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TIIVISTELMÄ  

Tässä työssä perehdyttiin rekisterikilpien tunnistukseen perustuvaan matka- 
nopeuden automaattiseen seurantaan. Menetelmän soveltuvuutta tutkittiin 
Kehä l:lle asennetun matkanopeuden seurantajärjestelmän avulla. Matkano-
peuden seurantajärjestelmä  on  osa tielaitoksen  Uudenmaan tiepilrin liiken-
teenseu rantaverkostoa. Työssä selvitettiin tosiaikaisen matkanopeuden seu-
rannan periaatteita  ja pilottijärjestelmän  soveltuvuutta suomalaiseen liiken-
neympäristöön. 

Automaattinen matkanopeuden seuranta perustuu yleisimmin ajoneuvon 
tunnistamiseen kandessa perättäisessä tieverkon pisteessä. Ajoneuvo voi-
daan tunnistaa rekisteritunnuksen lisäksi ajoneuvokohtaisella tunnisteella  tai 

 ajoneuvon muotoihin perustuvalla hahmontunnistuksella. Tunnistamisaikojen 
erotus  on  ajoneuvon matka-aika  ja matkanopeus  on  matka-ajan käänteisar-
vo kerrottuna linkin pituudella. Matkanopeuksien seurantamenetelmiä  on 
vertaittu kirjallisuusselvityksenä. 

Pilottikohteeksi  valittiin Kehä  I  sen liikenteellisen  tilanteen takia. Ruuhka- 
aikoina suuri  osa  väylän länsipäästä  on ylikuormittunut  ja  matka-aikojen 
oletettiin tällöin kasvavan huomattavasti. Taustatietona matka-aikoihin  on 

 käytetty YTV:n joka toinen vuosi tekemiä matka-aikamittauksia. 

Oleellinen  osa  työtä oli matkanopeusseurantajärjestelmän toiminnallinen 
suunnittelu. Järjestelmästä pyrittiin tekemään sellainen, että  sen  toimintaa 
kyettäisiin helposti hallitsemaan  ja seuramaan tosiaikaisesti. Osa  ratkai-
suista  on  tehty määrittelyvaiheessa, muutamia teknisiä ratkaisuja  on  suun-
niteltu järjestelmän asentamisen yhteydessä yhdessä laitetoimittajan  (Gol-
den River Traffic Ltd.)  kanssa. 

Järjestelmän toimintaa arvioitiin sekä yksittäisten mittausasemien tunnuslu-
kujen että linkkien matka-aikahavaintomäärien kertymien avulla. Järjestel-
män toimintaa tutkittiin myös poikkeustilanteissa. Ki rkkaassa vastavalossa 
varjot aiheuttavat ongelmia tunnistukselle  ja  yöllä mittapisteiden  tunnis-
tusaste  putosi hieman. Toiminnan pitkäaikaista jatkuvaa arviointia vaikeutti-
vat järjestelmään tehdyt muutokset, joiden vaikutusta ei kyetty erottelemaan 
olosuhteiden muutoksista johtuvista vaikutuksista. 

Tämän selvityksen perusteella voidaan todeta rekisterikilpien tunnistukseen 
perustuvan automaattisen järjestelmän soveltuvan tosiaikaiseen  ja  passiivi-
seen liikenteen matka-aikojen seurantaan. Matka-aikoja saadaan laitteistolla 
kerättyä riittävän paljon  I uotettavaan tunnuslukujen  laskentaan. 

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

The goal of this study was to examine possibilities of automatic vehicle jour-
ney times measurement using automatic number plate recognition. The suit-
ability of automatic measurement was evaluated by installing journey time 
monitoring pilot installation on Ring Road I in Helsinki. The automatic travel 
time measurement system is part of  Finnra  Uusimaa  region automatic traffic 
measurement network. Studies on the principles of real-time journey time 
monitoring were carried out as well as studies on the suitability of such a 
system in the Finnish  envirnomnent.  

An automatic journey time measurement system is usually based on recog-
nising vehicles on two consecutive points on a road section. Apart from us-
ing licence plate recognition, the vehicle can be recognised via an on-board 
vehicle identification (tag) or by analysing vehicle shapes. The difference in 
the recognition times between the two sites is the journey time of the vehicle. 
Journey speed is the inverse of journey time multiplied by the link length. 

Ring Road I was chosen for the pilot study due to its traffic characteristics. 
During the rush hours especially the western parts of the Ring Road I are 
severely congested and journey times were expected to be increasing sig-
nificantly. As background information for this study, journey time measure-
ments done every two years by the Helsinki Metropolitan Area Council were 
used. 

Significant part of this study was to specify the functions of the journey time 
measurement system functionally. Initial intention was to define a system, 
that would be easy to operate and monitor. Some of the technical solutions 
were defined during the system specification phase, some were defined in 
co-operation with the system provider (Golden River Traffic Ltd.) during the 
system installation. 

The system was evaluated with both site-based  (e.g.  recognition rates) and 
link-based  (e.g.  journey times) statistics. Evaluation on the capabilities of the 
system operation during exceptional conditions was also done. During bright 
sunlight shadows did create some problems for the system and the recogni-
tion was not as good during the night time as it is during day time. Larger- 
scale evaluation was hampered by various system modifications during the 
evaluation period, the effect of which could not be distinguished from altera-
tions in the system operation. 

According to this study, automatic license plate recognition can be used for 
real-time passive journey time monitoring. The system is capable of collect-
ing large enough sample of traffic to be reliable for journey time monitoring. 

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

1  JOHDANTO 

Liikenteen seurannan tarkoituksena  on  kerätä liikennetietoa liikenteen  hal-
linnan tarkoituksiin - liikenteen ohjaukseen  ja liikennetiedotukseen -  sekä 
tilastointiin  mm.  liikenne-ennusteiden pohjatiedoksi. Mitä kattavammin liiken-
neverkolta saadaan kerätyksi liikennetietoa, sitä paremmin todellista liiken-
netilannetta voidaan hahmottaa  ja  hallita. Tosiaikainen liikenteen hallinta 
tähtää tieverkon mandollisimman tehokkaaseen käyttöön. 

Liikennetietoa  voidaan kerätä automaattisesti tienvarsilaitteilla  ja  siirtää  se 
tosiaikaisesti liikennekeskukseen.  Jatkuvasti kehittyvä tietojenkäsittely-  ja 
tietoliikennetekniikka  mandollistavat laskentamenetelmien automatisoinnin, 
tiedon välittämisen  ja jatkokäsittelyn  muille järjestelmille, osapuolille sekä 
tienkäyttäjille jaettavaan muotoon. Oleellisena automaaftista liikenteen seu-
rantaa täydentävänä osana  on kameraseu  ranta.  

Perinteisesti liikennettä seurataan pistekohtaista tietoa keräävillä silmuk-
kailmaisimilla  tai kamerajärjestelmillä,  jotka laskevat  ja luokittelevat  liiken-
nettä sekä seuraavat pistekohtaisia ajonopeuksia. Pistekohtaisten järjestel-
mien etuna  on  ollut niiden edullisuus, toimintavarmuus  ja  kerätyn tiedon 
käytön monipuolisuus. Pistekohtainen tieto  on  kuitenkin aina yhden ennalta 
valitun pisteen tilanne  ja  kokonaisen liikenneverkon  tai  sen  oleellisten osien 

 kattaminen pistekohtaisilla järjestelmillä  voi olla hyvinkin kallista  ja  pisteiden 
onnistunut valinta työlästä. 

Pistekohtaisen  tiedon lisäksi liikenteen sujuvuutta voidaan seurata linkki-
kohtaisilla liikennetiedoilla. Verkko voidaan tällöin jakaa linkkeihin, joiden 
liikennetilannetta seurataan kokonaisuutena. Pistetietoon verrattuna linkki- 
tieto kattaa laajemman alueen  ja  kuvaa keskimääräisen liikennetilanteen 

 koko linkin  pituudella. Yleisin linkeittäin seurattava liikenteellinen suure  on 
 matka-aika linkin alkupisteestä päätepisteeseen  tai  tästä johdettu ajoneuvon 

matkanopeus. 

Linkkikohtaisten parametrien reaaliaikainen  seuranta  on  perinteisesti ollut 
vähäistä. Seurantaan ei ole ollut luotettavaa  ja kustannustehokasta sovel- 
lusta,  joka kykenisi seuraamaan liikennettä itsenäisesti. Yleensä linkkikoh-
taisia parametrejä  on  kerätty tilastollisiin  tai  tutkimustarkoituksiin ajamalla 
muun liikenteen seassa kelluvilla ajoneuvoilla  ja kirjaamalla  näiden matka-
ajat linkeillä. Tutkimus-  ja tilastointikäyttöön  kelluvat ajoneuvot ovat edullinen 

 ja varma  menetelmä, mutta reaaliaikaiseen laajamittaiseen liikenteen seu-
rantaan ne eivät sovellu. 
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JOHDANTO 

Tässä selvityksessä  on  perehdytty  reaaliaikaiseen matkanopeuden  seuran-
taan  rekisterikilpiä  automaattisesti  tunnistavalla  järjestelmällä. Uudenmaan 

 tiepiirissä  on  Kehä  l:lle  asennettu kolme  mittauspistettä  käsittävä  matkano-
peuden seurantalaitteisto.  Selvityksessä tutkitaan, toimiiko järjestelmä hyvin 
kaikissa  liikennetilanteissa  ja  kykeneekö  se  matkanopeuksien  seurantaan. 
Selvityksen tarkoituksena  on  myös tutkia, kuinka  luotettavasti matkanopeuk-
sien seurantajärjestelmä  voi toimia  vaativissa  suomalaisissa olosuhteissa.  

% Sz1 
EZc ".  

II  

Kuva  1:  Suomalaiset liikenneolosuhteet poikkeavat Keski-Eurooppalaisista.  (Golden River Traffic 1998).  



Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen 	 1 5  
matkanopeuden  seuranta 
LIIKENTEEN SEURANTA  

2  LIIKENTEEN SEURANTA  

2.1  Liikenteen seuranta osana liikenteen hallintaa 

Liikenteen seurannan tarkoituksena  on  tuottaa mandollisimman edullisesti 
luotettavaa ajantasaista tietoa liikenneverkon tilasta liikenteen  hallinnan  tar-
koituksiin. Liikenteen hallinnassa kerättyä liikenneinformaatiota käytetään 
liikenneinfrastruktuurin käytän optimointiin, liikenneinformaation tuottami-
seen, häiriäiden seurantavaikutusten minimointiin  ja strategisten  ohjaus- 
päätösten tekoon. Tämän lisäksi kerättyä tietoa voidaan tallentaa tilastoita-
vaksi, tutkimustyön  ja liikennesuunnittelun  tarpeisiin. (Tielaitos  1996.)  

Liikenteen hallinta  on  liikenteen avustamisen keskeisin toiminto  ja  se  jakau-
tuu liikenteen seurantaan, ohjaukseen sekä tiedotukseen  (kuva  2)  sekä ky-
synnän hallintaan. Liikenteen hallinta  on  muodostumassa  tärkeäksi toimin-
noksi perinteisen Ilikenneverkon ylläpidon rinnalla.  Jos  tieverkon välityskykyä 
ei voida lisätä,  sen käyttäastetta  voidaan parantaa liikenteen ohjauksen  ja 

 informaation avulla. (Liikenneministeriö  1997.) 

TI EDOTUS 
radio 

(RDS / TMC) 
TV 

internet 
www.tielaitos.fi  

tienkäyttäjän  linja 
 0200-2100 

 muuttuvat opaSteet  

Kuva  2:  Liikenteen hallintaan kuuluvat liikenteen ohjaus, seuranta sekä tiedotus.  
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//  

/Z/ 

/ 

VALTAKUNNALLINEN LIIKENTEEN 
TIEDOTUS  

Liedonvalhto  ulkomaille 

 Tledotuspalveiujen koordinoinI 

 Tiedon jakelu valtakunnallisella tasolla 

r 

J  Valtakunnallinen  tas  

LIIKENTEEN OHJAUS 
	

LIIKENTEEN TIEDOTUS 
Toimenpiteiden vaikutusten  arvioIntl 	

[Tiedon jakelu  alueelllsella tasoII 	'I  
Alueellinen ohjaus  ja  hälrlöiden haüJ 	

Tiedon arviointi  ja  käsii,  
Tiedon arviointi,  käsIttely  ja  hallintj 	

-__________ 
r/ffDoNkERu 	

Jf\ 	Alueellinen taso  

LIikenteen  seuranta-  ja  ohjausjörjesteImIenvarsIIaltteineen 

LJ  
Muuttuvat  ohjauslaltteet 

 Liikennevalot 

Muuttuvat  nopeusrajoitukse 

Varoitusmerkit  

INFO I 	m  Kaistaopasteet  

LSeuraaJäiiesteImäI  

Liikenteen  

I __________  
Ilmaisimet  

L Kamerad  

Ajo-olosuhteiden  j 1  
ympäristön  seurantalaitte  t 

Tiesäsemat 

 Päästöjen mittaus  

V  #(i7ite't ctij'. I.I  I  ittit 
t,'m,-/cirir,ä  t.  Iiik  n r  merXt I  

Paikallinen taso  

Kuva  3:  Tielaitoksen  liikenteen hallintajärjestelmän alueelliset tasot  ja  niiden tehtävät (Tie/altos  1998).  
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Liikenteen  hallinnan  tavoitteena  on  parantaa liikenteen tehokkuutta, turvalli-
suutta  ja  taloudellisuutta sekä vähentää ympäristöhaittoja (Liikenneministeriö 

 1997).  Liikenteen ohjauksen, tiedotuksen  ja  kysynnän  hallinnan  avulla pyri-
tään vaikuttamaan kysyntään, kulkutapajakaumaan,  matkan  reitin  ja  ajan-
kohdan valintaan sekä liikkujan käyttäytymiseen (Tielaitos  1996).  

Tielaitoksen liikenteenhallinta-  ja seurantajärjestelmä  muodostuu paikalli-
sesta, alueellisesta  ja  valtakunnallisesta tasosta sekä yhteistyötahoista  (Ku-
va  3).  Paikalliseen tasoon kuuluvat liikenteen, ajo-olojen  ja  ympäristön seu-
rantalaitteet sekä liittymien  ja tiejaksojen ohjausjärjestelmät.  Alueellinen taso 
suorittaa liikenne-  ja kelitietojen  keruun sekä alueelliset liikenteen ohjaus-  ja 
tiedotustoiminnot.  Valtakunnallisella tasolla tielaitoksen liikenteen tiedotus-
keskus hoitaa liikennetiedotuksen valtakunnallisille viestimille  ja  kansainväli-
sen tiedonvaihdon sekä ylläpitää liikenteen  hallinnan tietojärjestelmiä.  (Tie- 
laitos  1998) 

2.2  Liikenteen seurannan periaate  

Liikennekeskuksissa  kerätään  tie-  ja liikenneoloja  kuvaavia tietoja  ja  enna-
koidaan muutoksia sekä niiden vaikutuksia liikenteeseen  (kuva  4).  Tietoa 
kerätään 

• liikennekeskuksen automaattisin seurantajärjestelmin 
• tielaitoksen automaattisin seurantajärjestelmin 
• tielaitoksen  ulkopuoliseen yhteistyöverkostoon  ja vaihtosopimuksiin  pe-

rustuen 
• tielaitoksen  tuotannon  ja  urakoitsijoiden raportointiin  tai  tietojärjestelmiin 

pe rustuen 
• tielaitoksen  muissa toiminnoissa syntyviä tietoja  ja tietojärjestelmiä  hy- 

väksi käyttäen 
• 	muilta yrityksiltä  ja organisaatioilta ostettavien  palvelujen avulla. (Tie!ai- 

tos  1998.)  
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Liikenteen ohjaus 
'muuttuvat  nopeusrajoitukset 	Li  ikennesektorin  

'muuttuvat  vareitusjärjestelmat 
yhteistoiminta 

Tiedon  

•kamte-  ja reittlonjaus  
•liknnnevalot 	 'Tinlaitoksen organ!saatiot  

'kunnat ja  muut viranomaiset 
keruu 

vallitsevista jakelu  
tie-  ja  

liikenne- 
dotus 	Tiedotus sisäisilte  ja  

Tietojen 44uuiUU1I 	tienkäyttäjitte 	ulkoisille yhteistyötahoille  
oloista 

käsittely  ja  TielaitokSen  organisaatio  
•liikennekeskusten 

 omat  jarjestelmät  ylläpito 
'muut  vIranomaiset  

Tiedonvaihto  
'yhteiset  •kansainvallnen hedonvaihto 

järjestelmat  ja palveluten  tuottajat  ja  yritykset  
aevitut raportoiriti- OisetIiikennemu 	et  

menetelmat 
yhteistyotahojen 

kanssa  Hairtoiden  poisto 	 ysynnän hallinta 
'toimenpiteiden koordinointi 	larjestelmren kaytto  ja yllapito  

•ajoneuvojen  ja ajoradan rarvaus 	'toteutuu  v.  2OO jalkeen 
ofljauslaitteiden  korjaus  

+ + 
Tukitoimin  not  

'seuranta-  ja ohjausjarjestelmlen  toimivuuden valvonta  ja tolmeeprtCiden  tarpeen arviointi 	'vopimuaten hathnta  ja yllapito 
tietojärjestelmien  ylläpito  käsitlaen  mm.  viestilistat,  tapahtuma-  ja paikannusluettetot 	•teiminnran laadurrvatventa ja  -varmistus 

'toiminnan  tilaatointi  ja raportointi 

Kuva 4:Likennekeskuksen päätoiminnot (Tie/altos  1998). 

