1998  alussa. Ajoneuvolla kyetään mittaamaan ilman 
lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, tienpinnan lämpötila, tienpinnan kitka 

 ja  mittausajankohdan GPS -koordinaatteja  (Global Positioning System)  sekä 
lähettämään tiedot lähes reaaliaikaisina  GSM-verkkoa käyttäen Tielaitoksen 
tiesääjärjestelmään. Tiesääjärjestelmässä tiedot näkyvät muiden tiesää-
asemien tietojen tapaan karttapohjalla pisteessä, jossa havainnot  on  tehty. 
Ajoneuvossa  on  lisäksi  videokamera,  jonka ottamia kuvia tienpinnasta voi-
daan lähettää erillisellä järjestelmällä  Internet-palvelimelle. 

Mittalaitteiston  kehittäjä  AL-Engineering  Oy  on  omalla prototyypillään  tes
-tannut  järjestelmää laajasti muun muassa Nokian Renkaat Oy:n testiradalla 

Ivalossa sekä selvittänyt esimerkiksi ajonopeuden vaikutusta mittaukseen. 
Turun tiepilrin testeissä järjestelmää verrattiin muihin Tielaitoksen käytössä 
olleisiin kitkamittareihin. Kaakkois-Suomen tiepiirissä selvitettiin järjestelmän 
yleistä teknistä toimivuutta, mittausten toistettavuutta sekä verrattiin ajoneu-
von mittauksia tiesääasemien mittauksiin. 

Tässä raportissa  on  esitetty yhteenveto eri selvitysten  ja  testien tuloksista. 
Edellä kuvatusta mittausajoneuvosta käytetään seuraavassa nimitystä keli- 
mittari. 
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2  MITTAUSAJONEUVO  

2.1 	Mittaustoiminnot  

Kelimittarin kitkamittaus  tapahtuu  sivukitkamittausperlaatteella. Kitkamittar 
 on  varustettu vapaasti  pyörivällä mittapyörällä,  joka  on  asennettu  4  asteen 

kulmaan  (sortokulma)  ajoneuvon  pituussuuntaan  nähden.  Mittapyörää 
kuormitetaan ilmajousella erillisellä  12V  kompressorilla.  Pyörän  kuormituk

-sena  käytetään  600 N (60 kg). Kitkan  aiheuttama voima mitataan voima
-anturilla,  joka  on  rakennettu pyörän  tukivarren  yhteyteen. Kitka saadaan  si-

vukitkavoiman ja pyöräkuormituksen suhteena. 

Kitkamittauksen  yhteydessä mitataan ilman lämpötila  ja  kosteus  puskurin 
 korkeudelta sekä  tiepinnan  lämpötila  infrapunakameralla.  Ilman lämpötilan  ja 

 kosteuden perusteella lasketaan  kastepistelämpötila  eli lämpötila, jossa il-
man kosteus alkaa tiivistyä  vedeksi.  

Ajoneuvon sijainti mitataan  differentiaalisen GPS-mittauksen avulla. Lisäksi 
 kelimittari  on  varustettu videokameralla, jonka kuvaama  still -kuva  voidaan 

välittää  GSM -puhelimen avulla.  

2.2  Laitekokoonpano 

Kelimittari  on  esitetty  perlaatekuvana  kuvassa  1.  Laite sisältää seuraavat 
 osat: 

• Kitkamittari  ajoneuvon  alle asennettuna. Kitkapyörä  kulkee noin  15 
cm oikeanpuoleisten  pyörien  ajolinjan  sisäpuolella.  

• Infrapuna-anturi  ajoneuvon takaosaan sijoitettuna.  Anturi  mittaa 
lämpötilaa  kitkapyörän ajolinjalta. 

•  Ilman lämpötilan  ja  kosteuden yhdistetty  anturi  ajoneuvon  etupusku-
rin  taakse auton vasemmalle puolelle  asennettuna. 

•  Erillinen lämpötila -anturi,  joka voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan.  
• GPS  -vastaanotin ajoneuvon katolle keskelle autoa  asennettuna.  

Vastaanotin  on  varustettu  differentlaalikorjausvastaanotolla. 
• Ilmakompressori  ja paineensäätimet  auton takaosaan sijoitettuna. 

Niiden avulla voidaan säätää  pyöräkuormitus  ja  hoitaa  kitkapyörän  
lasku  ja  nosto.  Käyttökytkimet  on  sijoitettu kuljettajan eteen koje - 
lautaan. 

• Mittauselektroniikka  ajoneuvon sisällä olevaan  metallikoteloon  si-
joitettuna.  

• Mittauselektroniikkalaatikko  on  yhdistetty  mittaustietokoneeseen 
kaapelien  välityksellä.  

•  Koko mittauslaite on  varustettu  erillisellä  akulla  ja virtakytkimellä. 
•  GSM -puhelin  kelimittarin keräämän  tiedon välittämiseen.  
• Videomittauslaittejsto tarvittavine osineen 
•  Erilliset  antennit GPS  —vastaanotinta  ja  GSM  —puhelinta varten.  
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Kuva  1.  Kelimittarin periaatekuva. 