Liikennekeskus  seuraa vallitsevia liikenneoloja  piste-, tiejakso-  ja aluekohtal-
sesti.  Tiedot kerätään käyttötarkoituksen mukaan eri mittaisilta aikajaksoilta. 
Liikennetiedot ylläpidetään pääasiassa seurantajärjestelmän tietokannoissa, 
mutta tiedot ovat hyödynnettävissä  ja  tarvittaessa siirrettävissä myös liiken-
teen  hallinnan tietojärjestelmään. (Tielaitos  1 998.) 

Liikennetilannekuvaus määritetään  tärkeimmillä tiejaksoilla ajosuunnittain. 
Liikennetilanteen kuvauksessa  on tielaitoksessa  ja  muissa  EU-maissa käy-
tössä viisiportainen luokitus: 

•  sujuva 
• jonoutunut 
•  hidas 
• pysähtelee 
•  seisoo. (Tielaitos  1998.)  

Liikenteen seuranta voi olla automaattista  tai  ihmisten tekemiin havaintoihin 
perustuvaa manuaalista seurantaa. Vähäliikenteisellä tieverkolla riittää ma-
nuaalinen seuranta, verkon ongelmakohdissa tarvitaan automaattiseurantaa. 
Pääkaupunkiseudulla, suurimmissa kaupungeissa  ja  vilkkaasti liikennöidyllä 
päätieverkolla käytetään yleensä kattavampaa automaattista liikenteen seu-
rantajärjestelmää.  (Johansson  1996.) 
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3  MATKA-AIKA  

3.1  Matka-aika käsitteenä 

Matka-aika,  matkan  alku-  ja  päätepisteen  välisen matkan  kulkemiseen käy-
tetty aika,  on  eräs liikennetekniikan perussuureista. Matka-aika  on  helposti 
ymmärrettävä suure sekä liikennetekniikan ammattilaisille, tiedotusvälinei-
den edustajille, suunnittelijoille että tienkäyttäjille. Yleinen käsite yhdyskun-
tasuunnittelussa  on 30  minuutin matka-aika,  jota  kauemmas työpaikasta  ja 

 palveluista ei haluta muuttaa. (FHWA  1998).  

Matka-aika  on  yhteinen suure kaikille eri kulkumuodoille  ja sen  lopputulos  on 
 valitusta reitistä riippumatta vertailukelpoinen (FHWA  1998). Yksinkertaisuu-

destaan  huolimatta matka-aika kuvaa hyvin myös liikenteen sujuvuutta 
(Luoma  1998).  

Liikenteen sujumattomuus ilmenee  mm. ajonopeuksien alenemisena. Ajono-
peuksien alenema  taas aiheuttaa matka-ajan kasvua. Erilaiset matka-ajan 
mittausmenetelmät tarjoavat hyvän mandollisuuden liikenteen sujuvuuden 
mittaamiseksi. (Luoma  1998.)  

Matka-aika  on  aina keskimääräinen suure alku-  ja  päätepisteen välillä.  Se 
 kertoo liikennetilanteesta kattavammin kuin yksittäiset linkin sisäiset pisteno-

peudet. Matka-aikaan kuuluu ajoaika  (running time)  ja  pysähdyksissä oloai-
ka  (stopped delay)  kuvan  5  mukaisesti. (FHWA  1998.) 

Stopped 
Delay 	Running 

Running Time 	Time ' Time k 	 •4 	.4 

	

I 	 I 

	

I 	 I 6(1  -  

	

I 	 I 

	

I 	 I 

	

I 	 I 

	

I 	 I 

	

I 	 I 
E 

	

I 	 I 

	

;40- 	 I 	 I 

	

I 	 I 

	

I 	 I 

	

I 	 I 

20- 

	

I 	 I  

	

c/D3Ø_ 	 (.1/I 

	

I 	 I 

	

I 	 I  

	

lO- 	 I 

I 	I 	I 
I  () 	20 	30 	40 	50 	60 

Time (seconds)  

Kuva  5:  Matka-ajan muodostuminen ajoajasta  (running time)  ja  pysähdyksissäoloajasta  (stopped delay 

time) (FHWA 1998). 
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Kuvasta  6  nähdään liikennemäärän  ja  matka-ajan välinen riippuvaisuus. Kun 
liikennemäärä kasvaa, kasvaa myös matka-aika  ja  liikenne ruuhkautuu. Lii-
kenne linkillä jonoutuu, kun  linkille  saapuu enemmän autoja kuin linkki kyke-
nee välittämään  (Q).  Jonoutumisen  seurauksena liikennemäärä linkin pois-
tumispäässä vähenee. Samaan aikaan liikenteen matka-ajat kasvavat nope-
asti. (Keränen  1990.) 

Kapasitecti yUstä 
 johtuvat vkytyksct 

\ Viivytykscz  
kapasiteetin ajittavilia 

) liikenzemä&riljä 

Perusmatka —aika  

Kuva  6:  Lükennemäärästä  riippuvat viivytykset  ja  matka-ajan kasvu (Keränen  1990).  

Matka-aikaa  ja sen  muutoksia seurataan kandella suureella: oletettu saapu-
misajalla  matkan  päätepisteeseen  ja  oletetun matka-ajan hajonta. Ensim-
mäinen palvelee  matkan  suunnittelua  ja  jälkimmäinen riskinhallintaa - kuin-
ka paljon matka saattaa viivästyä. (PIARC  1999.) 

32  Matka-ajan käyttö liikenteen hallinnassa  

Tielaitoksen  mukaan liikenteen sujuvuutta kuvaaviksi päämittareiksi  on  eh-
dotettu seuraavia (Tielaitos  1996): 

1. Liikenteen  kokonaismatka-aika  
2. Luotettavuus  (toimintavarmuus, häiriöttömyys)  
3. Tiestön käyttökelpoisuus (tekninen laatu, kunto, hoitotaso). 

Liikenneministeriön toivomuksesta liikenteen sujuvuus —tavoitteeseen  on 
 sisällytetty uutena tekijänä liikenteen kokonaismatka-aika  ja  liikenneministe- 

riön asettama alustava tulostavoite  on  muotoiltu seuraavasti (Tielaitos  1996):  

"Liikenteen sujuvuus taataan säilyttämällä pääteiden kunto  ja  hoitotaso  ny-
kyisellään sekä vähentämällä ajoneuvollikenteen  pää tieverkolla  käyttämää 
kokonaismatka-aikaa." 
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Sujuvuustavoitteen  painoarvo  on  koko tielaitoksen  tavoitteista  35%,  josta 
matka-ajan vähentämistavoitteen osuus  on  tiepiirikohtaisesti  40-60%  (Luo-
ma  1998).  

Tielaitoksen  oletetaan tuottavan luotettavia matka-aikaennusteita, reittieh-
dotuksia sekä tietoa kohteiden välisistä etäisyyksistä. Ennusteiden  ja  ehdo-
tusten pitää perustua luotettaviin ajo-olosuhteet, liikennemäärän, tietyöt  ja 
nopeusrajoitukset  huomioon ottaviin järjestelmiin. (Tielaitos  1998.)  

Matka-aikakuvaus voisi sisältää esim. seuraavaa: 

•  ajanjakso 
• tiejakson  nimi sekä alku  ja loppupiste tiestötietokannasta 
•  keskimääräinen nopeus tiejaksolla 
•  poikkeama normaalin liikennetilanteen keskinopeudesta 
• tieosan  matka-aika  tai  matka-aikaindeksi 
•  poikkeama normaalin liikennetilanteen matka-ajasta 
•  eri liikennetilaluokkia vastaava matka-aika eri väreillä esitettynä (Tielaitos 

 1998).  

Nykyisin liikennetilannetta ennustetaan suurimpien kaupunkien pääväylillä 
lähimmän  tunnin ajanjaksolle.  Viikonlopun meno-  ja paluuliikennettä  ennus-
tetaan kaupunkiseutujen sisäänajo-  ja ulosajoteillä ja  tärkeimmillä valta-  ja 
kantatiejaksoilla. (Tielaitos  1 998.)  

Lyhyen aikavälin ennusteet tulisi laatia 

• liikennemäärän  ja keskinopeuden  muuttumisesta: nousee, laskee, en-
nallaan 

• liikennetilanneluokasta 
•  matka-ajasta (Tielaitos  1998).  

Ennuste laaditaan sekä nykyisten mittaustietojen että aikaisempien  historia- 
tietojen avulla. Ennusteen laadinnassa tulee huomioida tiedossa olevat häi-
riöt  ja  tapahtumat (onnettomuudet, ohjauslaitteiden viat, tietyöt jne.) sekä 
historiatiedot (Ilikennetilanteen kehitys viimeisimmän  tunnin  aikana, ennus-
tejaksoa vastaavan ajankohdan aikaisemmin toteutunut tilanne jne.).  (Tie- 
laitos  1998.) 

3.3  Matka-ajan merkitys tienkäyttäjälle 

Matka-ajan reaaliaikainen seuranta muodostuu oleelliseksi, kun tienkäyttä-
jille halutaan jakaa tietoa tämänhetkisestä liikennetilanteesta. Kuljettajia kiin-
nostaa reitinvalinnan yhteydessä tieto eri reittien kokonaismatka-ajoista. Ny-
kyisin pääosin kerättävän pistekohtaisen lilkennetiedon luotettavuus vähe-
nee, kun liikennemäärät mittapisteen ympäristössä kasvavat  ja liikennevirta 

 muuttuu epävakaaksi. (Luoma  1998.)  

Pistetieto  pitää muuttaa tiedoksi, joka kuvaa pidemmän jakson liikennetilan- 
netta. Sopiva parametri tähän  on  sekä suunnittelijoiden että tienkäyttäjien 
kannalta keskimääräinen matka-aika  ja  ruuhkista johtuva vilvytys kanden 
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pisteen välillä (Luoma  1998).  Ranskassa  1994  tehdyn tutkimuksen mukaan 
kuijettajat olivat yllättävän yksimielisiä siitä, että liikennetietoa haluttiin saada 
nimenomaan matka-aikojen muodossa (Orselli  ja Durdand-Raucher  1995). 

3.4  Matka-ajan ongelmat  

Linkkitietoon  perustuvassa matka-aika-analyysissä ongelmana  on se,  että 
linkkien alku-  ja  päätepisteen välillä vallitsevia häiriötilanteita ei tarkalleen 
tunneta. Vaikka kuljettajan matkanopeus pitkällä linkillä olisi lähellä vapaan 
liikennevirran matkanopeutta, voidaan pieni  osa  matkasta ajaa hitaan ajo-
neuvon perässä  tai  jonossa. Kun hidastuksesta  on  päästy ohi, saatetaan 
loppumatka ajaa keskimääräistä liikenteen matkanopeutta nopeammin  ja 
kokonaismatka-aika voi olla hyvin lähellä keskimääräistä liikenteen matka- 
nopeutta. (Luoma  1998.)  

Passiiviseen matka-ajan seurantaan liittyy myös  se  ongelma, että ajoneu-
von reittiä alku-  ja  päätepisteen välillä ei aina tiedetä.  Jos linkin  sisällä  on 

 mandollisuus poiketa vaihtoehtoisille reiteille  ja  palata  linkille  ennen pääte-
pistettä, kirjatuvat nämäkin linkin matka-aikahavainnoiksi. Myös linkin sisällä 
pitkäksi aikaakin pysähtyvät ajoneuvot tuottavat matka-aikahavainnon (esim. 
huoltoasemakäynnit).  Jos  matka-aikahavaintoja linkillä  on  vähän, yksittäiset 
poikkeuksel liset havainnot voivat vaikuttaa matka-ajan keskiarvoon merkit-
sevästi. 
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4  MATKA-AJAN SEURANTA 

 4.1  Seurannan peruskäsitteet 

Matka-aikaa voidaan seurata usein eri menetelmin, sekä  tosiaikaisesti  että 
viiveellä, aktiivisesti  tai  passiivisesti  (kuva  7).  Liikenteen matka-aikoja voi-
daan seurata joko täysin manuaalisesti  tai  prosessia voidaan automatisoida 

 soveltuvin  osin. Nykyisin olemassa olevin  teknilkoin  matka-ajan seuranta 
voidaan jopa täysin automatisoida.  (FHWA  1998.)  

Matka-ajan seuranta  

A  

Aktiiviset 	 Passiiviset 
menetelmät 	 menetelmät  

________ 	 A 	 - 	____  
I 	 Muut 

Testi- 	 Anturi- 	Rekisterikilpi- 	tunnistus- 
ajoneuvot 	 ajoneuvot 	menetelmat 	menetelmät 

Käsin kirjaus  Tagit 	 Manuaalinen 	Pistetiedon 
Matkamittaus 	 D-GPS 	 Tietokone- 	laajennus  
D-GPS  Matkapuhelin 	avusteinen 	Ajoneuvon 

Automatisoitu 	sormenjälki  

Kuva  7:  Matka-ajan seuranta jakautuu aktiivisiin (testiajoneuvot)  ja  passiivisun  menetelmiin (anturiajoneu-
vot, rekisterikilpimenefelmätja muut menetelmät) (FHWA  1998).  

Aktiivisissa  menetelmissä seurattavaa  reittiä pitkin ajetaan  mittausajoneu
-voilla, joiden matka-ajat kirjataan joko käsin,  puoliautomaattisesti  tai  täysin 

automaattisesti. Passiivisissa  menetelmissä  seurataan liikenteessä normaa-
listi liikkuvia ajoneuvoja.  (FHWA  1998.)  

Täysin  tosiaikaisessa  matka-ajan  seu  rannassa yksittäisiä  I  iikennevirrassa 
eteneviä  ajoneuvoja seurataan  koko  ajan  paikannustiedon  avulla. Ajoneuvo 
lähettää jatkuvasti  keskusjärjestelmään  tiedon sijainnistaan. Sijainnin muu-
toksesta lasketaan ajoneuvon matka-aika. Viiveellä tapahtuvassa matka- 
ajan seurannassa ajoneuvo tunnistetaan kandessa  tai  useammassa tiever-
kon pisteessä. Matkaan käytetty matka-aika voidaan laskea  tunnistushetkien 

 perusteella.  (FHWA  1998, Westerman 1995)  

Ajoneuvot  voidaan tunnistaa joko niihin  asennettujen tunnisteiden,  rekisteri- 
tunnusten  tai  induktioilmaisimella  havaittujen  ominaispiirteiden  perusteella 

 (FHWA  1998).  Yksittäisten ajoneuvojen sijasta voidaan käyttää ajoneuvo- 
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jonojen  tunnistamista  ja  mitata niiden keskimääräinen matka-aika (Innamaa 
 1999). 

4.2  Mittausajoneuvot  

Eräs yleisimmistä matka-ajan tutkimusmenetelmistä  on kelluvien mittausajo-
neuvojen  käyttäminen linkin matka-ajan selvittämiseksi. Käsitteenä kelluvalla 
ajoneuvolla tarkoitetaan liikennevirran mukana yksinomaan liikenteen seu-
rantatarkoitu ksessa ajavaa testiajoneuvoa. Ajoneuvoa pyritään kuljettamaan 
virrassa siten, että  se  edustaa mandollisimman hyvin  koko liikennevirran 

 käyttäytymistä. Ajoneuvon pitää "kellua" virran mukana niin, että  se  ohittaa 
yhtä monta ajoneuvoa kuin  sen  on  ohittanut - eli  se  ei  jää  virrassa jälkeen 
eikä kulje virtaa nopeammin. (FHWA  1998, Gorys  ja  Keen 1999.)  

Ajoneuvon lähtöaika  ja linkkien solmukohtien ylitysajat  kirjataan joko käsin 
 tai automaattisin apuvälinein tietorakenteeseen. Yksinkertaisimmillaan  mit-

taus voidaan toteuttaa kirjaamalla ajoneuvossa käsin jokainen  linkille  saa-
puminen  ja linkiltä  poistuminen (FHWA  1998). YTV:n  kanden vuoden välein 
tekemät pääkaupunkiseudun matka-aikamittaukset ovat eräs suomalaisittain 
tunnetuin sovellus. Nykyisissä YTV:n matka-aikamittauksissa  on  suurim-
maksi osin käytetty käsinkirjausta siten, että ajoneuvossa  on  aina kuljettajan 
lisäksi tiedon kirjaaja (YTV  1998).  

Tutkimukseen käytetään yhtä  tai  useampaa ajoneuvoa, joilla ajetaan tutkit-
tava linkki läpi tilastollisen luotettavuuden saavuttamiseksi edellytettävät ajo- 
kerrat (Quiroga,  Bullock 1998a).  

Prosessia voidaan automatisoida käyttämällä autossa elektronista matka - 
mittaria,  joka automaattisesti kirjaa ennalta ohjelmoitujen ajomatkojen jäl-
keen tietorakenteeseen ajomatkaan käytetyn ajan. Sovellus edellyttää tark-
kaa linkkien pituuksien tuntemista  ja ajoreitin pysymistå  muuttumattomana. 
(FHWA  1998.) 

Mittausajoneuvot  voidaan varustaa myös tarkoilla paikannuslaitteilla, joista 
yleisimmin käytössä oleva sovellus  on differentiaali-GPS (D-GPS)  (kuva  8). 

 Ajoneuvo määrittää paikkansa tunnetussa koordinaatistossa tietyn yleensä 
hyvin lyhyen ajanjakson välein. Ajoneuvon antamat koordinaatit yhdistetään 
sähköiseen tiekarttaan, minkä jälkeen ajoneuvon etenemä reitti  ja  reitillä 
käytetty matka-aika voidaan laskea. Satelliittilinkkeihin perustuvien paikan-
nuslaitteiden ongelmana urbaanissa infrastruktuurissa ovat katvealueet - 
järjestelmä ei anna sijaintitietoa esimerkiksi tietunneleissa. (FHWA  1998, 
YTV 1998, Quirogaja Bullock 1998b.) 
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________________________  /7- 
 DUPS Antenna 
tFM Receivntg) 

GPS  Antenna 

____ -- 

-IIITh-- 

Difkrential 	DiI1reiitial 	i 	GPS 
Coiiection 	Correction Data 	Rceivcr  
Receiver 

DGPS  Data in-Vehicle 
Laptop 

(omputer  

Data 
Storate 

('otuptiler  

Source: adapted from reference tat.  

Kuva  8: Differentiaali-GPS:ün  perustuva matka-ajan mittauslaitteisto (FHWA  1998).  

Uusimmissa YTV:n mittauksissa tärkeimpien linkkien matka-ajat  on  vertailu- 
tarkoituksessa ajettu perinteisen mittausajoneuvomenetelmien lisäksi myös 

 D-GPS  ajoneuvoilla. Mittausmenetelmissä ei havaittu merkitseviä eroja. 
(YTV  1998)  

Kaikilla mittausajoneuvomenetelmillä  on  omat hyvät  ja  huonot puolensa. 
Manuaalinen ohitustietojen keruu vaatii aina kanden henkilön käytön ajo-
neuvossa  ja  matka-aikatietojen jälkikäsittely  on  työlästä, joskin mittatieto  on 

 jo esikäsiteltyä ja  se on ymmärrettävässä  muodossa. Toisena ääripäänä  on 
paikannuslaitteistoihin  perustuva matka-ajan laskenta, jossa ongelmaksi 
muodostuu sekä tiedon runsaus  ja sen validoinnin  vaikeus että käsittelyn 
työläys. (FHWA  1998.)  

Kelluvan  ajoneuvon tutkimuksissa saadaan aina samantyyppistä matka-
aikatietoa - mittatieto  on  aina  kelluvan  ajoneuvon matka-aika eikä matka- 
ajoissa ole ajotyylistä aiheutuvaa hajontaa. Kehittyneillä paikannuslaitteisiin 
perustuvilla järjestelmillä sekä perinteisillä ajoanalysaattoriajoneuvoilla saa-
daan myös matka-ajan kertymä  koko linkin  matkalta eikä  vain linkin  päästä 
päähän. (FHWA  1998) 
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Toisaalta, etenkin käsin kirjattavissa  kelluvan  ajoneuvon mittausmenetelmis
-sä, on  aina mandollisuus kirjaus-  ja käsitevirheille. Mittaushenkilöstön  kou-

lutukseen tuleekin panostaa riittävästi. Lyhyin väliajoin kirjattava paikannus-
tieto  ja sen  yhdistäminen digitaaliseen karttaan  on  monimutkainen tiedonkä-
sittelyprosessi. (FHWA  1998.) 

4.3  Anturiajoneuvot 

Anturiajoneuvoilla  tehtävä matka-aikamittaus  on  periaatteessa samankaltai-
nen kuin matka-aikamittaus  kelluvan  ajoneuvon menetelmässä. Kun testi-
ajoneuvot ovat aktiivisia mittausajoneuvoja, voidaan anturiajoneuvot määri-
tellä passiivisiksi mittausajoneuvoiksi. Anturiajoneuvot ovat muutenkin lii-
kennevirrassa  kul kevia  ajoneuvoja, jotka  on  varustettu jonkinasteisella ajo-
neuvon sijainnin määrävälein  tai määräajoin kertovalla anturilla  (kuva  9). 
(FHWA 1998.) 
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Kuva  9: Ajoneuvotunnisteperusteinen  matka-ajan seurantamenetelmä (FHWA  1998).  

Usein anturiajoneuvoissa käytetään elektronista tunnistetta, jonka avulla 
kerätään tietoa tienvarressa sijaitsevalle  m ittausasemalle.  Tu nnisteita  voi-
daan jakaa vapaaehtoisille seuranta-alueen tienkäyttäjille riittävän otoksen 
edellyttämä määrä  (Lund-Sørensen  ja  Holm 1999), tunnisteita  voidaan jakaa 
ammattiautoilijoille  tai  käyttää joukkoliikennejärjestelmien seurantatietoa. 
Tunnisteina voidaan käyttää myös tietullijärjestelmän ajoneuvokohtaisia  tun-
nisteita (Lu ym.1998) 

Anturiajoneuvoissa  voi olla myös paikannuslaite, jonka tietoa lähetetään  tai 
 tallennetaan vastaavasti kuin testiajoneuvoa käytettäessä. Ajoneuvon paikka 

voidaan saada  D-GPS-järjestelmästä (Quiroga  ja  Bullock 1998b) tai yhdis- 
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tämällä  ajoneuvon suuntaus-  ja etenemätiedot koordinaattitiedoksi ja  liittä-
mällä nämä digitaaliseen tieverkkokarttaan  (Westerman 1995). 

Paikannustietona  voidaan käyttää myös matkapuhelimen solutietoa  ja  puhe-
limen sijaintia sekä etenemää tieverkolla. Matkapuhelimien sijaintitieto ei 
välttämättä sovellu matka-ajan seurantaan epätarkkuutensa vuoksi.  (Larsen 
1996)  

Yksittäisen tunnisteanturin hinta  on  yleensä pieni, joten populaation laajen-
taminen ei yleensä ole taloudellinen kynnyskysymys. Anturiajoneuvoilla mat-
ka-aikatietoa saadaan aina, kun anturilla varustettuja ajoneuvoja  on liiken-
nevirrassa.  Matka-aikatiedon keruu ei ole rajoitettu testiajojen tapaan joihin-
kin tiettyihin suoritusajankohtiin. Matka-aikatieto voidaan myös aina kerätä, 
lähettää eteenpäin  ja  käsitellä automaattisesti, koska tieto  on  jo alun  perin 
sähköisessä muodossa. Mittausajoneuvojen passiivisuudesta johtuen antu-
riajoneuvot eivät lisää liikennettä linkeillä vaikka seurattavien ajoneuvojen 
määrä olisi suurikin, eikä mittausajoneuvojen ajotyyli muuta muun liikenne- 
virran käyttäytymistä. (FHWA  1998.) 

Ajoneuvokohtaisten anturien tiedonkeruupisteiden  pystyttäminen  on  kallista 
 ja  järjestelmä  on  aina sidottu tiettyihin kiinteisiin mittauspisteisiin. Tunnistel

-sun perustuvien anturiajoneuvojen  tiedon keruu  ja  käsittely vaativat kehitty-
neitä  ja räätälöityjä  ATK-sovelluksia.. (FHWA  1998.) 

Anturiajoneuvoilla  tehdyissä matka-ajan seurantakokeiluissa  on  usein käynyt 
ilmi, että riittävän suuren populaation aikaansaaminen ei ole pienistä kus-
tannuksistaan huolimatta kovinkaan yksinkertaista (FHWA  1998, Lund- 
Sorensen  ja  Holm 1999, Haugen 1999).  Ongelmaksi voi muodostua myös 

 se,  etteivät läheskään kaikki ohiajavat tunnisteet kirjaudu järjestelmään 
(Haugen  1999).  

Yleisimmin matka-ajan seurantaa anturiajoneuvoilla käytetään yhdessä  tie-
tullijärjestelmien  kanssa. Tietulliasemia ei kuitenkaan ole samalla seuratta

-valla linkillä  useita peräkkäin, vaan matka-ajan seurantaa varten  on  raken-
nettava erillisiä tunnistuspisteitä. (FHWA  1 998.) 

44  Rekisterikilpimenetelmät  

Eräs useimmin käytetyistä matka-ajan seurantamenetelmistä pienissä tutki-
muksissa  on  ajoneuvojen rekisterikilpien tunnistaminen linkkien alku-  ja 
päätepisteessä ja  havaittujen ohitusaikojen erotuksesta lasketun matka-ajan 
kirjaaminen  (kuva  10). Yksinkertaisimmillaan  tutkimus voidaan tehdä kirjaa-
maIla suoraan käsin linkin alku-  ja loppupisteen  ajoneuvojen ylitysajat  ja  re-
kisteritunnukset  ja  yhdistämällä nämä myöhemmin matka-aikatiedoksi. 
(FHWA  1998.) 
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Kuva  1O:Manuaalinen matkanopeuksien  seuranta  rekisterikilpitutkimuksena (FHWA  1998).  

Prosessia voidaan automatisoida videoimalla linkin sotmupisteiden ajoneu-
vot  ja purkamalla  tämä  video  myöhemmin. Kuvattavan  videon  on  oltava riit-
tävän hyvälaatuinen, yleensä  S-VHS  tasoinen  ja  kuvassa  on  näyttävä ajo-
neuvon rekisterikilpi luettavan kokoisena. (FHWA  1998.)  

Menetelmää voidaan edelleenkin automatisoida siten, että kuvattu  video 
 syötetään järjestelmään, joka tulkitsee videokuvasta ajoneuvojen rekisterikil

-vet  ja  laskee ylitysajat sekä kirjaa nämä tietorakenteeseen. Järjestelmän 
tehokkuutta voidaan nostaa tallentamalla  tu nnistamatta  jääneet rekisteritun-
nukset myöhemmin käsin. (FHWA  1998).  

Täysin automaattisena rekisterikilpitunnistus voi toimia tunnistamalla mitta- 
pisteen ohittavia ajoneuvoja automaattisesti kameroiden avulla. Tällöin jär-
jestelmä tunnistaa ajoneuvon ohituksen, etsii kuvasta rekisterikilven  ja  tal-
lentaa  sen tietorakenteeseen ohitusajankohdan  kanssa. Järjestelmän toi-
mintaa voidaan tehostaa ympärivuorokautisessa seu rannassa valaisemalla 
ajoneuvoja joko näkyvällä valolla  tai ihmissilmälle näkymättömällä intra-
punavalolla. (Nelson 1997) 

Rekisterikilpien tunnistuksen  lisäksi automaattisessa sovelluksessa tieto 
voidaan siirtää automaattisesti mittausasemalta keskusjärjestelmään. Kes-
kusjärjestelmään voi kuulua automaattisesti rekisterikilpiä alku-  ja loppupis-
teissä  vertaileva ohjelmisto. (Billington  ja MarteN  1997) 

Rekisterikilpitunnistukseen  perustuvan matka-ajan mittauksen selkeimpänä 
etuna  on  otoksen suuruus.  Jos  järjestelmä ei  tee  systemaattisia virheitä, 
saadaan lyhyenkin jakson aikana suuri määrä edustavia matka-aikoja. Ha-
vainnoista voidaan laskea keskiarvoja  ja keskihajontoja  esimerkiksi  15  mi-
nuutin jaksoille. (FHWA  1998.) 

Rekisterikilpitunnistuksella  saadaan kuitenkin aina  vain linkin  alku-  ja  pääte- 
pisteen väliseen matkaan käytetty aika eikä saatava tieto ole linkin sisällä 
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paikkaorientoitunutta  kuten paikannusjärjestelmistä saatava matka-aikatieto. 
Automaattisissa järjestelmissä  on  hankaluutena järjestelmän rekisterikilpien 
tunnistusaste, joka voi laskea heikoissa olosuhteissa huomattavasti. Toi-
saalta pienehkölläkin tunnistusasteella päästään vielä populaatiota edusta - 
vim otoskokoihin. (FHWA 1998.) 

4.5  Pistetiedon  laajentaminen  

Liikenneteknisissä  julkaisuissa  on  esitetty myös useita pistetiedon laajen-
nusmenetelmiä linkkitiedoksi. Tällöin kanden  tai  useamman lähekkäin sijait-
sevan induktiivisilmukkailmaisimen ilmaisutiedoista arvioidaan näiden  väli-
sen linkin  matka-aika (Haugen  1999, FHWA 1998, Paterson  ja  Rose 1999, 
Suzuki ym. 1999 Jasperse  ja Toorenburg  1999). Linkkitiedon  laajentaminen 
pistetiedoksi toimii ainoastaan lyhyillä  ja homogeenisilla linkeillä.  

4.6  Muut menetelmät 

Edellä esitettyjen menetelmien lisäksi ajoneuvojen matka-aikoja voidaan 
kerätä  tai  arvioida muutamilla ei-perinteisillä menetelmillä. 

Ajoneuvoja voidaan tunnistaa anturiajoneuvojen  ja rekisterikilpimenetelmien 
 tapaan linkin alku-  ja päätepisteissä  esimerkiksi ilmaisinsilmukan havaitse - 

man signaalin  muodon perusteella. Perättäisissä pisteissä riittävän saman-
lainen ajoneuvosormenjälki tulkitaan edellisessäkin pisteessä havaituksi ajo-
neuvoksi. Ajoneuvoja voidaan tunnistaa myös kuvaamalla ajoneuvon profiili 
optisella laitteella  (kamera,  laser)  (kuva  11)  ja vertailemalla  näiden protiilien 
samankaltaisuutta perättäisissä pisteissä (Evertse ym.  1998). 

..',,.".,.. 	.  
Tractor with I Trailer 	 Cargo Van 

Pickup Truck 
	

Passenger Car  

Kuva  11:  Ajoneuvon profiileja poikkileikkauksessa voidaan tunnistaa myös lasersätee/lä  (Schwartz Elect
-ro-Optics 1999).  
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5  LIIKENTEEN  KAMERASEURANTA 

 5.1  Kameratekniikan  kehittyminen 

Jatkuvasti kehittyvä kameratekniikka sekä tuotantomäärien kasvun myötä 
laskevat laitteistohinnat ovat mandollistaneet taloudellisen  ja  tehokkaan lii-
kenteen seurannan videokameroiden avulla (Bogaert  ja Lernaire  1997).  Ka-
merat ovat kuitenkin  vain  visuaalisen  ja  automaattisen liikenteenseurannan 

 osa (Nuttall  1999).  Yksinkertaisimmillaan  liikenteen kameraseuranta  on  vi-
suaalisesti tarkkai Itavaa videokuvaa liikenteen ongelmapisteestä (Tielaitos 

 1996)  ja monimutkaisimmillaan  voidaan puhua ajoneuvon piirteitä tunnista- 
vasta hahmotunnistuksesta. Nopeutuneen tietojenkäsittelyn sekä tietoliiken-
netekniikan kehittymisen ansiosta liikenteen häiriöitä voidaan seurata  video- 
kuvaa tulkitsevilla järjestelmillä, jotka tunnistavat automaattisesti häiriöitä 
liikennevirrassa (FHWA  1996).  

Yleisin liikenteen seurantakameroiden automatisoitu käyttötapa  on  jon-
kinasteiseen kuvantunnistukseen perustuva liikenteen häiriöiden automaatti-
nen havainnointi (FHWA  1996).  Kuvasta voidaan havaita tien varteen py-
sähtyneet ajoneuvot  ja  antaa tästä ilmoitus poliisin tietojärjestelmään  (Mau -
nfl  1997)  ja  kuvasta voidaan tulkita ajoneuvojen ajonopeuteen liittyviä  tun

-nuslukuja  (Uudenmaan Tiepiiri  1999b).  Suorien tieosuuksien lisäksi  kamera- 
seurantaa voidaan käyttää tietunneleiden valvomiseen, joskin  tunnelin  nor-
maalia heikompi näkyvyys asettaa omat vaatimuksensa kameroiden  asen-
nukselle (Nuttall  1999).  

Seu rantakameroita  ja kuvantulkintasovelluksia  voidaan käyttää myös liitty-
mäalueen seurantaan  ja  valvontaan. Kehittynyt kuvantulkintasovellus voi 
jopa seurata yksittäisten ajoneuvojen  koko liikerataa  liittymään saapumi-
sesta liittymästä poistumiseen asti  (Versavel ja Boucké  1998).  Järjestelmällä 
voidaan valvoa esimerkiksi punaista päin ajavia ajoneuvoja, ottaa näistä 
automaattisesti  kuva,  tunnistaa ajoneuvon rekisterikilpi  ja  lähettää ajoneuvon 
haIti jalle  sakko (Frangos  1998).  

Liikenteen kameraseurannalla voidaan parantaa sujuvuuden lisäksi myös 
liikenneturvallisuutta. Tunneleihin  ja pysäköintialueille  pääsyä voidaan ra-
joittaa häiriötilanteissa (Bogaert  ja Cypers  1997),  automaattinen liikenteen 
seurantajärjestelmä voi nopeuttaa pelastushenkilökunnan saapumista on-
nettomuuspaikalle useilla minuuteilla (Maurin,  Nicolas 1997),  häiriötilanteista 

 voidaan tiedottaa tienkäyttäjille esimerkiksi suoraan ajoneuvoihin (Tielaitos 
 1996),  tietunneleiden ilmanvaihtojärjestelmiä  voidaan ohjata seurantajärjes-

telmän mittaustiedolla  tai  kaistoja  ja tunneleita  voidaan kokonaan sulkea 
liikenteeltä. Kamerapohjaisen järjestelmän mittaustietoa voidaan käyttää 
myös ajonopeuksien harmonisointiin muuttuvin nopeusrajoitusmerkein (Uu-
denmaan tiepiiri  1 999a)  ja tienkäyttäjiä  voidaan varoittaa muuttuvin varoi-
tusmerkein ennen tietyöalueelle saapumista (Uudenmaan tiepiiri  1999a, 

 Boucké  1998).  
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5.2  Liikenteen kameraseurannan erityispiirteet 

Liikenteen seurantajärjestelmien kannalta  on  oleellista toimiminen kaikkein 
huonoimmissa olosuhteissa - yleisimmin juuri tällöin tarve liikenteen tilaseu-
rantaan  ja seurantatietoon  perustuvaan ohjaukseen  on  suurin  (Hon 1997). 
Lilkenteenseurantakameroiden on  toimittava luotettavasti  ja  tehokkaasti se-
kä kirkkaassa auringonpaisteessa että pimeässä (Juha  1997).  Korkean suo-
rituskyvyn lisäksi liikenteen seurantajärjestelmille  on  oleellista kameroiden 
kaukosäätö, toimiva  ja  riittävän nopea digitaalinen kuvansiirto sekä  tar-
peenmukainen  tiedon tallennus  ja -hallintajärjestelmä  (Liddell 1 999). 