14 
	

Liikkuva  kelin  havainnointi  
AL-ENGINEERING  OY:N TUTKIMUKSET  

3 AL-ENGINEERING  OY:N TUTKIMUKSET  

3.1 	Rengastyypin  ja  ajonopeuden  vaikutus,  kirjallisuustutki - 
mus  

Tausta 

Tutkimuksessa  on  selvitetty kirjallisuudesta saadun tiedon perusteella ren-
kaiden  ja ajonopeuden  vaikutuksia  kitkaan.  Kirjallisuudessa esitetyt mittauk-
set  on  suoritettu  lumipintaisella  sekä sulalla  ja märällä tienpinnalla  käyttäen 

 urarengasta,  sileää rengasta  ja nastoittamatonta talvirengasta  eri  ajonope
-u ksil la.  

Tulokset 

Käytettäessä sileää rengasta  tai urarengasta ajonopeudella on  erittäin vä-
häinen merkitys  mittaustulokseen ajettaessa  lumisella  tienpinnalla.  Sen  si-
jaan  talvirengasta  käytettäessä  ajonopeudella  on  huomattavasti suurempi 
vaikutus. Sulalla  ja märällä tienpinnalla ajonopeudella  on  erittäin suuri mer-
kitys  mittaustulokseen  sekä  sileällä  että  talvirenkaalla.  Kitka-arvot pienene-
vät  ajonopeuden  kasvaessa, mutta pysyvät kuitenkin riittävän korkeina myös 
suurilla nopeuksilla. 

Johtopäätökset 

Lumisella  tienpinnalla  tehtyjen mittausten  perusteeUa urarengas  on  oikea 
valinta  kelimittarin mittausrenkaaksi. Märällä tienpinnalla  mitattaessa  on  no-
peuden vaikutus  mittaustulokseen  otettava huomioon.  Märän  ja  kuivan tien- 
pinnan  erottaminen kitka-arvojen perusteella voi olla vaikeaa tietyillä  ajono-
peuksilla.  

Käytännössä mitta-alue tulisi rajata  tietylle nopeusalueelle  esimerkiksi noin 
 60-100 km/h.  Tällöin voitaisiin vähentää  ajonopeuden  vaikutusta  mitattuun 

 kitka-arvoon  ja mittausnopeus  vastaisi paremmin normaalia  ajotilannetta.  

Avoimia asioita  

Ajonopeuden  vaikutusta kitka-arvoon jäisellä,  loskaisella  sekä kuivalla tien- 
pinnalla  ajettaessa  ei ole selvitetty. Näitä asioita voitaisiin selvittää  kelimitta-
rin  avulla. 

Koska  märän tienpinnan kitkamittaus  näyttäisi olevan riippuvainen  ajono-
peudesta,  olisiko  kitkakertoimelle  määriteltävä  huippuarvo  (esimerkiksi mitta-
nfl ilmoittama  paras  mandollinen  kitkakerroin  olisi  0,5)? 

3.2  Renkaan  sortokulman  ja  kuormituksen vaikutus,  Nokia 
 Renkaat Oy:n  tutkimusauto  

Tausta  

Nokia  Renkaat Oy  on  rakentanut  kitkamittauksiin  tutkimus-  ja mittausauton, 
 joka voidaan varustaa mielivaltaisella renkaalla  ja  renkaan  sortokulmaa  voi-

daan vaihdella välillä  0-14  astetta. Lisäksi mittauksessa voidaan käyttää eri  
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rengaskuormituksia.  Tammikuussa  1998 Nokia  Renkaat Oy:n koeradalla 
Ivalossa suoritetussa testissä vertailtiin sortokulman  ja rengaskuormituksen 

 vaikutusta kitka-arvoon sileällä jääradalla  ja lumipolanteella  käytettäessä 
nastoittamatonta talvirengasta. 

Tulokset  

Sileällä  jäällä maksimikitka saavutetaan  3,5-6  asteen sortokulmalla, jonka 
jälkeen kitka-arvo alkaa tasaisesti pienentyä. Lumipolanteella kitka-arvo kas-
vaa sortokulman kasvaessa saavuttaen maksimin  14-15  asteen kulmalla.  4 

 asteen sortokulmalla saavutetaan noin  78 % maksimikitka-arvosta  ja  6  as-
teen kulmalla noin  88 % maksimikitka-arvosta. 

Pienimmällä kokeessa käytetyllä rengaskuormituksella  2,0 kN  saavutettiin 
noin  17 %  suurempi kitka-arvo kuin  4,0 kN:n kuormituksella.  

Johtopäätökset  

Sileällä  jäällä suoritettu mittaus osoittaa, että kelimittarissa käytetty  4  asteen 
sortokulma vastaa erittäin hyvin oikeaa mittausaluetta. Myös renkaan kulu-
mista  ajatellen  4  asteen sortokulma vaikuttaa hyvältä kompromissilta, jos-
kaan sortokulman kasvattaminen  6  asteeseen ei ehkä lisäisi renkaan kulu-
mista  merkittävästi. 

Koska rengaskuormitus vaikuttaa kitka-arvoon,  on tuotantoajoneuvossa  ol-
tava järjestelmä, joka pitää renkaan kosketuspaineen tiehen vakiona. Keli-
mittarissa tästä huolehtii paineensäätöventtiili. 

Avoimia asioita 

Kuinka paljon enemmän  rengas  kuluisi suuremmalla sortokulmalla? Miten 
sortokulman kasvattaminen vaikuttaisi kuivalla, märällä  tai loskalla  tehtyihin 
mittauksiin? 

Olisivatko tulokset lumipolanteen  ja  tasaisen jään suhteen erilaisia  jos  käy-
tettäisiin samaa rengaskuormitusta kuin kelimittarissa  (600N)? 

3.3 Rengaskuormituksen  ja  ajonopeuden  vaikutus,  kelimittari 

 Tausta  

AL-Engineering Oy:llä  oli mandollisuus tehdä kitkamittauksia  Nokia  Renkaat 
Oy:n testiradalla Ivalossa. Tutkimuksessa vertalltlin ajonopeuden  ja rengas- 
kuormituksen vaikutusta kitka-arvoon lumisella sekä lumipolanteisella pin-
nalla. Testausajoneuvona oli kelimittari. 

Tulokset 

Kitka-arvot sijoittuivat melko tasaisesti keskiarvon ympärille eri ajonopeuk
-sula.  Kitka-arvojen suurehkoon hajontaan vaikutti mittauskentän  pinnan 

 vaihtelevat olosuhteet. 

Pyöräkuormituksen  muutos  (600N 	700N)  kasvatti kitka-arvoa jonkin ver- 
ran lumisella pinnalla. 
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Johtopäätökset  

Ajettaessa  lumisella  tai lumipolanteisella  pinnalla, ajonopeudella ei ole  kovin 
 suurta merkitystä kitka-arvoihin. Tätä tukevat myös kohdassa  3.1  esitetyn 

kirjallisuustutkimuksen tulokset. 

Koska rengaskuormituksen muutos vaikuttaa kitka-arvoon,  on  kuormitus 
pidettävä vakiona mittauksen aikana.  

3.4 	Kelimittarin  ja  Nokian Renkaat Oy:n  tutkimusauton  vertailu  
jää  radalla 

Tausta  

Nokia  Renkaat Oy:n jääradalla tehdyssä testissä vertailtiin  Nokia  Renkaat 
Oy:n tutkimusajoneuvon  ja kelimittarin  antamia kitka-arvoja ajettaessa jäära-
dalla nopeudella  30 km/h.  

Tulokset 

Nokian Renkaat Oy:n tutkimusajoneuvon maksimikitka-arvo oli noin  0,34 
pyöräkuormituksen  ollessa  2,0 kN  ja  noin  0,28 pyöräkuormituksen  ollessa 

 4,0 kN. Kelimittarin  antama kitka-arvo oli  0,7 kN:n pyöräkuormituksella  kes-
kimäärin noin  0,3  vaihdellen välillä  0,24-0,37.  

Johtopäätökset  

Jääradalla kelimittarin  antamat arvot ovat samalla tasolla kuin Nokian Ren-
kaiden tutkimusajoneuvon, vaikka rengaskuormitukset olivat täysin erilaiset. 
Kitka-arvot ovat hieman liian suuria sileällä jäällä ajettaessa, joskin  jää  oli 
poikkeuksellisen "nahkeaa".  

3.5 	GPS-vertailut,  kitkamittari  

Tausta 

Koska GPS-laitetta  on  mandollista käyttää ilman diiferentiaalikorjausta  tai 
 noin  5000  mk vuosimaksulla diiferentiaalikorjauksen kera Yleisradiolta tilat-

tuna palveluna,  testattiin GPS-paikanninta ajamalla sama reitti molempia 
tapoja käyttäen. 

Tulokset  

Diiferentiaalikorjauksella ajoreitin  kuvaaja  on tasaisempi,  kun taas ilman 
korjausta reitin muodossa  on  pientä epäsäännöllisyyttä. Ilman korjausta mi-
tatussa reitissä  on leveyssuunnassa  tapahtunut noin  20 - 30  metrin siirtymä. 

Johtopäätökset  

GPS-paikannin diiferentiaalikorjauksella  on  tarkempi kuin ilman korjausta. 
Tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, kun tietoja katsellaan tiesääjärjes-
telmän suurimittakaavaisella karttapohjalla. 
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3.6 	Kelimittarin  ja  VTT:n  BV-1 I  -kitkamittarin  vertailu 

Tausta 

Testissä  vertailtiin  By-i  1  -mittaria  liikkuvaan  kelimittariin  30, 40  ja  60 km/h 
 nopeuksilla.  By-i  1  -mittarista  saatiin  tulosteet,  mutta  kelimittarin  antamia 

arvoja tarkastettiin ajon aikana  silmämääräisesti.  By-i  1  mittaa  luistokitkaa 
pituussuunnassa  (15%  luisto), kun taas  kelimittari  mittaa  sivuttaiskitkaa. 
Vertailumittauksen  tutkimusraportti  on  esitetty liitteessä  1.  