Käyttötarkoituksensa  mukaan kamerat voivat olla teknisesti hyvinkin erilaisia 
- visuaalisessa seurannassa  kameran  herkkyyden  on  oltava hyvä, erottelu-
kyky  on  heikoissa valaistusolosuhteissa tärkeää,  kameran resoluution  on 

 oltava tarkka hahmontunnistussovelluksissa  ja suijinnopeuden  on  oltava 
suuri sovelluksissa, joissa yksittäisen kuvan valinta tapahtuu automaattisesti 
- kuten rekisterikilpitunnistuksessa.  (Liddell 1 999.)  

Kameroiden toiminta sinällään ei ole vielä riittävä  tae  hyvälle videokuvalle. 
Valaistusolosuhteet saattavat vaihdella kuvattavassa pisteessä niin paljon, 
ettei käyttökelpoista kuvaa saada ilman lisävalaistusta. Lisävalaistuksen 
käytöllä kameroiden toiminta-aluetta voidaan laajentaa. Valaistus voidaan 
toteuttaa hyvinkin monella eri tavalla - kamerat voidaan sijoittaa katuvalais-
tuksen läheisyyteen niin, että pimeän aikaan katuvalaistus valaisee kuvaus- 
aluetta. Suoraa kuvauskohteeseen kohdistettua valoa liikennesovelluksissa 
ei suosita, koska  se  häiritsee tarpeettomasti kuvauskohdetta. Eräs menetel-
mä  on  valaista kuvauskohdetta infrapunapuissilla (IR-puissi). IR-
puissivalaistus soveltuu hyvin tilanteisiin, jossa kuvauskohteesta pieni valoa 
hyvin heijastava  osa  sisältää seurannan kannalta oleellisen informaation, 
kuten ajoneuvon rekisteritunnuksen  (Liddell 1999).  

Suomalaiset olosuhteet asettavat korkeat vaatimukset kameroille. Lämpöti-
lojen vaihtelu vuorokauden sisällä voi olla hyvin suurta, valon määrä vaihte-
lee poikkeuksellisen paljon  ja  kamerat ovat alttiita  loskalle,  tiesuolalle  ja  jää-
tävälle viimalle. 

5.3 Videokuvan tulkintasovelluksia 

Videokuvan  tulkintaan perustuvien järjestelmien periaatteena  on  tunnistaa 
videokuvasta liikkuvat ajoneuvot joko ennalta määritetyssä poikkileikkaus-
linjalla  tai  seuraamalla ajoneuvoa järjestelmään määritetyllä ajouralla  (Sowell 
1997).  Ajoneuvojen liikeradasta voidaan laskea ajonopeuksia, alueen 
keskimääräisestä varausasteesta voidaan määrittää mittapisteen 
kuormitusaste  ja  kuvasta voidaan seurata jonopituuden muutoksia 
(Michalopou  los ym.  1993).  

Automaattisten kameroihin perustuvien häiriöhavainnointilaitteistojen etu 
verrattuna kiinteästi asennettuihin silmukkailmaisimlin  on se,  että järjestelmä 
pystyy seuraamaan liikenteen tilaa ajan  ja  etäisyyden funktiona pelkän ajan 
funktiona sijasta (Michalopoulos ym.  1993). 
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Sen  lisäksi, että videokuvatulki ntasovellu kset tuottavat luotettavaa 
liikennetietoa perinteisten seurantajärjestelmien tapaan, niillä  on  yksi etu - 
monitorointialueella  on  kiinteästi asennettuna kamerat, joita voidaan käyttää 
myös visuaaliseen liikenteen seurantaan. Kun automaattiset kuvantulkinta-
ohjelmistot kytketään pois päältä, voidaan kameraa kääntää  ja  tarkentaa 
manuaalisesti eri suuntiin  ja  kohteisiin. Vaikka tämä rajoittaakin 
automaattisen seurannan tehokkuutta  on  saatava kustannushyöty kuitenkin 
suuri  ja  visuaalisen seurantaverkon kattavuus paranee.  (Panda  ja  Anderson 
1998.) 

Tiedonkäsittelynopeuden  kasvaessa  on  kehitetty järjestelmiä, jotka 
 tu Ikitsevat koko kuva-alaa. Ajou raa seuraavasta järjestelmästä poiketen 

tällainen järjestelmä pystyy seuraamaan ajoneuvon liikerataa kuvausalueella 
(esim. liittymäalueet) sekä havainnoimaan ajoradan sivuun pysähtyneet 
ajonevot. Järjestelmän aihaisemman hyöty-kustannussuhteen vuoksi 
ajouraa seuraavat järjestelmät ovat kuitenkin edellleen yleisempiä.  (Sowell 
1997.) 

Videokuvan tulkintaprosessia  voidaan helpottaa tarkkailemalla kuvaa 
useammalla tarkkuudella. Pääasiassa kuvantulkintaan käytetään karkeaa 
resoluutiota, mutta havaittuja kuvan tapahtumaosia seurataan suuremmalla 
tarkkuudella.  (Sowell 1997.)  

Häiriöiden automaattinen havaitseminen  

Videotulkinnan  avulla toteutettava liikenteen häiriönhavainnointijärjestelmä 
perustuu yleisimmin ajoneuvojen tunnistamiseen videokuvan 
harmaasävyistä  ja nopeusparametrien  tulkitsemiseen ajoneuvojen liikkeistä 

 (kuva  12).  Samaa ajoneuvoprofiilia seurataan ennaltamääritetyllä ajolinjalla 
 ja  ajoneuvon hetkittäinen nopeus saadaan selville. Järjestelmä kykenee 

automaattiseen häiröiden havainnointiin ajonopeuteen perustuvilla 
algoritmeillä.  (Versavel ja Boucké  1997.) 
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Kuva  12:  Kamerakäyttöinen  tieosuuden seuranta-  ja häiriönhavainnointijärjestelma CC/DS  (Versavel ja 
Boucké  1997).  

Automaattinen häiriön havaitseminen digitaalisella sovelluksella mandollis-
taa myös häiriön syyn tallentamisen pysyväismuistiin  tai  videonauhalle. Kun 
liikenteessä  on  havaittu häiriö, voidaan tilapäismuistissa oleva takautuva 
videokuva tallentaa pysyväismuistiin  ja  jatkaa liikennetilanteen analysointia 

 ja tallentamista  kunnes häiriö  on  poistunut. Pelkästään visuaalisessa tark-
kailussahan vanha videokuva ei välttämättä tallennu mihinkään, eikä häiriön 
syntyä päästä enää jälkikäteen analysoimaan.  (Liddell 1999.)  

Liittymäalueen  seuranta  ja  liikennelaskenta  

Toinen samantyyppiselle hahmontunnistusalgoritmille perustuva sovellus  on 
 ajoneuvojen liittymäliikerataseurantaan perustuva järjestelmä  (kuva  13). 

 Järjestelmä  on  kehitetty liittymäalueiden häiriöhavainnointiin  ja  ajoneuvojen 
seurantaan. Järjestelmä toimii sekä normaaleissa tasoliittymissä että pie-
nissä hyvänäkymäisissä kiertoliittymissä. Järjestelmä seuraa ajoneuvoa 
ajouralla  koko liiftymässä oloajan.  Järjestelmällä voidaan laskea  mm.  kaikki-
en tulosuuntien liikennemäärät kaikkiin poistumissuuntiin yhdellä kameralla 
ilman lukuisia ilmaisinsilmukoita. Järjestelmän paluutieto voitaisiin yhdistää 

 mm.  kehittyneisiin liikennevalo-ohjausalgoritmeihin  (SCATS, SCOOT).  (Ver-
savel ja Boucké  1998.)  



34 	 Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen  
matkanopeuden  seuranta 

LIIKENTEEN KAMERASEURANTA  

ANALYSIS 
OF 

A Z 	 .1. 	 A  PiXEL MATfIX 
(fflhi thde UW  IM  

TURNIN(  MOVEMENTS 1» Ii l'  tIOPPEL) EH1CL1S 

Kuva  13:  Kehittynyt  risteysseurantasovellus CTRACK (Versavelja Boucké  1997).  

Muita  videokuvatu  I  ki ntasovel  I  uksia  

Kuvaamalla avointa pysäköintialuetta voidaan oikein suunnatulla  ja  riittävän 
korkealaatuisella kameralla tulkita jopa yksittäisten pysäköintipaikkojen  va-
raustilannetta.  Kun kiinteästi suunnatulle kameralle määritetään jokaisen 
pysäköintiruudun rajat, pystyy järjestelmä tulkitsemaan kuvasta, onko yksit-
täisellä pysäköintipaikalla ajoneuvo  ja  laskemaan  koko pysäköintilaitoksen 
varausasteen.  (Yoshikawa ym. 1998.) 

Videokuvasta  voidaan tulkita myös ajoneuvokohtaista informaatiota. Esimer-
kiksi ajoneuvoja voidaan tunnistaa rekisteritunnusten perusteella perättäisis-
sä pisteissä  ja  laskea pisteiden välissä käytetty aika - ajoneuvon matka-aika 
(Morikawa ym.1  998). Rekisterikilpitunnistuksen  toiminnasta  ja  vaatimuksista 

 on  kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Jopa videokuvatulkintaan 
perustuva sovellus, joka tunnistaa jalankulkijoiden liikkeitä katualueilla,  on 

 esitelty (Allsopp  ja  Smith 1 997). 
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6  AUTOMAATTINEN  REKISTERIKILPITUNNISTUS 

 6.1  Automaattitunnistuksen  edut 

Automaattinen rekisterikilpitunnistus nähdään ratkaisuna moniin modernin 
liikenteenhallinnan ongelmiin. Yksittäisiä ajoneuvoja voidaan tunnistaa lii-
kennevirrasta virtaa häiritsemättä. Tietoa voidaan tarvittaessa yhdistää ole-
massa oleviin muiden järjestelmien rekistereihin  tai  sitä voidaan verrata jär-
jestelmän rinnakkaispisteiden tietoihin. Vähäisellä työmäärällä saadaan suuri 

 osa liikennevirran ajoneuvoista tunnistettua ja  tieto saadaan automaattisesti 
elektroniseen muotoon.  (Bunn  ja  Barrett 1997).  

Osa sovelluksista  saattaa vaatia lähes  100 %:n tunnistusasteen  ja tunnis-
tusvarmuuden,  kun taas toisille sovelluksille riittää paljon pienemmänkin 
osuuden tunnistaminen.  (Bunn  ja  Barrett 1997). 

6.2  Automaattinen  tunnistusprosessi  

Prosessina automaattinen rekisterikilpien tunnistaminen jakautuu kuuteen 
aliprosessiin: 

•  ajoneuvon havaitseminen 
• rekisterikilven  löytäminen havaitusta ajoneuvosta 
•  kuvan käsiftety (vinouden  ja kallistuman  poisto,  kontrastin  tasaus) 
• yksittäisten merkkien löytäminen havaitusta rekisterikilvestä 
•  merkkien tunnistaminen 
• tunnistetun merkkijonon  vertaaminen rekisterikilpien muotosääntöihin 
• tunnistustuloksen, luotettavuusasteen, kellonajan  ja  päiväyksen  tallen - 

tammen.  (Bunn  ja  Barrett 1997)  

Ajoneuvon havaitseminen 

Perusta automaattisesti toimivalle rekisterikilpitunnistukselle  on  yksittäisen 
ajoneuvon löytäminen lilkennevirrasta  ja  ajoneuvon kuvaaminen siten että 
kuvaan saadaan ajoneuvon rekisterikilpi. Varhaisim  missa  automaattisissa 
järjestelmissä käytettiin yleensä ulkoista liipaisinsignaalia kuvaushetken 
määrittämiseksi. Ulkoisena signaalina toimi jokin perinteinen liikenteen  ha-
vainnointimenetelmä:  silmukka-, infrapuna-  tai tutkailmaisin (Nelson 1997). 

 Ulkoisen liipaisinsignaalin käytön etuna  on havaitsemisprosessin  olematon 
tietojenkäsittelytehon tarve sekä ajoneuvon havaitsemisen varmuus. Haitta-
puolena järjestelmän komponenftien  ja  näistä johtuvien virheiden todennä-
köisyyksien kasvaminen. 

Moderneissa  järjestelmissä  on  siirrytty ulkoisista liipaisinsignaaleista järjes-
telmän sisäisiin liipaisinsignaaleihin. Tällöin järjestelmä analysoi jatkuvassa 
prosessissa perättäisiä videosignaalin kuvia  ja  vertaa näitä keskenään.  Jos 

 kuvista  on  tunnistettavissa liikettä ajouran suunnassa, järjestelmä tallentaa 
näistä kuvista yhden jatkokäsittelyä varten  (Nelson 1997).  Sisäisten liipaisin- 
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signaalien  etuna  on  komponenttien määrän vähyys  ja  riippumattomuus uI-
koisista osista, haittapuolina ovat kasvava prosessien  ja  prosessien vaati-
man  tehon  määrä sekä mandollinen ajoneuvojen havaitsemismäärien  pie-
neneminen. 

Rekisterikilven  löytäminen 

Jotta kuvassa oleva rekisteritunnus voidaan tunnistaa, tulee sovelluksen 
tietää, onko kuvassa rekisterikilpi  ja  missä kohtaa kuvaa  se  sijaitsee  (van 
den Bosch  ja Groenendijk  1997).  Järjestelmä voi  jo tunnistuksen  alkuvai-
heessa tietää, minkä kokoista aluetta kuvasta tulee etsiä,  jos  järjestelmän 
lähtötietoina  on  kameran asennuskulmat ja kuvausetäisyys  sekä yleisimmin 
sovelluksen asennusalueella tavattavien rekisterikilpien mitat. 

Rekisterikilpien  löytäminen voi olla hyvinkin monimutkainen prosessi. Yksin-
kertaisimmillaan kuvaa  on  jo kuvaushetkellä  käsitelty siten, että suuri  osa 
epäoleellisesta  informaatiosta  on suodatettu  pois. Tällöin käsiteltävää infor-
maatiota  on  useita kertaluokkia vähemmän  ja  sekunnissa voidaan käsitellä 
useita kuvia. Informaation suodattamisessa eräs yleisimmistä apukeinoista 

 on  olettaa rekisterikilvet heijastavaksi materiaaliksi  ja  käyttää  kameran va-
laistuksena infrapunavaloa  sekä suodattaa heijastuva näkyvä valo kokonaan 
pois.  (Harris 1999) 

Tunnistuksen  perusteena olevan kuvan informaation kasvu vaikeuttaa  tun-
nistusprosesseja.  Informaation määrä kasvaa,  jos  järjestelmän kamerat ovat 
yhteiskäyttöisiä liikenteenseurantakameroita  tai  kuvasta pitää myöhemmin 
kyetä tunnistamaan myös ajoneuvoa kuljettanut henkilö. (Adaway  1997.)  

Yleensä automaattisten järjestelmien luotettavan toiminnan ehtona  on,  että 
rekisterikilpi täyttää kuvan leveydestä vähintään yhden kolmasosan. Tällöin 
kuvassa oleva rekisterikilpi voidaan tunnistaa riittävän suurella varmuudella 
rekisterikilveksi  ja sen  yksittäiset merkit ovat riittävän isoja merkkien  tunnis-
tusta  varten.  (Charter 1999.)  

Yksittäisten merkkien löytäminen 

Saadun rekisterikilpikuvan  jakaminen  merkkeihin, eli kuvan segmentointi  on 
 eräs tunnistusprosessin tärkeimmistä vaiheista. Optisissa merkkitunnistus-

sovelluksissa  (OCR)  päästään yleensä aina täyteen osittamiseen, eli rekiste-
rikilpi kyetään jakamaan täysin yksiselitteisiin yhden merkin kokoisiin aluei-
siin. Täysin segmentoidun  kuva-alueen tunnistusprosessi  on  huomattavan 
yksinkertainen  ja  vähän prosessoritehoa vaativa operaatio.  (Matsumoto 
ym.1 996.) 

Segmentoinnin  tukena käytetään rekisterikilpitunnistuksessa yleensä tietoa 
rekisterikilpien kirjainten sijainnista, korkeuksista, leveyksistä  ja  väleistä toi-
siinsa nähden. Mitä yksiselitteisempi kirjainten sijainti, kirjainkoko  ja —välistys 
tulkittavassa rekisterikilvessä  on,  sitä yksinkertaisempi  on ositusprosessi. 
(Lim  ja  Lee 1998.) 
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Merkkien tunnistaminen  

Kirjaintentunnistus  (OCR)  perustuu johonkin kolmesta tunnistustavasta: 

• kirjainvertailu 
• rakenneanalysointi 
• neuroverkko  (Nelson 1997).  

Kirjainvertailulla  toimivassa sovelluksessa järjestelmän tietorakenteeseen  on 
 tallennettu  kuva  tai  kuvia jokaisesta alueella käytössä olevasta merkistä. 

Järjestelmä tunnistaa merkkien paikat kuvasta  ja  vertaa yksitellen jokaista 
 kilven  kirjainta jokaiseen tietokannassaan olevaan merkkikuvaan (Verikas 

ym.  1992).  Koska merkkikuvat ovat ennalta tallennettuja,  on  tämän tyyppi-
nen sovellus herkkä  kilven kulmanmuutoksille,  valon määrän muuttumiselle 
sekä pienillekin muutoksille käytettävissä kirjaintyypeissä  (Nelson 1997).  

Kirjainvertailua  kehittyneempi tapa tunnistaa  kilven  merkkejä  on  rekisterikil
-yen  kirjainten rakenneanalysointi. Edelliseen tunnistustapaan verrattuna jär-

jestelmä  on  jo kykenevämpi  kulma-  ja valaistusolosuhdemuutoksiin.  Toimin-
nan periaatteena ovat yksinkertaisesti eri merkkien "muotosäännöt". Esimer-
kiksi  B on  "kirjain, jossa  on  kaksi pyöreää reikää toinen alhaalla  ja  toinen 
suoraan tämän yläpuolella". Merkit, jotka muodostuvat suorista viivoista il-
man sisäaukkoja, vaativat monisyisempiä muotosääntöjä  ja  ovatkin  sovel-
lukselle  vaikeampia tunnistaa.  (Nelson 1997.)  

Neuroverkkoon  perustuvia sovelluksia ei ohjelmoida tunnistamaan kirjaimia 
perinteisessä mielessä. Sovellus perustuu merkkien tilastollisia eroja tark-
kailevaan verkkoon. Tästä johtuen neu roverkkosovellu kset ovat yleensä 
kaikkein muuntumiskykyisimpiä kuvausolosuhdemuutoksille sekä kuvako-
hinalle. Sovellustavan heikkoutena  on  kuitenkin uusien kirjainten  ja kirjainla-
jimuutosten  vaatima joskus suurikin opettamisprosessi. (Verikas ym.  1992.)  

Muotosääntöihin  vertaaminen 

Ennen kuin voidaan olettaa, että järjestelmän lukema rekisteritunnus  on  oi-
kea, tulee sitä, verrata tunnettuihin rekisteritunnuksen merkkijonojen muoto- 
sääntöihin  (van den Bosch  ja Groenendijk  1997).  Suomalaisten rekisteritun

-nusten sääntöinä  mainittakoon vähintään kaksi kirjainmerkkiä  ja  vähintään 
yksi numero siten, että kaikki kirjaimet ovat  kilven  vasemmalla puolella  ja 

 kaikki numerot oikealla puolella väliviivasta katsoen.  Jos  järjestelmän luke-
ma  suomalainen rekisteritunnus rikkoo näitä muotosääntöjä,  on  rekisterikilpi 

 väärin tulkittu. 

Kirjaintunnistusprosessin  vaikeudesta  ja  ongelmista aiheutuen sääntöver-
tailu onkin usein yhdistetty tunnistusprosessiin.  Jo  kirjainten tunnistusvai-
heessa sovellukselle kerrotaan, että tämän merkin pitää olla numero  tai  tä-
män merkin pitää olla kirjain  (van den Bosch  ja Groenendijk  1997).  lIman 
muotosääntäjä  joitain merkkejä ei kyetä lainkaan erottamaan toisistaan, ku-
ten suomalaisten rekisterikilpien  I  ja  1  sekä  0  ja  0.  



0.6 

0.4 
E 
0 

0.2 

1 .0 

400 	600 	800 	1800 	200  

38 	 Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen  
matkanopeuden  seuranta 

AUTOMAATTINEN REKISTERIKILPITUNNISTUS 

Tunnistustulosten tallentaminen  

Kun rekisteritunnus  on luotettavasti  tunnistettu, järjestelmä tallentaa  sen 
 omaan tietorakenteeseensa. Käytettävä sovellus saattaa myös vaatia hyvin-

kin tarkan ohitusajankohdan tallentamisen.  Jos  sovellus antaa paluutietona 
tunnistukseen liittyviä varmuuslukuja  ja  —todennäköisyyksiä tulee nämäkin 
tallentaa jälkikäteen tehtävän toiminnan arvioinnin lähtötiedoiksi  ja vertailulu-
vuiksi.  

6.3  Tunnistukseen  liittyvät ongelmat 

Valaistus 

Jotta rekisterikilpiä tunnistava sovellus  ja koko  järjestelmä toimisi vuorokau-
den ympäri, täytyy järjestelmän toimia myös heikoissa valaistusolosuhteissa. 

 Jos tiealueen  olemassa oleva valaistus ei riitä sovelluksen luotettavaan toi-
mintaan pimeällä, voidaan sovell uksen toteuttamisen yhteydessä kuvaus- 
aluetta valaista sovelluksen omilla laitteilla.  (Harris 1 999.)  

Näkyvän valon käyttäminen lisävalaistuksena ei ole suotavaa kandesta 
syystä: yllättävät kirkkauden muutokset ajoympäristössä ovat turvallisuusris-
ki  ja  kuljettajat saattavat muuttaa ajokäyttäytymistään valvontajärjestelmän 
pelossa. Näistä syistä rekisterikilpien tunnistussovelluksissa käytetään 
yleensä lisävalaistuksena ihmissilmälle lähes näkymätöntä infrapunavaloa 
(IR)  (kuva  14). (Harris 1999.) 

Wavelength  nm  

Kuva  14: Infrapunavalon  ja  ajovalojen spektrit  (Harris 1999).  

Näkyvään valoon verrattuna infrapunavalolla  on  myös omat haittansa: valo 
 on  yleensä hyvin pistemäistä  ja sen  aikaansaaminen vaatii huomattavasti 

enemmän tehoa kuin näkyvän valon aikaansaaminen. Kapean valonsäteen  
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vuoksi infrapunavalolähteen täytyykin yleensä olla lähes kohtisuorassa ku-
vauskohteeseen nähden.  I nfrapunavalon kantamaa  täytyy yleensä myös 
rajoittaa,  50  metriin kantava infrapunavalo voi olla  jo  vaarallista ihmissilmäl

-le. (Bunn  ja  Barrett 1997.) 

Sää 

Sää  vaikuttaa kamerasta saatavaan kuvan laatuun  ja tunnistusprosessin 
 onnistumiseen. Rekisterikilpitunnistus tehdään yleensä lyhyellä kuvausetäi-

syydellä, joten  sade  tai  sumu ei yleensä ole ongelma. Myös lumisateen vai-
kutus tunnistusprosessin onnistumiseen  on  itsessään pieni - joskin lumisade 
voi kerryttää  lunta tunnistettavan rekisterikilven peitoksi.  (Bunn, Barrett 
1997.) 

Tunnistusprosessin  onnistumisen kannalta eräs oleellinen säätekijä onaurin-
gonpaiste, etenkin kun aurinko paistaa matalalta  ja  kirkkaasti - tyypillinen 
tilanne Suomen talvessa. Suoraan  kameraan paistava  aurinko voi aiheuttaa 
heijastuksia linssissä  tai  vähentää kuvan kontrastia  ja  ajoneuvon rekisterikil

-pi  voi ylivalottua.(Bunn  ja  Barrett 1997.)  

Tuuli  ja  voimakas  sade  korostavat kameroiden kiinnityksen  ja suojauksen 
 merkitystä. Tuuli ei saa liikuttaa kameraa eikä  kameran  sisälle saa päästä 

vettä.  Kameran ulkopuolistenkin  osien tulee olla korroosion kestävää materi-
aalia, jotta ilmassa oleva suola ei ruostuta kameroita.  (Bunn  ja  Barrett 1997.)  

Kameran asennus  

Mitä lähempää ajouran keskikohtaa ajoneuvo saadaan kuvattua, sitä toden-
näköisempää  on,  että ajoneuvon rekisteritunnus saadaan luettua automaat-
tisesti.  Kameran asennuskulma  vaikuttaa sinänsä kolmeen tunnistusta estä-
vään  ja vaikeuttavaan  tekijään: mitä loivemmassa  kulmassa kamera  on tie-
hen  nähden, sitä heikommin peräkkäin ajavat ajoneuvot erottuvat, mitä jyr-
kemmässä  kulmassa kamera  on  tiehen nähden, sitä enemmän rekisterikilpi 
kuvassa litistyy  ja  mitä jyrkemmässä  kulmassa kamera  on ajouraan  nähden, 
sitä enemmän rekisterikilpi suppenee toisesta päästään. Myös tien kaltevuus 
voi aiheuttaa vaikeuksia, joskaan tätä voidaan kompensoida asentamalla 

 kamera tienpintaan  nähden mandollisimman vakaasuoraan. Järjestelmä 
voidaan myös ohjelmoida kääntämään kuvaa, joskaan kääntöä ei ilman ku-
van laadun heikkenemistä voida tehdä useita asteita. (Addaway  1997.) 

Litistyneessä rekisterikilvessä  kirjaimet saattavat lyhetä liian pieniksi  ja  kir-
jainten vaakaviivat voivat hävitä  (0  voi muuttua U:ksi,  L  voi muuttua l:ksi 
jne). Suppeneva rekisterikilpi  on  erityisen hankala, koska tällöin rekisterikilpi 
ei enää välttämättä muistuta riittävästi suorakaidetta, eivätkä alku-  ja  loppu- 
pään kirjaimet ole enää saman kokoisia. Suppenemista voidaan kompensoi-
da ohjelmallisesti, joskin tämä heikentää kuvan laatua  ja erottelukykyä  (ku-
vaa joudutaan supistamaan yleensä yhtä pieneksi kuin  se on pienimmästä 

 päästään). 
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Ajoneuvon  liikerata 

Tunnistuksen  kannalta  on  tärkeää, että  koko  ajoneuvon rekisterikilpi saa-
daan mahtumaan kuvaan, mukaan lukien rekisterikilven reunat. Tämä  ja 
rekisterikilven kokovaatimukset  johtavat siihen, että jokaisella kaistalla tulee 
olla oma kameransa.  Jos  järjestelmän pitää olla aukoton, tulee kaistojen 
välistäkin aluetta seurata omalla kamerallaan.  Jos  jokaisella kaistalla  on vain 

 yksi  kamera,  voi  osa  kaistaa vaihtaneista jäädä havaitsematta  tai rekisterikil-
piä  ei saada kuvatuksi kokonaisina.  (Nelson 1997.) 

Kuvaussuunta  

Järjestelmän asennusvaiheessa  on  tehtävä päätös siitä, seurataanko  sovel-
luksella  ajoneuvojen etu- vai takarekisterikilpiä. Eturekisterikilvet ovat yleen-
sä aina ajoneuvon keskellä, mutta takarekisterikilpien paikka voi vaihdella 
korkeus-  ja leveyssuunnassa  enemmän  ja  tällöin  osa kilvistä  voi jäädä osit-
tain kuvaamatta  (Nelson 1997). Jos  ajoneuvoja kuvataan edestä päin, tulee 
ajoneuvon perässään nostattama vesi-  ja likapilvi kameran linssiä ja sen 

 suojaa kohden. Takakilpiä kuvattaessa sama sumu taas  on rekisterikilven 
 edessä heikentämässä kuvan laatua. 

Rekisterikilpien poikkeavuudet 

Rekisterikilvissä  voi olla tunnistusta heikentäviä poikkeavuuksia. Rekisteri- 
kilpi voi olla taipunut siten, että kaikkia merkkejä ei saada kuvattua kokonaan 
eikä  täten tunnistettua. Tummuneet rekisterikilven kiinnitysruuvit  saattavat 
joskus olla keskellä merkkiä  ja  näitä voidaan luulla esimerkiksi ylimääräisek-
si vaakaviivaksi. Rekisterikilpi voi olla myös niin likainen  tai hapettunut,  että 

 sen heijastavuusominaisuudet  ovat huonontuneet huomattavasti eikä kilpeä 
saada edes riittävän luotettavasti havaittua. Yksittäinen rekisterikilpi voi olla 
myös asennettu niin vinoon  tai se  voi olla toiselta puolen irronnut, siten että 

 kilven  havaitseminen  on  mandotonta. (Tamagawa ym.  1997.)  

Useiden  rekisterikilpimallien  tunnistus 

Etenkin neuroverkkoihin perustuvaan rekisterikilpitunnistussovellukseen voi-
daan ohjelmoida useamman kilpimallin tunnistus, esimerkiksi suomalaiset  ja 

 ruotsalaiset rekisterikilvet. Tällöin tunnistusprosessi vaikeutuu paljon  ja 
 mandollisia tunnistusvirheitä tulee enemmän, etenkin  jos kilpityypit  ovat 

huomattavan samanlaisia eikä niitä voida  jo tunnistuksen  alkuvaiheessa 
erotella omiksi kilpiryhmikseen.  

6.4  Rekisterikilpitunnistuksen käyttömandollisuudet  

Yksiselitteistä ajoneuvojen tunnistamista liikennevirrasta voidaan soveltaa 
moniin erilaisiin liikenteen telemaattisiin sovelluksiin  ja  järjestelmiin: 

• 	tietullit 
• joukkollikennekaistojen käytönvalvonta 
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•  automaattiset valvonta-  ja sakotusjärjestelmät 
•  kulunvalvonta 
• pysäköintilaitosten  toiminnan seuranta 
• varastettujen  ajoneuvojen paikallistaminen 
•  matka-ajan seuranta (Simmerman  ja  Bates 1998).  

Ajoneuvojen automaattinen tunnistaminen  ja yksilöiminen  tarjoavat seuran-
ta-  ja valvontakäyttöön  mitä moninaisimpia sovelluksia. Pysäköintialueilla 
voidaan toteuttaa ajoneuvotunnistusta sisääntulossa  ja poistumistiellä 

 (Yoshikawa ym. 1998),  ajoneuvoja voidaan sakottaa moottoriteillä korkeaksi 
nousseista pakokaasupäästäarvoista (Simmerman  ja  Bates 1998)  ja ajono-
peuksista  (van den Bosch  ja Groenendijik  1997)  ja  henkilöauton perässä 
ajavaan bussiin sijoitettu järjestelmä voi automaattisesti tienvarsimerkkien 
avulla kehottaa henkilöautoa siirtymään takaisin omalle ajokaistalleen  (Ellis 
1998). 

Rekisterikilpitunnistusta  on  käytetty yleisesti  jo  pidemmän aikaa ainakin 
osittaisesti automatisoituna useissa tietullisovelluksissa. Järjestelmien kehi-
tyksen etuna  on  ollut yleensä pieni laskentakapasiteetin tarve - ennalta tie-
detään kuvassa olevan  auto  ja tunnistukseen  voidaan käyttää enemmän 
aikaa, koska  vain  pieni  osa  liikenteestä rikkoo maksumääräystä. Toisaalta 
tietullijärjestelmien  on  kyettävä erittäin luotettavaan tunnistukseen  ja  yleensä 
sovellukset eivät olekaan täysin automatisoituja. (Adaway  1997.)  

Perinteisiin kuvantunnistusjärjestelmiin verrattuna rekisterikilpitunnistuksen 
suurin ongelma  on  tulkinnan onnistumisen kriittisyys. Yksikin vähänkin vää-
rin tulkittu merkki rekisterikilvestä voi tehdä järjestelmän tiedosta kelvotto

-man.  Siksi myös järjestelmän antamat epävarmuustunnusluvut merkkitun-
nistuksessa ovat oleellinen  osa  hyvin toteutettua järjestelmää.  (Nelson 
1997.)  

Edullisten kuvantunnistuslaitteistojen yleistyttyä viimeisten vuosien aikana 
rekisterikilpitunnistusta  on  alettu vähitellen soveltaa myös liikenteen auto-
maattiseen seurantaan  ja enenevissä  määrin myös matka-ajan seurantaan. 
(Billington  ja  Martell 1997.)  

Eräs suurimmista eurooppalaisista automaattiseen rekisterikilpien tunnistuk
-seen  perustuvista matka-aikaa seuraavista järjestelm istä  on  englantilainen 

maksullista liikennetietoa käyttäjilleen jakava Trafficmaster (Billington  ja 
 Martell 1997). Trafficmasterin  toiminta  on  kuvattu tarkemmin tämän raportin 

liitteessä  1. 
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neuvoon,  koska ainoastaan toteutu  nut  matka-aika tallennetaan pysyväistie
-tona.  

7.3  Sijainti  

Matkanopeusseurannan pilottijärjestelmä  on  asennettu Espoon  ja  Helsingin 
alueella seuraamaan Kehä  1:n  liikennettä  (kuva  15).  Järjestelmä seuraa kah-
den kaksisuuntaisen linkin matka-aikoja. Mittauspisteet  on  valittu siten, että 
molemmat linkit ovat suunnilleen saman pituisia  ja liikenteellisesti  tyypiltään 
erilaisia. 

Läntinen linkki ulottuu Kehä l:llä Espoon Otaniemestä Helsingin Konalaan  ja 
 itäinen Helsingin Konalasta Helsingin Pukinmäkeen. Molempien Iinkkien 

pituus  on  noin  7,5  kilometriä  ja linkkien päätepisteet  ovat  2+2-kaistaisia tie- 
osuuksia. Läntisellä linkillä  on 8  liittymää  ja  itäisellä  5.  Läntinen linkki  on  lä-
hes kokonaisuudessaan valo-ohjauksisten tasoliittymien katkomaa  2+2  ja 

 (2+1)+(2+1)-kaistaista  tietä. Itäinen linkki  on eritasoliittymin  varustettua  2+2 
3+3 -kaistaista  tietä. 

Kuva 15.Matka -ajan seurantajärjeste/män sijainti Kehä  1:/lä.  

Linkkien päätepisteinä  toimii kolme Kehä  1:n  ylittävää siltaa: kaksi kevyen 
liikenteen  ja  yksi ajoneuvosilta. Läntisen linkin länsipäänä toimii Espoon 
Otaniemen vesitornin viereinen Tapiolaan johtava kevyen liikenteen silta, 
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linkkien  välisenä erottajana Helsingin Konalan puiston kevyen Uikenteen silta 
 ja  itäisen linkin päätepisteeksi  on  valittu Helsingin Pukinmäenkaaren ajoneu-

vosilta.  