Tulokset  
By-i  1:n  mittaukset eri nopeuksilla eivät eronneet merkittävästi toisistaan. 

 Kelimittarin  mittaukset seurasivat  By-i  1:n  tuloksia johdonmukaisella  tavafla, 
 mutta tätä ei voi  tulosteiden  puuttuessa varmentaa. 

Johtopäätökset  

Mittaustavan  erilaisuus  on  suurin  ja  todennäköisin syy eri mittareiden tulok-
sien välisiin eroihin, mutta  tutoksissa  on  samantyyppisiä vaihteluja.  
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4  TURUN TIEPIIRIN TESTIT  

4.1 	Testien suorittaminen 

Turun tiepiiri suoritti kelimittarin kokeilun  26.2-25.3.1999.  Kelimittarin  anta-
mia arvoja verrattiin kanden muun mittarin antamiin tuloksiin. Vertailumitta-
reina käytettiin Turun tiepiirin käytössä olevaa maastoautoon asennettua 
kalibroitua kitkamittaria sekä pakettiautoon asennettua Greatekin  C-trippiä. 
Testimittauksista  ei valitettavasti ole saatu kirjallisia tulosteita. Turun tiepiirin 
kokemuksia kelimittarista  on  esitetty liitteessä  2. 

4.2  Yleiset huomiot 

Myönteistä 

Kelimittarin  antaman tieto täydentää hyvin tiesääasematietoja  ja  kameraku
-via.  Liikennekeskuksen  päivystäjän  on  helppo antaa tietoa muille tienkäyttä-

jille keliauton kulkemalta reitiltä. Videokuvat ovat selviä  ja  reaaliaikaisia  ja 
 antavat hyvän kuvan todellisesta tilanteesta tiellä. Kelimittaus ei häiritse 

muuta liikennettä. 

Parannettavaa 

Videokuvien  parempi hyödyntäminen edellyttäisi kuvlin paikannustietoa. Ke-
limittarin havaintojen katselemista varten tehty tiesääjärjestelmän kartta-
käyttöliittymä ei toiminut luotettavasti.  

4.3 	Testien tulokset 

Lentokoneiden varalaskupaikalla (jääpolanne) vertailtiin kelimittarin tulosteita 
kahteen muuhun mittariin ajamalta  3 km  pituista kenttää useaan kertaa. Eri 
mittareiden mittaama kitka oli  0.29  ±  0.02,  joten eri mittarit mittasivat kitka- 
arvon lähes täsmälleen samansuuruiseksi. Tarkempaa analysointia ei mitta-
ustulosteiden puuttuessa voi valitettavasti tehdä. 
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5  KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN TESTIT  

5.1 	Tehdyt selvitykset 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä selvitettlin  ja  kehitettiin järjestelmän yleistä toi-
mivuutta  ja  käyttökelpoisuutta. Lisäksi selvitettiin mittausten toistettavuutta  ja 

 vertailtiin  mittauksia tiesääasemien antamiin tuloksiin. Testit suoritettiin talvi-
kaudella  1998-1999.  Testeistä  tehty tutkimusraportti  on  esitetty iitteessä  3. 

5.2  Yleiset  huomiot  

Kitka-  ja  säätietojen  mittaus  ja  lähetys tiesääjärjestelmään toimi pääsääntöi-
sesti hyvin. Varsinaisia korjaustoimenpiteitä vaativia rikkoutumisia ei mitta-
usjärjestelmässä tapahtunut.  Sen  sijaan videokuvan lähetyksessä käytetty 
tietokone jumiutui usein. Testaajien yleisen näkemyksen mukaan kitkatieto 
oli  varsin  luotettavaa  ja  antoi hyvän kuvan tien liukkaudesta.  

5.3 Toistettavuusmittaukset 

 Tausta 

Testi tehtiin ajamalla sama reitti useaan kertaan samaan suuntaan. Mittaus 
aloitettiin  ja  lopetettiin aina samaan pisteeseen. Kitka-arvot kirjattiin ylös  ja 

 laskettiin niiden erotus. Tienpinta oli pääasiassa luminen  tai  lumipolanteinen. 
 Testiä hankaloitti  se,  että mittauksia  on  lähes mandoton kohdistaa aina täs-

mälleen samaan tienkohtaan tien leveyssuunnassa. 

Tulokset  
Kitkakertoimien  erotus vaihteli  0-0,16  välillä keskiarvon ollessa  0,039.  Suurin 

 osa  erotuksista  sijoittui välille  0-0,03.  

Johtopäätökset 

Koska tiellä ajettaessa  on  mittauksia vaikea kohdistaa aina samaan tien- 
kohtaan, voidaan tulosta pitää hyvänä. Kitkamittauksen toistettavuus näyt-
täisi olevan hyvä.  