7.4  Pilottialueen liikenteelliset  ominaisuudet 

Molemmat linkit ovat etenkin ruuhka-aikaan sujuvuudeltaan heikkoja  (kuva 
 16).  Vuorokausittaiset liikennemäärät  ovat suurimmillaan Pukinmäen koh-

dalla noin  42.000  ajon/vrk  ja Konalan  kohdalla jopa  60.000  ajon/vrk.  Ras-
kasta liikennettä  on  enemmän itäisellä linkillä, Pukinmäenkaaren kohdalla 

 7,7%  liikenteestä (Rajala  1999).  Valo-ohjauksisten liittymien palvelutasot 
ovat huipputunteina lähes poikkeuksetta joko  F tai E.  Etenkin läntisen linkin 
länsipään liikenne  on  viimeisten vuosien aikana kasvanut huomattavasti - 
neljän viimeisen vuoden aikana linkin viimeisen Ilittymän liikenne  on  kasva-
nut yli  20%  (Espoon Kaupunki  1999).  

Kuva  16.  Liikenteen sujuvuus aamuruuhkassa Kehä  1:/lä  (Uudenmaan tiepiiri  1999a).  

YTV:n  tekemien  matka-aikamittausten mukaan liikenteen sujuvuus  on  hei-
koin aamuruuhkassa  välillä Porintie - Otaniemi (taulukko  1  ja  taulukko  3). 

 Matka-aika tällä välillä kasvaa aamuruuhkassa yli kaksinkertaiseksi, hitaim-
millaan liikenne kulkee linkin keskiosissa Turuntien  ja  Turun moottoritien 
välillä (Leppävaaran suora), jolloin ajonopeus aamuruuhkassa  on  kuudesosa 
vapaasta nopeudesta. (YTV  1998.)  
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Taulukko  1:  Matkanopeusmittaustulokset aamuruuhkassa  kelluvan  ajoneuvon menetelmällä Kehä  1:/lä 
 välillä Otaniemi - Pukinmäki sekä ruuhkanopeuden  ja  vapaan nopeuden suhde vuonna  1997  (YTV  1998). 

A B 	 ruuhkanop.  vapaa nop suhde. ruuhkanop vapaa nop. suhde. 
Otaniemi  - Kalevalantie  35 37 0,95 40 42 0,95  

Kalevalantle 	Turvesuontie  64 67 0 96 50 50 1,00  
Turvesuontie - Kurkijoentie  44 60 0,73 30 72 0,42  
Kurkijoentie -  VT 1 44 60 0,73 30 75 0,40 

VT 1  - Turuntie 53 75 0,71 12 75 0,16  
Turuntie - Lintuvaara  45 61 0,74 35 65 0,54  

Lintuvaara - VallikaIho  45 61 0,74 35 65 0,54  
Vallikallio 	Porintie  72 77 0,94 26 80  

Porintie - Hämeenhinnanväylä  71 83 0,86 52 88 0,59  
Hämeenlinnanväylä -  Pakilantie  74 81 0,91 52 81 0,64  

Pakilantie  -  Tuusulantie  31 42 0,74 66 71 0,93  
Tuusulantie  - Pukinmäentie  78 67 1,16 28 55 0,51  

Iltaruuhkassa  tilanne ei ole mittausten mukaan yhtä paha, matka-aika kas-
vaa kuitenkin yli  50 %  vapaasta liikennetilanteesta (taulukko  2  ja  taulukko  3). 
Iltaruuhkassa  korostuu aamuruuhkaa enemmän Kalevalantien  ja Tur

-vesuontien  välinen osuus (YTV  1998).  Liikennevalojen yhteenkytkentä kat-
keaa liittymien välillä, joten kuormittumattomassakin liikennetilanteessa  osa 

 ajoneuvoista  joutuu pysähtymään liittymien välillä. Liittymävälillä kuormittu-
neessa liikennetilanteessa jonot kasvavat pitkiksi lähes päivittäin. Liittymäs-
sä sivusuunnilta tulee pääsuuntaan noin  1 400  ajoneuvoa ruuhkatunnissa 
lisää, joten liikennemääräkin  on  huomattavan suuri - noin  2 900 ajon/h  (Es-
poon kaupunki  1999).  Osaltaan mittaustuloksiin  on  todennäköisesti vaikutta-
nut myös liittymävälillä käynnissä ollut joukkoliikennekaistan rakennustyö. 

Taulukko  2:  Matkanopeusmittaustulokset iltaruuhkassa  kelluvan  ajoneuvon menetelmällä Kehä  1:/lä  välillä 
Otaniemi - Pukinmäki sekä ruuhkanopeuden  ja  vapaan nopeuden suhde vuonna  1997  (YTV  1998) 

A-B 	 B-A 
A 	fl 	 . 	 .  

I-k  ruunKanop.  vapaa nop suncie. ruunanop  vapaa nop. sunae. 
Otaniemi  - Kalevalantie  32 37 0,86 42 42 1,00  

Kalevalantie - Turvesuontie  22 67 0,33 46 50 0,92  
Turvesuontie - Kurkijoentie  37 60 0,62 46 72 0,64  

Kurkijoentie -  VT 1 37 60 0,62 46 75 0,61 
VT 1  - Turuntie 52 75 0,69 43 75 0,57  

Turuntie 	Lintuvaara  39 61 0 64 65 65 1 00  
Lintuvaara - Vallikallio  39 61 0,64 65 65 1,00  
Vallikallio 	Porintie  78 77 1 01 49 80  

Porintie - Hämeenlinnanväylä  47 83 0,57 80 88 0,91  
Hameenlinnanvayla 	Pakilantie  51 81 0 63 73 81 0,90  

Pakilantie  -  Tuusulantie  19 42 0,45 67 71 0,94  
Tuusulantie 	Pukinmaentie  77 67 1,15 19 55 035  

Miftaustulokset  on  vuodelta  1997,  jolloin Kehä  1:n  ja  Tuusulantien eritasoliit-
tymän työmaa vaikutti ruuhkatilanteissa huomattavasti matka-aikoihin  ja  - 
nopeuksiin.  Normaalissa liikenneympäristässä ruuhkatilanteen vaikutus liiken- 
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nevirran  ominaisuuksiin ei ole yhtä suuri, joten nykyisten matka-aikojen voi 
olettaa olevan viimeisiä mittaustuloksia pienempiä. 

Taulukko  3: Matkanopeusseurantajärjestelmän linkkejä  vastaavien tioosuuksien yhdistetyt matka-ajat  ja 
 nopeudet (YTV  1998).  

Otaniemi 	Porintie 	8610 	10:15 	8:58 	13:56  
Porintie 	Pukinmäki 	7320 	7:01 	6:29 	4:00  _______________________ 

Porintie 	Otaniemi 	8622 	19:02  - 	8:15 	10:56  
Pukinmäki 	Porintie 	7449 	11:01 	6:28 	12:22  

Otaniemi 	Porintie 	8622 	50,4 	57,6 	- 	370  - 
Porintie 	Pukinmäki 	7449 	62,6 	- 	67,8 	45;6  - 

Porintie 	Otaniemi 	8622 	27,2 	62,7 	47,3  
Pukinmäki 	Porintie 	7449 	40,6 	69,1 	- 	36,2  

Kokonaisuutena liikennetilanne linkeillä  on  ruuhka-aikoina heikko, pahim-
millaan liikenne seisoo Turun moottoritien  ja  Kehä  1:n liittymäalueella  päivit-
täin. Pienet yksittäiset liikenteelliset häiriöt saattavat aiheuttaa pitkäkestoisia 
vaikutuksia  ja  heikentää liikenteen sujuvuutta sekä kasvattaa matka-aikoja 
moninkertaisiksi. Säätilan nopeat vaihtelut, peräänajot, tieltä suistumiset 
sekä muut häiriöt vaikuttavat huomattavasti ruuhkautuneen liikenteen suju-
vuuteen.  

7.5  Järjestelmän hinta 

Järjestelmä maksoi asennettuna  800 000  mk. Tästä asennuskustannusten  ja 
 infrastruktuurin perustamisen osuudeksi arvioitiin noin  110 000  mk. Järjes-

telmän laitteistojen hinta oli noin  690 000  mk. Keskuslaitteiston osuus  koko-
naishinnasta  oli  220 000  mk sisältäen palvelimen  ja työaseman  sekä näiden 
ohjelmistot. Yhden miftausaseman hinta ilman asennustöitä  ja  sähkö-  ja  tie-
toliikenneyhteyksiä oli noin  110 000  mk.  Jos asennuskustannukset  jaetaan 
tasan mittauspisteiden kesken, yhden mittausaseman kokonaishinnaksi tuli 
noin  140 000  mk. Käyttöönoton  ja  koulutuksen hinta oli  260 000mk.  

Järjestelmän laajentaminen vaatii aina muutostöitä myös keskuslaitteistoon. 
Yksittäisen mittauspisteen hankinnalla ei vielä saada liitettyä kerättyä tietoa 
nykyiseen järjestelmään. Muutostyöt keskuslaitteistossa ovat kuitenkin pie-
niä, joten niiden hinta ei kasva suureksi. 
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Nykyisellä tietolilkenneratkaisulla järjestelmää ei voida laajentaa useita 
kymmeniä mittauspisteitä kattavaksi verkostoksi.  Jos  järjestelmää halutaan 
laajentaa, tulee tietoliikennearkkitehtuuri joko hajauttaa useammalle alijär-
jestelmälle  tai  tietoliikenneratkaisuna  voidaan käyttää lP-kytkentäistä  inter-
net-verkkoa jolloin samaa yhteyttä voidaan käyttää usean mittausaseman 
yhtäaikaiseen tiedonsiirtoon. 
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8  PILOTIN  TEKNINEN KUVAUS 

 8.1  Järjestelmäarkkitehtuuri  

Teknisesti järjestelmä jakautuu kolmeen erityyppiseen alijärjestelmään - 
ajoneuvoja kuvaavaan  ja rekisterikilpiä tunnistavaan  järjestelmään (tienvarsi, 

 3  kpl)  tietoa keräävään, käsittelevään, esittävään  ja tallentavaan  järjestel-
mään (liikennekeskus) sekä näiden väliseen tietoliikennejärjestelmään  (kuva 

 17). 

Traffic Management Centre  (TMC)  

' J 	 _________ 

	

Communications Hub 	 Graphical User Interlace 

/ 

	

lOBaseT 	 lOBaseT  

( ,k  

Site 1  -  Otaniemi  

850 

_PallelCClR  

Camera Controller 	lOBaaeT 	Camera Controller 

CCIR Parallel CCIR 
II 

M850 

ISDN  

Helsinki 
Journey Time 

Monitoring System 

Site 2  - Konala  

850 

_PallelCClR  

Camera Controller 	1 OBaaeT 	Camera Controller 

CJIO Patllel CIR 

Site 3  - Pukinmäki  

850 

_PallolCClR  

Camera Cnntroll 	lOBaaeT 	Camera Controller 

CJIR Patllel ClR  

Kuva  17:  Kehä  1:n  matka-ajan seurantajärjestelmänjärjestelmäarkkitehtuurikaavio  (Wiggins 1999).  
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Tienvarsijärjestelmä  on hajautettu  kolmeen mittauspisteeseen  ja tiedonkerä-
ys- ja esitysjärjestelmä  on  sijoitettu kokonaan tielaitoksen Uudenmaan tiepii-
rin liikennekeskukseen Pasilaan. Alijärjestelmien välistä tietoliikennettä  hal-
linnoi Ilikennekeskuksen  laitteisto  ja  tietoliikenne  on ISDN-yhteyden päällä 
toimivaa  TCP/IP-liikennettä.  

82 Tienvarsilaitteisto 

Tienvarsilaitteiston  muodostaa neljän  kameran,  kanden kameraohjaimen, 
kanden kuvantulkintalaitteiston  ja  niihin liltettyjen verkko-  ja ISDN-korttien 
kokonaisuus  (kuva  18). Tienvarsilaitteet on  sijoitettu kuvan  18  mukaiseen 
lämpätilasäädeityyn lukolliseen kaappiin, jossa  on  sekä sähkö- että puhe-
linyhteys. Kaapista lähtee jokaiselle kameralle yksi monisäikeinen kaapeli, 

 jota  pitkin  kameran  tarvitsema sähkö  ja ohjaussignaalit  siirretään  kameraan 
ja kameran kuva  siirretään kameraohjaimien kautta kuvantulkintalaitteistolle. 

Kaapin lämpötila  on  säädelty puhaltimella  ja lämpöelementillä  pysymään 
noin  15-35  asteessa. Laitteistojen toiminta  on  taattu  0-50°C  välillä. 

Laitekaapit  on  pyritty sijoittamaan siten, että niistä  on  mandollisimman lyhyt 
matka kamerapisteille  ja  kuitenkin siten, että ne olisivat ainakin jossain mää-
rin suojassa suoralta auringonpaisteelta  ja vesisateelta. Kuvantulkintalait-
teisto ja kameraohjaimet  on  kytketty toisiinsa videokaapeleilla  (1  kaapeli yhtä 
videosignaalia kohden). Ohjaussignaali siirretään kuvantulkintalaitteistosta 
rinnakkaiskaapelia  (1 kpl  yhtä ohjainta kohden) pitkin tulkintalaitteiston . Toi-
nen laitteista  on  kytketty ISDN-päätelaitteen kautta puhelinverkkoon.  

Cam  Ctri  

Cam  Ctd  

	

M850 	M850  

	

,--' 	--- 
)  L)  

• 	CamCTRL: Kameraohjain  (ohjaa  2  kpl  kameroita) Ohjain saa PC:ltä ohjaussignaalin 

(Rinnakkaisportti)jolla  säätää  kameran parametrejä (IR -valo jne). 

• 	M850: Marksman 850  korttiPC: KorttiPC  jossa  on 2  kpl videokuvan digitointikortteja  (1 per  kamera).  

Laite tulkitsee kuvasta rekisterikilvet  ja  ohjaa kameroiden toimintaa. Molemmissa  on ethernet-kortti 

aseman sisäiseen tiedonsiirtoon, toisessa  on  myös ISDN-sovitin, jonka avulla  data  siirretään Pasi-

laan. 

• 	I5DN: I5DN-päätelaite:  Jokaisella mittausasemalla  on 1  kpl ISDN-päätelaitteita.  

Kuva  18:  Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän  mitta usaseman laitteisto 
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I  Kontrollen  

Vidi Vid3 	Ohjaus 	 V1d4 Vid2 	Ohjaus  

M850  _____________  
I 	ISDN 	KonalaO  

M850 	
Konalal  

A 	 A 

TCP/IP 

M850  =  Golden River Traffic Marksman M850  kuvantulkinta-  ja  tiedonsiirtolaitteisto 
 (Intel Pentium  233MMX-suoritin + Debian Linux). 

Pn 	= Pearpoint  P354  infrapunapulssivalaistu  kamera.  
Cn 	=  Kameran  n  jännite-eroteltu videosignaali +  kameran  ohjauskoodit. 
Vidn 	=  Kameran  n  videosignaali.  
Ohjaus  = Kamerakontrollerin ohjaussignaali. 
ISDN 	= Mittausaseman  soittava  tietoliikenneyhteys keskuslaitteistoon.  
TCP/IP  = Ethernetkaapelointi  M850 -Iaitteistojen  välillä  TCP/IP-protokollalla 

 ja IP-masquerading -tekniikalla.  

Kuva  19:  Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän mittausaseman  sisäiset kaapeloinnht  ja  kytkennät. 

Kamerat  ja  niiden  ohjausjärjestelmä  

Jokaisessa mittauspisteessä jokaista kaistaa monitoroi yksi  i nfrapunapulssi
-valaistu mustavalkokamera (Pearpoint  P354).  Kamerat  on  koteloitu  ja  ye
-sisuojattu (suojausluokka  1P67).  Kameroiden kotelon päälle  on  asennettu 

muovinen suoja vähentämään ajoneuvojen peräsumun tarttumista  kamera- 
kotelon etupleksiin  (kuva  20).  
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Kuva  20: Rekisterikilpien  kuvaukseen käytetty Pearpoint  P354 infrapunapuissivalaistu mustavalkokamera 
(Pearpoint 1999).  

Kamerat  on  asennettu siltoihin siten, että ne ovat suojassa  sillan  päältä pu-
toavilta kuormilta  (mm.  lumi) sekä ilkivallalta. Kamerat  on  asennettu noin  5 

 metrin korkeuteen  ja  suunnattu tiehen  10  metrin etäisyydelle  (kuva  21).  Ka-
merat  on  asennettu keskelle jokaista kaistaa  ja  kamerat kuvaavat ajoneuvo-
jen eturekisterikilpiä. 

lOm  

Kuva  21:  Kaaviokuva Kehä  1:n matkanopeusseurantajärjestelmän  kameran asennusgeometriasta  sekä 
 kuva ussuunta.  

Kameroiden kaapelointi viedään putkitettuna yhdellä kaapelilla erikseen jo-
kaiselle kameralle. Jännite-erotellun videosignaalin lisäksi kameralle viedään 

 48 V  sähkövirta sekä suojamaa. Kameroiden ohjaussignaalit siirretään  vi-
deosignaalin  seassa kameroille, 

Videosignaalia  muunnetaan erillisillä kameraohjaimilla, jotka ohjaavat kahta 
kamerasignaalia. Laitteeseen tuodaan kuvantunnistuslaitteiston rinnakkais-
portista kameroiden ohjaussignaalit  ja ohjain  muuntaa kameroilta tulevan 
jännite-erotellun videosignaalin normaaliksi videosignaaliksi. Normaali  vi-
deosignaali  siirretään kaapeloinnilla kuvantulkintalaitteiston videokorttiin. 