5.4 	Vertailut  sääasemien  tietoihin 

Tausta 

Testissä kirjattiin ajoneuvon mittaamat ilman lämpötilan, tienpinnan lämpöti-
lan sekä ilman kosteuden arvot eri tiesääasemien kohdalla  ja  verrattiin niitä 
tiesääasemien vastaaviin mittauksiin. Kelimittarin  ja  tiesääasemien  mittaus-
ajankohdat erosivat toisistaan  1-10  minuuttia. 
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Tulokset 

Ilman lämpötilojen erot vaihtelivat välillä  0,1-1,0  (keskiarvo  0,62), tienpinnan 
 lämpötilojen erot välillä  0,4-1,9  (keskiarvo  0,87)  ja  ilman kosteuden erot vä-

lillä  0,6-7,6  (keskiarvo  1 ,23).  

Johtopäätökset 

Vaikka ilman lämpötilaa  ja  kosteutta mittaavat anturit sijaitsevat eri korkeu-
della kuin tiesääasemien vastaavat anturit  ja  tienpinnan  lämpötilan mittauk-
sessa käytetty tekniikka  on  erilainen, ovat mittausten erot hyvin pienet. Kalib-
roinnilla eroja voitaisiin vielä huomattavasti pienentää. Käytetty IR-anturi 
näyttäisi soveltuvan hyvin tien lämpökartoitukseen tietyissä olosuhteissa. 

 Kaiken  kaikkiaan tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. 
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6  YHTEENVETO 

Liikkuvaan  kelin  havainnointiin  kehitetyn laitteiston luotettavuutta  ja  teknistä 
toimivuutta  on  testattu erilaisilla selvityksillä  ja  testeillä.  Tutkimuksia ovat 
suorittaneet laitteiston kehittäjä,  AL Engineering  Oy sekä Kaakkois-Suomen 

 ja  Turun tiepiirit. 

Mittalaitteiston  kehittäjän  AL-Engineering  Oy:n tutkimusten perusteella ura - 
rengas  näyttää olevan oikea valinta mittausrenkaaksi. Renkaan sortokulman 
sopiva arvo kulumisen  ja  mittaustarkkuuden  kannalta  on 4-6  astetta.  Ren -
gaskuorman  tulee pysyä vakiona mittauksen aikana. 

Turun tiepiirin kokemusten  ja  testien mukaan kelimittari antoi täysin oikeaa 
tietoa  ja  auton mittaamat tiedot ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä. Koetu-
loksia ei kuitenkaan ole raportoitu kirjallisesti. Eri kitkamittareilla mitattu kitka 
oli  0,29 ± 0,02,  joten kitka-arvot olivat lähes täsmälleen samansuuruisia. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin kokemusten mukaan kelimittari antoi hyvin luo-
tettavaa tietoa. Mittausten toistettavuus oli hyvä,  sillä  suurin  osa  mitattujen 
kitkakertoimien erotuksista  sijoittui välille  0-0,03  keskiarvon ollessa  0,039. 
Tiesääasemien  tietoihin verrattuna myös lämpötila  ja  kosteustiedot  olivat 
luotettavia. Ilman lämpötilaerojen keskiarvo oli  0,62 00  tienpinnan lämpöti-
laerojen —0,87 °C  ja  ilman kosteuden  —1,87%.  

Koska ajonopeudella näyttäisi olevan vaikutusta mitattavaan kitka-arvoon 
etenkin märällä tienpinnalla, voitaisiin kitkamittaus rajata tietylle nopeusalu-
eelle esimerkiksi noin  60-100 km/h. Kitkakertoimelle  voitaisiin myös määri-
tellä huippuarvo esimerkiksi  0,5. Ajonopeuden  vaikutusta kitka-arvoon tulisi 
tutkia erilaisissa keliolosuhteissa. 

Kelimittarin videomittauslaitteistoa  tulisi kehittää, jolloin siitä saatava hyöty 
olisi suurempi. Videokuvaan kaivattaisiin paikannustietoa, jolloin kuvasta 
saatava informaatio voitaisiin yhdistää oikeaan paikkaan. Myös liikkuvan 
videokuvan käyttöönottoa tulisi harkita. 
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LÄHDELU ETTELO  

Lampinen  Anssi: Jatkuvatoiminen kelimittari. Käyttäohje:  Versio  1.0, 
30.12.1997. AL-Engineering  Oy.  13 s.  + Iiitt.  

2.  Lampinen  Anssi:  Liikkuva  kelin  mittaus. Liikkuvan  kelimittarin  kehittämi-
nen. Tutkimusraportti  3/98, 21.12.1998. AL-Engineering  Oy.  19 s.  