Videosignaalit  on  kytketty kuvan  19  mukaisesti siten, että yksi kuvantulkin- 
talaitteisto seuraa molemmilta ajosuunnilta yhtä kaistaa. Kytkennät  on  tehty 
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niin, että toinen seurattava kaista  on  ajosuunnassaan oikeanpuoleinen  ja 
 toinen vasemmanpuoleinen. Tämän tarkoituksena  on  saada molemmille 

tulkintalaitteistoille mandollisimman tasainen tulkintakuorma  koko  vuorokau-
den ajan, eikä kumpikaan esimerkiksi ruuhkahuipun aikana joutuisi käsitte-
lemään huomattavasti toista suurempaa määrää kuvia. Kytkentäjärjestelyt 
mandollistavat myös järjestelmän osittaisen toiminnan,  jos  toinen kuvantul-
kintalaitteistoista  tai  kameraohjaimista  rikkoutuu. 

Tunnistuslaitteisto 

Tunnistuslaitteistona  järjestelmä käyttää kortti -PC-arkkitehtuuriin perustuvaa 
 Intel Pentium  MMX 233MHz  —tasoista normaalin  PC:n  tyyppistä laitteistoa 

 (kuva  22).  Jokaisessa tunnistuslaitteistossa  on 32  megatavua  muistia,  2-3 
 gigatavun kovalevyt,  2  kappaletta videokortteja sekä verkkokortit mittaus- 

pisteen sisäiseen tiedonsiirtoon. Toinen laitteista  on  varustettu ISDN -kortilla. 

Kuva  22:  Kehä  1:n  matka-aikaseurantajärjestelmän rekisterikllpitunnistukseen käytettävä  Marksman 
M850-laite  (Golden River Ltd. 1999). 

Käyttöjärjestelmänä laftteissa  on  Linuxin Debian-jakeluversio  sekä tarkoi-
tusta varten rakennettu tunnistusohjelmisto  ja sen ikkunointisovelluksessa 

 toimiva etäajettava käyttöliittymä  (kuva  23).  
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Kuva  23: Marksman M850-Iaitteen rekisterikilpitunnistussovelluksen käyttöliittymä (Wiggins 1999). 

8.3 Lilkennekeskuksen  laitteisto 

Järjestelmän  keskuslaitteisto  ja  käyttöliittymä  on  asennettu Pasilan liikenne- 
keskukseen. Fyysisesti  liikennekeskuksen  laitteiston muodostaa kaksi  PC:tä: 
tietokanta-  ja  tietoliikennepalvelin  sekä  käyttöliittymätyöasema. 

Tietokanta-  ja  tietoliikennepalvelin 

Tietokanta-  ja  tietoliikennepalvelimeksi  on  asennettu  333 MHz Intel  Celeron 
—prosessorinen  PC.  Palvelimen käyttöjärjestelmänä  on  Linuxin Debian-
jakeluversio soveltuvin  osin. Tietoliikennettä  mittausasemiin  ylläpitää  palve-
limeen  asennettu  ISDN-sovitin,  josta yhteyteen käytetään toista  B-kanavaa 
toisen jäädessä vapaaksi esimerkiksi  palvelimen etäylläpitoon  ja  —konfigu-
rointiin. Palvelin  on  yhdistetty  tielaitoksen  ethernet-verkkoon  ja  se  käyttää 

 TCPIIP-protokollaa.  Mittausasemiin  muodostetaan  ISDN-sovittimen  avulla 
täysin läpinäkyvä  TCP/IP-yhteys, kuitenkin  mittausasemat  toimivat  lP

-masquerading-tekniikalla.  

Palvelin  kerää  mittausasemilta  saapuvan tiedon  tietokantaan,  yhdistää  link- 
kien  päiden havainnot matka-ajoiksi  ja  välittää tämän tiedon  käyttöliittymälle. 

Palvelimeen  on  konfiguroitu  myös  Apache  www-palvelin,  jonka avulla aje-
taan järjestelmän  ohjaussovellusta. Ohjaussovelluksella määritetään  mitta

-uspisteiden yhteydenottovälit  ja  niiden  parametrejä  sekä tarkkaillaan mitta
-uspisteiden  toiminnan  tunnuslukuja. 
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Käyttöl  i  ittymätyöasema 

Käyttäliittymän sovellusalustana  on 400MHz Intel Pentium  Il -prosesorinen 
 PC. Työaseman käyttöliittymänä on tielaitoksen  yleisen käytännön mukai-

sesti  Microsoft Windows NT 4.0. Käyttöliittymä on  kytketty tielaitoksen  ether-
net-verkkoon  ja  se  käyttää  TCP/IP-protokollaa kommunikointiin samassa 
aliverkossa sijaitsevaan tietokanta-  ja tietoliikennepalvelimeen. Käyttöliitty-
mätyöasemassa  on 19" SVGA-tasoinen näyttö, jonka  kuva  voidaan siirtää 
myös liikennekeskuksen videoseinälle.  

8.4  Tietoliikenneverkko 

Järjestelmän tietoliikenneyhteydet  on  asennettu kuvan  24  mukaisesti: 

tietoliikenne - 
.4  palvelin 

tielaitos 
 ethernet 

Käyttöliittymä  

ISDN 	 nic.fi 	I 

Internet 

Å 
	 (smtp, ntp) 

innopoliO 

innopolil 

\ 

\ 

kona0 

konalal 	I  

N 

N 
N 

E 	-  1  

pakilaO 

pakilal  

Kuva  24:  Kehä  1:n matkanopeusseurantajärjestelmän  yleinen  tietoliikennearkkitehtuuri. 
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Mittauspisteillä tunnistuslaitteistojen  välillä  on  normaali  10  megabitin kierretty 
 parikaapeliverkko  suoralla  kaapeloinnilla  ilman  keskitintä/reititintä  tunnistus- 

laitteiden  ethernet-sovittimien  välillä. Jokaisessa  mittauspisteessä  toinen 
laitteista  on  varustettu  ISDN-sovittimelle. 
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9  PILOTIN  TOIMINNALLINEN KUVAUS  

9.1  Yleiskuvaus  

Järjestelmän toiminnot jakautuvat käytännössä neljään erilliseen kokonai-
suuteen  (kuva  25): ulkoasemilla tapahtuviin  jatkuviin videokuvauksiin sekä 
rekisterikilpien tunnistukseen, tiedonsiirtoon mittausasemien  ja keskusjär-
jestelmän  välillä, matka-aikojen  ja  muiden tunnuslukujen laskentaan  ja  tie-
don esittämiseen sekä järjestelmän ohjaukseen. 

Ulkoaseman  
prosessit 

Kuvaus 

Tunnistus 

Keskus- 
laitteiston  

iedonsiirto 	prosessit  
Riaskenta  

Esitys Ohjaus 	________  

Kuva  25:  Kehä  In  matkanopeuksien seurantajärjestelmän toimintokaavio.  

Järjestelmän tietoa esitetään  ja  järjestelmää ohjataan kandella erillisellä 
käyttöliittymällä, matka-aika-  ja ohjauskäyttöliittymällä.  Matka-
aikakäyttöliittymällä ei voida ohjata  koko  järjestelmän toimintaa, vaan  sen 

 avulla voidaan määritellä ainoastaan käyttöliittymän toimintaan vaikuttavia 
suureita  ja  raja-arvoja. Ohjauskäyttöliittymällä määritetään tietoliikenteen 
toiminnan parametrit sekä tarkkaillaan järjestelmän teknistä toimintaa tietolii-
kenneyhteyksien muodostuksesta mittauspisteiden tilatietoihin. 

Järjestelmä tallentaa tietokantaan yksittäisiä ajoneuvokohtaisia havaittuja 
matkanopeuksia. Näistä havainnoista sovelluksissa lasketaan yleisimpiä 
keskiarvo-  ja keskihajontatietoja  sekä muita tilastollisia tunnuslukuja eripitui-
sille aikaväleille. Aikaisemmat yksittäiset matka-aikahavainnot  on  jälkikäteen 
saatavilla jälkikäsittelyä varten. Järjestelmä tallentaa tiedon linkeittäin  ja  kir-
jaa ajoneuvon  linkille saapumisajan ja poistumisajan  sekä saapumis-  ja 
poistumissuunnan  sekä —kaistan. Matka-aikatietoihin ei tallenneta ajoneu-
vojen rekisteritunnuksia eikä muitakaan ajoneuvojen tunnistamisen jälkikä-
teen mandollistavia tunnistetietoja.  

9.2  Videokuvaus  

Jokainen ulkoaseman kiinteästi asennettu  kamera  kuvaa  koko  ajan liikenne- 
virtaa  ja  syöttää kuvankäsittelylaitteistolle jatkuvaa mustavalkoista videoku- 
vaa kuvan analysointi-  ja käsittelyprosesseja  varten. Kuvantulkintaprosessin 



Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen 	 57 
matkanopeuden  seuranta  
PILOTIN  T0IMINNALLINEN  KUVAUS  

tunnistamien  kuvien ominaisuuksien perusteella kameroiden toimintaa voi-
daan ohjata säätämällä 

• videosignaalin  voimakkuutta  (gain) 
•  kameran suljinnopeutta 
• infrapunavalon  voimakkuutta  ja puissin  taajuutta. 

Ohjaustieto  siirretään kuvantulkintalaitteistosta kameraohjaimeen rinnak-
kaisliitäntää pitkin. Kameraohjain muuntaa signaalin analogiseen muotoon  ja 

 yhdistää  sen videosignaaliin.  

Sovellus laskee aina rekisterikilpialueen intensiteetin mediaanin. Kun otok
-sessa  on  useampi rekisterikilpi  (n. 3 kpl)  lyhyen ajanjakson aikana, laske-

taan  koko  otoksen intensiteetin mediaani.  Jos  saatu arvo  on määritellyn  in-
tensiteetin mediaanin alarajan alapuolella, järjestelmä pyrkii kasvattamaan 

 kameran valotusominaisuuksia.  Jos  taas arvo  on määritellyn ylärajan  ylä-
puolella, järjestelmä pyrkii pienentämään  kameran valotusta.  

Valaistuksen ohjausparametrit  on  asetettu siten, että ennemmin pyritään 
nostamaan intrapunavalaistuksen kuin kasvattamaan signaalin voimakkuut-
ta. Tähän pyritään erityisesti siksi, että signaalivoimakkuuden kasvattaminen 
lisää videokuvan kohinaa, joka vaikeuttaa kuvantulkintaa etenkin matalilla 
kuvan intensiteettiarvoilla.  

9.3  Automaattinen  rekisterikilpitunnistus 

 9.3.1  Tunnistusprosessien yleiskuvaus  

Kaikki järjestelmän ulkoasemat suorittavat identtisiä automaattisia rekisteri-
kilpitu nnistusprosesseja  (kuva  26). Videokuvasta  etsitään  koko  ajan ajou  ran 

 suuntaista liikettä. Kun liike havaitaan, etsitään liikkuvista kohteista rekisteri- 
kilven  muotoisia alueita. Rekisterikilpi otetaan hahmontunnistusalgoritmin 
käsiteltäväksi,  kuva pilkotaan kirjaimiksi,  jotka tunnistetaan yksitellen, verra-
taan tunnistustuloksia rekisterikilpien kielioppisääntäihin  ja  tallennetaan  tun-
nistustulos havaitsemisajan  ja luotettavuustunnuslukujen  kanssa ulkoase

-man tietorakenteeseen. Ulkoasemalta  tieto siirretään keskusjärjestelmään, 
jossa tietoa edelleen käsitellään. 



58 	 Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen  
matkanopeuden  seuranta  

PILOTIN TOIMINNALLINNEN  KUVAUS 

Videosignaali  

V 	 __ 

Liikeanalyysi 	 *  Kilven  etsintä  

Kuvajono  

A  

Segmentointi __________ 
	Merkkien  

RekisthóIeiiãiIka  ja 
 tunnistuksen  luotettavuus  

V 

 Tiedonsi  i  rto  

Kuva  26:  Matka -aika mitta  usjärjes te/män  automaattinen  rekisterikilven tunnistusprosessi.  

9.3.2 Liikeanalyysiin  perustuva ajoneuvojen havaitseminen 

Järjestelmä etsii automaattisesti  kameran  kuvavirrasta  ne  kuvat,  jotka saat-
tavat sisältää ajoneuvon,  ja  niistä ne  kuvat,  jotka saattavat sisältää rekisteri - 
kilven (kuva  27).  Nämä ehdot täyttäneet  kuvat  siirretään prosessille, joka 
tulkitsee kuvasta  rekisterikilven  numerot  ja  kirjaimet.  
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Kuva  27:  Esimerkkejä Otaniemen laitteen  0 (innopoliO)  kameran  0 (Otaniemestä  pohjoiseen, oikeanpuo-
leinen kaista) Iukeanalyysin läpäisseistä kuvista (kuvista  on  jälkikäteen peitetty merkkejä). 

Toiminta perustuu ns. liipaisinikkunaan jossa tapahtuvaa liikettä analysoi-
daan.  Jos  liipaisinikkunan  sisällä perättäisissä kuvissa  on  selkeää liikettä 
(harmaasävyalueet liikkuvat samaan suuntaan),  kuva  hyvin todennäköisesti 
sisältää liikkuvan ajoneuvon. Liipaisinikkunan kokoa  ja  sijaintia voidaan 
muuttaa kamerakohtaisesti, koska ajoneuvot eivät välttämättä kulje keskellä 
ajorataa mittauspisteen kohdalla. Koska liikeanalyysi  on  prosessina yksin-
kertainen,  se  voidaan suorittaa videokuvalle jatkuvasti. Toisin sanoen pro-
sessi analysoi  25  kuvaa sekunnissa jokaista kameraa kohden. 

Ajoneuvon mandollisesti sisältävästä kuvasta etsitään tämän jälkeen järjes-
telmään määriteltyjen ehtojen täyttävää harmaasävykohdetta, joka voisi to-
dennäköisesti olla ajoneuvon rekisterikilpi. Kilpeä etsitään  koko  kuvan alu-
eelta eikä liipaisinikkunan sisältä. Molemmat ehdot täyttänyt  kuva  siirretään 
eteenpäin ANPR-prosessille  (automatic number plate recognition).  

Kaksivaiheisen esitulkinnan avulla järjestelmä kykenee nopeampaan  ja  siitä 
johtuen useammin onnistuneeseen ajoneuvon rekisterikilven tunnistukseen, 
koska analysoitavia kuvia  on  vähemmän  ja  ne todennäkölsemmin sisältävät 
ajoneuvon rekisterikilven.  

9.3.3 Rekisterikilpien  tunnistus  ja  tallennus 

Kun järjestelmä saa analysoitavakseen todennäköisesti ajoneuvon rekisteri - 
kilven  sisältävän kuvan, hermoverkkosovellus segmentoi kuvan  ja  tunnistaa 

 kilven  kirjaimet. Kuvan segmentoinnilla tarkoitetaan yksittäisten kirjainten 
läytämistä kuvasta  ja  kirjainten määrittämistä omiksi tunnistusalueiksi. Jokai-
sen alueen sisään jääneet pisteet analysoidaan  ja hermoverkkosovellus  tun-
nistaa niistä merkkejä. 

Segmentointi 

Segmentoinniksi  kutsutaan sitä kuvatulkintaprosessin vaihetta, jossa kuvas-
sa olevat rekisteriki  yen  ki rjaimet  jaetaan omiksi alueikseen. Etsintäalgoritmi 
hakee kuvasta rekisterikilven karkean sijainnin, minkä jälkeen tunnistuspro- 
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sessi  etsii kirjainrivin vertikaalista sijaintia. Vertikaalisijainnin löytäminen  on 
 helppoa, kun taas horisontaalisijainnin kanssa  on  enemmän ongelmia. Peri-

aatteessa prosessi tutkii aina  rivin  viimeiseksi luulemansa merkin edessä 
olevaa aluetta  ja "tunnustelee"  onko tässä enää seuraavia merkkejä. 

Segmentointiprosessi  tietää  jo tunnistettavan rekisterikilven syntaksirajoit-
teet,  eli suomalaisten kilpien kyseessä ollessa järjestelmä tietää etsiä kor-
keintaan kuutta merkkiä  ja  vähintään kolmea. Koska suomalaisen rekisteri - 
kilven  kaikki kirjaimet vievät yhtä leveän tilan,  on segmentointiprosessi  tässä 
sovelluksessa jonkin verran esimerkiksi englantilaisten kilpien segmentointia 
yksinkertaisempi  ja  kevyempi. 

Segmentointi  käyttää etsimisen aikana järjestelmään syötettyjä  kameran 
asennustietoja,  linssin polttoväliä  ja pikselikokoa (videokuvan digitointikortin 

 tarkkuus)  ja  laskee näiden perusteella, kuinka leveitä kirjainten pitäisi pikse-
leinä olla.  

Kameran asennustietoihin  kuuluu asennuskorkeuden  ja -kulman  sekä  kuva-
usetäisyyden  lisäksi  kameran kiertokulma  tien pintaan nähden. Järjestelmä 
kykenee toimimaan  n. 5-7  astetta vinossa olevalla kameralla. Järjestelmän 
kannalta huomattavasti ongelmallisempia ovat yksittäiset vinossa olevat  re-
kisterikilvet,  esimerkiksi puolittain irronneet  tai  vinoon asennetut kilvet, joita 
ei käytännössä voida  kovin  hyvin tunnistaa. 