LuTE  1  

LIIKKUVA KELIMITTAUS 	 Tutkimusraportti  1/96 
Liikkuvan kelimittarin kehittäminen 	 Anssi Lampinen 

VERTAILUMITTAUKSET VTT:N  BV-1 I —KITKAMITTARIN  KANSSA  

1. Yleistä 

Ensimmäinen koemittaus liikkuvan kelimittarin ensimmäisen koeversion valmistuttua 
mittauskuntoon tehtiin  19.12.1996  Espoossa Rastaalantiellä. Vertailulaitteena oli 
VTT:n  tie-  ja liikennelaboratorion  vanha  BV-1 1 —kitkamittari,  joka  on  samaa tyyppiä 
kuin lentokentillä käytettävä laite. Laite oli ollut pitkään käyttämätön  ja kalibroima

-ton.  

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää liikkuvan kelimittarin toimintaa yleensä (vaihte-
leeko kitka-arvo, kitka-arvon yleinen taso  ja  nopeuden vaikutus mittaustuloksiin) sekä 
vertailla sitä  By-i  1:n  tuloksiin.  

2. Mittaustulokset 

Mittaustulokset  on  esitetty  BV- 11  —mittarin osalta seuraavissa kuvissa  1  ja  2.  Liikku-
va kelimittari ei vielä tässä kehitysvaiheessa tallentanut tuloksia, vaan tulosten tar-
kastelu kuvaruudulta tapahtui silmämääräisesti.  

3. Tulosten tarkastelujajohtopäätökset 

Rastaalantien  kitka-arvot vaihtelivat voimakkaasti eri kaistoilla, mikä aiheutui 
mitä ilmeisimmin liikenteen määrän vaihtelusta tien eri suunnissa.  

b. By-li  —mittarilla mitatut arvot olivat selvästi erilaiset eri suuntien mittauksissa  

c. Nopeuksilia  30, 50  ja  60 km/h  ei ollut suurta vaikutusta mittaustuloksiin. Yleinen 
tendenssi oli  se,  että nopeus  30 kmlh  antoi yleensä hieman suurempia arvoja kuin 

 50  ja  60 km/h,  jotka puolestaan olivat hyvin lähellä toisiaan  

d. Kitka-arvojen vaihteluväli  n. 0,2-0,7  tuntui luontevalta olosuhteet huomioon otta-
en 

Liikkuvasta kelimittarista ei saatu valitettavasti tallennettuja mittaustuloksia, 
mutta johtopäätökset vertailusta olivat seuraavat: 

liikkuvan kelimittarin mittaustulokset seurasivat  BV-11 :n  tuloksia johdonmu-
kaisella tavalla, ts. tuloksissa oli samantyyppiset vaihtelut 
liikkuvan kelimittarin antama kitkataso oli hieman alhaisempi, kuin  BV- 
11:  sta,  mutta  se  saattoi aiheutua sekä siitä, että  BV- 11:  sta  ei oltu kalibro  itu ja 

 toisaalta siitä, että liikkuvan kelimittarikin oli kalibroimaton sekä paine- että 
voima-anturin lämpötilavaikutusten suhteen. 
suurin  ja  todennäköisin ero eri mittareiden tuloksissa aiheutunee myös siitä, 
että mittaustapa  on  erilainen: liikkuva kelimittari mittaa sivukitkaa, mutta  By- 
11  mittaa luistokitkaa pituussuurmassa  (15  %  luisto). 
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Kelimittarin  kokeilu Turussa  26.2  -  25.3 —99  

Myönteistä: 
-  Reitin suunnittelu  ja  toteutus  kelin  kehittymisen mukaan laadittavissa,  kelin  muuttuessa reitti- 

muutokset  on  helposti tehtävissä. 
-  Kitka-arvot ovat oikeat, tarkistettu optimiolosuhteissa  (1),  useammalla mittausautolla  (2). 
-  Mittaus ei häiritse muuta liikennettä. Mittausauto muun liikennevirran mukana. 
-  Kuvat  selviä  ja reaaliaikaisia,  antavat kuvan todellisesta tilanteesta tiellä. 
-  Täydentää tiesääasematietoja  ja kamerakuvia. 
-  Kirjallinen tuloste helposti luettava. 
-  Auton kulkemalta reitiltä  on  hyvä antaa infonnaatiota muille tienkäyttäjille. 

Parannettavaa: 
- Alituspisteen  paikan määritteleminen  on  kuvien  ja tulosteiden  pohjalta mandotonta. 
- Karttapohj  alla  toimiva seurantajärjestelma ei toiminut luotettavasti, paikannus vaikeasti mään-

teltävissä.  

(1) Optimiolosuhteet  tarkoittaa: 
-  Alue oli Virttaan varalaskukenttä. 
-  Edellisen päivänä lumivallin alta aurattu varalaskukentän sivulla oleva soraosuus, pituudeltaan 

 3 km. 
- Aurauspäivänä  oli ilmanlämpötila -  11  astetta  C. 
- Aurauksen  tulos karkeapintainen jääpolanne. 
- Testiradan  leveys  5  - 6 m,  paikoin vähän irtolunta. 
- Mittauspäivänä  ilman lämpötila aamulla oli  -8  astetta  C,  ilma lämpeni puoleen päivään men-

nessä -  4  asteeseen.  

(2) Useampi kitka-auto  tarkoittaa: 
-  Turun tiepiirin käytössä olevaa, Mitsibishi Pajeroa  ja kuijettajana tarkastusmittauksia  hoitava 

Vesa-Matti  Vainiota  ja kalibroitu kitkamittari. 
-  Toisena autona oli omassa käytössäni oleva paketti -auto  jossa  on asennettuna Greatekin C-trippi 

 lähes  10  vuoden ajan. 
-  Edellinen kalibrointi oli suoritettu  v. -98  Huittisissa. 
-  Varsinainen testi suoritettiin vertaamalla  5  kertaa  10  mittauksen keskiarvoja teidän autonrie 

mittauksen antamiin arvoihin. 
-  Arvot olivat  0,29 ±l.2  sadasosaa 

Saman testauksen aikana kalibroitiin kaikkien Turun tiepiirin tiemestareideri 
autoissa olevat kitkamittarit. 

Kysymyksiin vastaan mielelläni 

Turun liikennekeskus/Anttj Taitonen 



LIllE  3 

Tielaitos 
 Kaakkois-Suomen tiepiiri 

LIIKKUVAN HAVAINTOASEMAN (KITKA-AUTO)  TESTIT  TAL  VIKAUDELLA  98-99 

1  YLEISTÄ 

Koska jäij estelmästä ei oltu saatu juurikaan käytännön kokemuksia, testit keskittyivät lähinnä jär-
jestelmän yleisen toimivuuden selvittämiseen  ja  kehittämiseen. Kentällä testaajina toimivat pääasi-
assa  M. Lemmetti  ja  J.  Puhakka. 

Itse mittausohjelmisto toimi  koko talvikauden  melko luotettavasti yksittäisiä kaatumisia lukuunot-
tamatta.  Sen  sijaan videokuvan välityksessä käytettävä tietokone meni hyvin usein jumiin. Varsinai-
sia korjaustoimenpiteitä vaativia vikoja ei järjestelmässä  talven  aikana esiintynyt. Tietojen lähetys 

 GSM-puhelimella toimi myös hyvin.  Sen  sijaan  datan  vastaanotto päässä, sekä liittymässä tiesää-
järjestelmään, oli alkuun ongelmia, mutta nämä saatiin ohi elmistopäivitysten jälkeen korjaantu-
maan. Tiesääjärj estelmän karttakäyttöliittymä liikkuvan aseman havaintojen katselemiseen tehtiin 

 alun  perin siksi, että saataisiin selville tietoj  en hyödynnettävyys  käytännön työssä. Tarkoituksena ei 
siis ollut tehdä tuotantokäyttöön soveltuvaa ohjelmistoa,  ja  niinpä ohjelmiston käytettävyys ei tällä 
hetkellä olekaan kovinkaan hyvä. 

Tietoj  en  vastaanotto ohjelmistoon tehtiin  talven  aikana muutos, jossa tietty vastaanotettu mittaus- 
tulos  on  mandollista muuttaa halutuilla parametreillä  (ax + y),  ennen tiesääjärjestelmän tietokantaan 
tallennusta. Kyseessä  on  eräänlainen "jälkikalibrointi":  jos esim.  havaitaan, että ilman lämpötila 
näyttää pääsääntöisesti  2  astetta liikaa, voidaan tarvittava korjauskerroin lisätä vastaanotto päässä, 
eikä ajoneuvon anturia tarvitse erikseen käydä kalibroimassa. Tämä  on  erittäin hyödyllinen,  ja  tuo-
tantokäytössä välttämätön, piirre. 

Kitkapyörää  painetaan alaspäin paineilmalla. Painetta mittaava antun oli aiemmin auton  alla  ui-
koilmassa.  AL-Engineering  Oy:n kokemusten mukaan ympäröivä lämpötila vaikutti anturiin, joten 

 se  siirrettiin auton sisälle, missä lämpötilan vaihtelut ovat pienemmät. Samalla kalibroitiin mittaus- 
pyörän sivuttaisliikettä mittaava voima-anturi  ja  päätettiin nostaa pyöräkuorinitusta 600N(aiemmin 

 500N). Testaajien  mukaan tämä muutos kasvatti myös mittaustuloksia, eli näyttäsi siltä, että pai-
neen kasvaessa kasvaa myös mitattu kitka-arvo. Tosin tähän saattoi osaltaan vaikuttaa myös voima-
anturin kalibrointi. 

Ajoneuvon ohjaamon melutaso nousi selvästi mittauspyörän ollessa alhaalla. Mandollisissa tuotan-
tokäytön mittareissa tähän  on  kiinnitettävä huomiota, varsinkin  jos  kyseessä  on  linja-auto  tms. 

Testaajien  yleisenä näkemyksenä oli, että kitka tieto oli  varsin  luotettavaa  ja  antoi hyvän kuvan tien 
liukkaudesta. 
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2  TOISTETTAVUUSMITTAUKSET  

Testi tehtiin ajamalla sama reitti useaan kertaan samaan suuntaan. Mittaus aloitettiin  ja  lopetettiin 
aina samaan pisteeseen. Kitka-arvot kirjattiin ylös,  ja  laskettiin niiden erotus. Tienpinta oli pääasi-
assa luminenllumipolanteinen. Tulokset  on  esitetty kuvassa  1.  

Kanden eri mittauskerran erot,  72 
 havai ntoalm ittaus  kerta  

keskiarvo=O.039  

0.  

> 
=  

c 	C4 	C) 	LO 	CO 	r- 	 - 	 ( 	 () 	IC) 	CO o o 0 0 0 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Kitkakertoimien  erotus 

Kuva  1: toistettavuusmittaus 

Kitkakertoimien  erotus vaihteli  0 - 0.16  välillä keskiarvon ollessa  0.039.  Keskiarvoa kasvattavat 
muutamat yksittäiset havainnot, joissa erotus  on  ollut yli  0.10.  Nämä suurimmat erot selittyvät  sillä, 

 että mittausta  on  mandoton kohdistaa täsmälleen samaan kohtaan tiellä. Esim. lumipolanteisella 
tiellä kitkakertoimeen vaikuttaa suuresti osuuko mittaus polanteelle, vai polanteiden välissä olevalle 
palj aalle  pinnalle.  Myös tien mandolliset epätasaisuudet vaikuttavat tulokseen. 

Suurin  osa  kitka-arvojen erotuksista sijoittui alueelle  0 - 0.03.  Näin pienillä kitkan vaihteluilla ei 
ole käytännön merkitystä tien liukkauteen.  

Kaiken  kaikkiaan  testin  tulosta voidaan pitää hyvänä.  

3  VERTAILUT SÄÄASEMIEN TIETOIHIN 

Testissä kirjattiin ajoneuvon mittaamat ilman lämpötilan, tienpinnan lämpötilan, sekä ilman kosteu-
den arvot eri tiesääasemien kohdalla,  ja  verrattiin niitä tiesääasemien vastaaviin mittauksiin. Mitta-
usten erot  on  esitetty kuvassa  2. 
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Ilman  ja  tien lämpötilojen, sekä ilman kosteuden 
ero:  havaintoauto/tiesääasema  

0  u  Sääasema 

I  Sääasema  2 ______________  • Sääasema  3  3  
___________________ 

- 
:.Saaasema4  

_______________________ - H  

Saaasema  5 

o  Sääasema  6  

Ero Ilma  EroTie  Ero  Kost  
Sääasema  1 	0,8 	-0,4 	0,6  
Sääasema  2 	0,1 	-0,7 	-0,7  
Sääasema  3 	0,7 	-0,9 	-3,4  
Sääasema  4 0,2 	-0,8 	0,5  
Sääasema  5: 0,9 	-1,9 	-7,6  
FSääasema  6: 	1 	-0,5 	-0,6  

Kuva  2: havaintoautonja tiesääasemien  havaintojen erot. 

Havaintoautonja tiesääasemien mittausajankohdat  erosivat toisistaan  1 - 10  minuuttia. Ilman läm-
pötilan eron keskiarvo  on 0.62, tienpinnan  lämpötilan  0.87  ja  ilman kosteuden  —1.87.  Lämpötilojen 
kohdalla erot olivat aina saman suuntaisia, ts. havaintoauto mittasi ilman lämpötilan aina suurem-
maksi  ja tienpinnan  lämpötilan aina pienemmäksi kuin sääasema. 

Ilman kosteuden havaintoauto mittasi joskus suuremmaksi, joskus pienemmäksi kuin tiesääasema. 
Kosteus onkin mitatuista suureista selkeästi kalibrointiherkin: pienikin virhe kalibroinnista näkyy 
mittaustuloksessa. Tiesääasemilla kalibrointi  on  myös uusittava usein, toisin kuin esim. tienpinnan 
lämpötilan mittauksen ollessa kyseessä. 

Erot ovat yllättävän pienet, ottaen huomioon antureiden erilaisen sijoittelun(ilmalkosteus),  ja teknii-
kan(tien  lämpötila). Ilman  ja tienpinnan  lämpötilan erot saataisiin auton anturien kalibroinnilla lähes 
kokonaan poistettua. Kosteuden mittauksissakin erot ovat hyvin pienet. Tulosta voidaan pitää erit-
täin hyvänä.  

Tulos  osoittaa myös  sen,  että ajoneuvossa käytetty tienpinnan lämpötilan mittaava IR-anturi sovel-
tuu hyvin lämpökartoitukseen. Tienpinnalla ei tosin tällöin saa olla  lunta, loskaa yms,  koska silloin 
mitattaisiin lumenlloskan  pinnan  lämpötilaa, ei tienpinnan lämpötilaa. 

Tämä testi  on  myös hyvä esimerkki kappaleessa  1 esitellyn "jällcikalibroinnin"  käyttökelpoisuudes-
ta. Vastaanottopäässa olisi hyvin helppo liittää tarvittava korjauskerroin mittauksiin. 
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