Hahmontunnistus  

Jokainen segmentoinnin erottelema kirjainalue tulkitaan yksitellen hyvin yk-
sinkertaiseen neuroverkkoon perustuvalla hahmontunnistusprosessilla. En-
nen järjestelmän käyttöönottoa neuroverkolle  on  opetettu valokuvien avulla 
suomalaisten rekisterikilpien merkistö. Neuroverkko  on  sarja ohjeita, joilla eri 
merkit erotetaan mandollisimman hyvin toisistaan  ja  yhtälö, jonka avulla las-
ketaan kuinka hyvin tunnistettava merkki vastaa neuroverkon yhden merkin 
ohjesarjaa. 

Periaatteessa hahmontunnistuksessa voitaisiin käyttää ohjeita  tai tunniste
-pohjia joissa määritellään millainen  on  ihanteellinen  0  ja  ihanteellinen  D. 

 Koska nämä merkit ovat suurimmilta osiltaan täysin samanlaisia, ei kyseinen 
säännöstö Olisi ihanteellinen eikä takaisi näiden samantyyppisten merkkien 
luotettavaa erottamista toisistaan. Kun hermoverkko  on  opetettu,  se  painot-
taa  0:n  ja D:n  muotoisten kirjainten eroa vasemmassa ylä-  ja alakulmassa, 

 koska ne erottavat nämä kaksi merkkiä toisistaan. Tämän esimerkin lisäksi 
verkkoon  on  ohjelmoitu kaikkien muidenkin merkkien keskinäiset eroavuu-
det. 

Yksittäisten kirjainten tunnistusten yhteydessä -  jos  kirjaimen tunnistus ei 
ole tapahtunut  100 %:n  varmuudella - talletetaan  lista merkkivaihtoehdoista 
ja  näiden todennäköisyyksistä. Kun kaikki merkit  on  tulkittu, verrataan  tun-
nistustuloksia rekisterikilpien kielioppisääntöihin  ja  talletetaan  se rekisteri- 
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tunnus, joka täyttää kielioppisäännöt  ja  jonka tunnistuksen todennäköisyys 
 on  suurin. 

Tunnistus kykenee jossain määrin käsittelemään likaantuneita  ja hapettu-
neita rekisterikilpiä.  Jos  kilpi  on  liian heikkolaatuinen, ongelmia voi esiintyä 
sekä segmentoinnissa että kirjainten tunnistuksessa. Myös rekisterikilven 
kiinnitysruuvit voivat aiheuttaa ongelmia, etenkin  jos  ne ovat rekisterikilven 
merkkien välissä. Tummunut ruuvi  tai  läikkä kanden  1 -kirjaimen välissä 
saattaa muodostaa todennäköisen  H-kirjaimen,  D-kirjaimen sisällä oleva 

 tumma  alue saa merkin näyttämään  B-kirjaimelta  ja  niin edelleen. Osaa on-
gelmista voidaan välttää käyttämällä mandollisimman tarkkaa rekisterikilpien 
kielioppisäännöstöä, osalle ei ole ratkaisua. 

Rekisterikilpien tunnistusnopeus  on  ymmärrettävästi tunnistuslaitteiston suo-
rituskyvystä riippuvainen. Nykyisellä  233 MHz Intel Pentium MMX  -tasoisella 
suorittimella kyetään tunnistamaan noin  2-3 rekisterikilpeä  sekunnissa. Jär-
jestelmä  on  kuitenkin toteutettu siten, että  kuvat  siirtyvät "tunnistusjonoon" 
kellonaikaleiman kanssa, joten reaaliaikainen tunnistusprosessi ei  täten  ole 
välttämätön. 

Neuroverkkosovellus  tallentaa myös luotettavuusarvion tunnistuksesta sekä 
ohituskellonajan tienvarsilaitteiston tietojärjestelmään, jonne tiedot jäävät 
odottamaan siirtoa keskuslaitteistoon.  Tu nnistuksen  jälkeen  kuvat  poistetaan 
laitteistosta  ja  jäljelle  jää vain tekstitieto  pisteen ylittäneestä ajoneuvosta.  

9.4  Tiedonsiirto  

9.4.1  Mittauspisteiden  sisäinen  tiedonsiirto 

Mittauspisteiden  sisällä käytettävä  IP-maskeeraus (IP -masquerading) on 
Linuxin  ytimeen toteutettu uudehko ominaisuus.  IP-maskeeraus  mandollis-
taa useamman TCPII  P-verkkolaitteen kytkem  isen  samaan  ethernet-, SLI F-, 
FP-, tai  muuhun verkkoliityntään käyttämällä tämän aliverkon sisällä omaa 
sisäistä  IP-numerointia. Maskeeratun  verkon sisäiset laitteet käyttävät sisäi-
siksi verkkonumeroiksi allokoituja  IP-osoitteita (yleensä joko vanhat 1O.O.O.x 

 tai 192.168.O.x).  Nämä numerot  on  varattu  vain  sisäisiin aliverkkoihin eikä 
niissä ole suoraan Internetiin kytkettyjä laitteita.  (Ambrose  ja  Ranch 1999.)  

IP-maskeeraus  toimii siten, että maskeeraava Linux-palvelin muuttaa jokai-
sen lähtevän  IP-paketin lähettäjäksi  oman ulkoisen lP-osoitteensa  ja allokoi 

 vuolle oman TCP-portin. Takaisintulevissa paketeissa Linux-palvelin  muut-
taa  paketin TCP-porttileiman  perusteella  IP-osoitteen sisäisen verkon  IF-
osoitteeksi  ja  lähettää ne sisäisessä verkossaan oikealle työasemalle.  (Am-
brose  ja  Ranch 1999.) 

Työaseman  toiminta  ja konfigurointi  ei käytännössä eroa mitenkään siitä 
tilanteesta, että työasema olisi kytketty suoraan Internetiin, vaan  TCP/IP- 
yhteys  on  täysin normaalin kaltainen. Ainoa poikkeus  on se,  että työase

-massa  ei voida käyttää palvelinohjelmia niin, että niihin olisi pääsy Interne- 
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tistä,  koska työasemalla ei ole oikeaa lnternetissä sijaitsevaa  IP-osoitetta. 
 Kaiken IP-liikenteen pitää käynnistyä työasemalta käsin.  (Ambrose, Ranch 

1999.) 

Tietoturvan  kannalta  IP-maskeeraus  on  myös huomattavan paljon tehok-
kaampi suojauskeino kuin kiinteät lP-osoitteet  ja  paketteja suodattava teho- 
kaskin palomuuri  (Ambrose, Ranch 1999). 

lP-maskeerauksen  käyttö tässä järjestelmässä  on  looginen vaihtoehto, kos-
ka mittausasemilla  on  kaksi erillistä verkkolaitetta, joista toisessa  on  ulkoi-
seen verkkoon reitittimenä toimiva ISDN-sovitin. Koska kaikki keskenään 

 kom  m unikoivat  laitteet ovat Linux-alustaisia  on verkkoyhteyksien  määrittä-
minen helppoa myös lP-maskeerauksella. Nyt jokaisella mittausasemalla  on 

 käytössään  255  koneen aliverkko, joten ylimääräisen kannettavan työase
-man  lisääminen mittausasemalla  on  myös helppoa. Työasemaa voidaan 

käyttää mittausasemien asetusten muuttamiseen, tilan tarkkailuun  ja  graafi-
sen rekisterikilpitunnistussovelluksen ajamiseen.  

9.4.2  Tiedonsiirto mittausasemilta liikennekeskukseen 

Tiedostot  siirretään mittauspisteestä tielaitoksen lilkennekeskuksessa sijait-
sevaan järjestelmän tietoliikennepalvelimeen mittauspisteiden ISDN-
yhteyden avulla. Mittausasemalle  on  annettu edellisen soittokerran yhtey-
dessä tieto seuraavasta yhteydenottoajasta, jolloin mittauspisteen tulee 
soittaa liikennekeskukseen. Mittausasema soittaa tietoliikennepalvelimeen  ja 

 näiden välille muodostetaan  TCP/IP-yhteys. Tiedot siirretään FTP-
protokollaa käyttäen tietoliikennepalvelimen FTP-palvelimelle yhtenä mitta-
uspistekohtaisena tiedostona. 

Tietoliikennekustannusten  rajoittamiseksi mittausasemien tiedonsiirtoa oh-
jataan sekä kalenterikelloon sidotusti että linkin matka-ajan perusteella. 
Soittavan yhteyden tietoliikennekustannukset muodostuvat pienillä tiedon-
siirtomäärillä käytännössä ainoastaan soittotiheydestä. Soittotiheyttä pyri-
tään minimoimaan siten, että saatavilla  on  kuitenkin aina mandollisimman 
ajankohtaista liikenteenseurantatietoa. 

Asetettavat soiftotiheydet koskevat linkin molempia mittausasemia  ja  jokai-
sella yhteydenottokerralla siirretään mittausaseman molempien linkkien 
mittaustieto liikennekeskukseen.  

9.4.3  Käytettävät  Internet-palvelut 

Kaikkien mittausasemien  ja tietoliikennepalvelimen  kellot synkronoidaan 
kandesti vuorokaudessa internetin kellopalvelimien kanssa matka-aikojen 
vääristymien välttämiseksi (ts. mittausasemien kellot saadaan pidettyä sa-
massa ajassa). Mittausasemat ottavat yhteyden ulkoiseen  Internet-
palveluntarjoajaan  ja NTP-protokollan  avulla synkronoivat kellonsa  interne-
tissä  sijaitsevaan kellopalvelimeen. 
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NTP  on  protokolla, jonka avulla internetiin kytketyt laitteet voivat synkroni-
saida kellonsa toistensa kanssa.  Protokollan pääkäyttötarkoitus  on synkro-
noida  laitteet virallisen paikallisen ajan kanssa. Protokolla perustuu hierark-
kiseen verkkoon, jossa  on  yksi  tai  useita päätason aikapalvelimia  (primary 
reference source)  ja  alemman tason palvelimia. Nämä palvelimet saavat 
aikansa esimerkiksi joItain viralliselta instanssilta kuten lsossa-Britanniassa 
olevalta normaaliaikalähettimeltä  tai  laivojen navigoinnissa käytettäviltä  ra-
dioaikamerkkijärjestelmiltä radiokellon  kautta.  (Network Working Group 
1992) 

Liikennekeskukseen siirrettävän mittaustiedon  lisäksi järjestelmään  on  mah-
dollista määrittää matkanopeustiedon sähköpostittaminen mihin tahansa 
internet-sähköpostiosoitteeseen haluttuina ajanhetkinä. Sovellus lähettää 
jakelulistaan liitetyille käyttäjille kaikkien linkkien mittaustiedot viimeiseltä 
neljältä tunnilta ruuhkahuippujen jälkeen sekä päiväkohtaiset koontikuvaajat 

 (kuva  28). Sähköpostin  lähettämiseen käytetään ulkoisen internet-
palveluntarjoajan SMTP-palvelinta  ja  sovellus ajetaan Linuxin CRON-
palvelun avulla sekä ruuhkahuippujen jälkeen että vuorokauden vaihteessa.  
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Kuva  28:  Esimerkki kehä  1:n matkanopeusseurantajärjestelmän sähköpostitse  päivittäin lähetettävästä 
vuorokausittaisesta matka -aika kuvaajasta.  

9.5  Matkanopeuksien  laskenta  

Matkanopeudet  lasketaan yhdistämällä ajoneuvon  linkille saapumishavainto 
linkiltä poistumishavaintoon. Havaintoaikojen  erotuksena saadaan ajoneu-
von matka-aika.  Aina  uuden tiedon saavuttua keskusjärjestelmään tietokan-
tapalvelin käy läpi tietokannassaan olevat rekisteritunnukset  ja  etsii linkkien 
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päissä havaittuja  samoja rekisteritunnuksia. Yhdistämisen jälkeen tallennet-
taviin matka-aikatietoihin ei tallenneta ajoneuvokohtaisia tunnisteita  ja  re-
kisteritunnukset  poistetaan myös muista talletetuista tiedostoista. 

Kaikki seurattavat matkanopeussuu reet lasketaan myös yhden solmukohdan 
yli käyttämällä ensimmäisen linkin alkupisteen  ja  toisen linkin loppupisteen 
havaintoja. Seurantatapa mandollistaa järjestelmän toiminnan myös silloin, 
kun keskimmäinen mittauspiste  on  poissa toiminnasta  tai  toimii epäluotetta-
vasti. 

Matkanopeuksien  laskennan kannalta oleellista  on  järjestelmän kellojen py-
syminen yhteisessä ajassa. Muuten ajoneuvojen ylitysajat linkkien pääte-
pisteissä eivät ole vertailukelpoiset eikä matka-aika ole todellinen. 

Mittauspisteiden rekisteritunnushavaintoja  säilytetään tietokannassa maksi-
missaan yhden  tunnin  ajan,  jos  tunnukselle ei ole sitä ennen löytynyt vas-
tinetta linkkien päätepisteiltä. Toisin sanoen, suurin järjestelmän tuntema 
matka-aika  on 1  tunti. Rajoite  on määritetty  sekä tietoturvasyistä että vastin-
paritaulukon koon rajoittamiseksi.  

9.6  Järjestelmän ohjaus 

 Painotuskertoimien  asetus  

Keskimääräisenä matkanopeussuureena  käytetään  alf  a-painotettua  jokaisen 
havainnon jälkeen laskettavaa nopeussuuretta. Laskennassa edellistä  alfa-
painotettua suuretta päivitetään  seuraavan yhtälön mukaisesti.  

V (k)  =  a  * v(k) +  (I -a  )*  V (k-I)  

jossa, 

V(k) 	= matkanopeussuure  k  havainnosta laskettuna 
v(k) 	= k:nnen  ajoneuvon nopeus 
V(k -1) 	=  edellinen laskettu matkanopeussuure  
a 	= painotuskerroin  alfa.  

Esitettävä matkanopeussuure  on mittausjakson  viimeisen havainnon jälkeen 
saatu  alf apainotettu  nopeus.  Alf a-kerroin määritetään matka-
aikakäyttöliittymän avulla linkkikohtaisesti kanden desimaalin tarkkuudella 
välille  0,00.. .1,00. Alfa -painotetun nopeussuureen laskenta  on  jatkuvaa  ja 

 edellisen keräysjakson viimeinen matkanopeussuure  on  seuraavan jakson 
lähtöarvo  V(0). 

Painotettua matkanopeussu  u retta  käytetään laskennassa vähentämään yk-
sittäisten ylisuurten matka-aikojen vaikutusta. Painotettu suure  on  valittu 
käytettäväksi, koska muissakin tielaitoksen seu rantasovel luksissa menetel-
mä  on  käytössä  ja sen  toiminta  on  järjestelmän operaattorille tuttu. 
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Raja-arvojen asetus 

Järjestelmä käsfttelee matka-aikatietoa numeroarvojen lisäksi sujuvuutta 
kuvaavina matka-alkatasoina. Tasoluokitus  on  yleisesti käytössä oleva  5-
portainen sujuvuusluokitus: 

•  sujuva 
• jonoutunut 
•  hidas 
• pysähtelee 
•  seisoo.  

Raja-arvot asetetaan matka-aikakäyttöliittymästä linkkikohtaisesti  ja  jokai-
selle tasolle määritetään myös oma värinsä sekä  raja-arvojen ylityksestä  ja 
alituksesta ilmoittava  ääni. 

Tietollikenneasetukset 

Mittausasemien soittovälit määritetään  järjestelmän ohjauskäyttöliittymän 
avulla  1  minuutin tarkkuudella, esimerkiksi  00:00-06:30 5  minuutin välein, 

 06:31 -07:55 2  minuutin välein,  07:56-13:30 5  minuutin välein jne. Jaksoja 
voidaan asettaa  6  eri päivätyypille (arkipäivä, perjantai, lauantai, sunnuntai, 
erikoispäivä  1, erikoispäivä 2). Oletuksena  maanantai-torstai = arkipäivä, 
perjantai = perjantai, lauantai = lauantai  ja  sunnuntai = sunnuntai. Erikois-
päivä  1  ja erikoispäivä  2  voidaan asettaa mille tahansa päivälle, esimerkiksi 
juhannuksen meno-  ja paluuliikenteelle. 

Kalenterikelloon  sidotun siirtovälimäärityksen lisäksi siirtoväliä säädetään 
myös matkanopeudesta riippuvana. Soittoväleistä määräävä  on se,  joka 
määrää tiheimmän soittovälin. Jokaisen linkin matkanopeudelle voi asettaa  5 

 eri tasoa  ja  näille erilliset soittovälit. Matkanopeuteen perustuva soittovälin 
ohjaus  on kytkettävissä  pois käytöstä, jolloin käytetään ainoastaan kalenteri- 
kelloon sidottua siirtovälitaulukkoa. Siirtovälit asetetaan suureilla MATKA- 
NOPEUS, SUUREMPI/PIENEMPI, SIIRTOVÄLI, esimerkiksi MATKANOPE-
US<25  km/h  SIIRTO VÄLI  2 min. 

Mittausajoneuvojen  määrittäminen  

Ohjauskäyttöliittymän  avulla voidaan määrittää yhdestä kymmeneen seu-
rattavaa mittausajoneuvoa. Sovellukseen kirjataan ajoneuvojen rekisteritun-
nukset  ja  havaintojen yhdistämisen yhteydessä jokaista ennalta määritettyä 
rekisteritunnusta verrataan havaittuihin ajoneuvoihin  ja  kaikki mittausajoneu-
vojen ohitustiedot tallennetaan erilliseen tiedostoon.  

9.7  Tiedon esittäminen 

Järjestelmään kuuluu kaksi erillistä käyttöliittymää: mittaustietojen esittämi-
seen kehitetty  Windows NT-sovellus sekä järjestelmän ohjaamiseen  ja  ti-
lantarkkailuun  tarkoitettu intranet-sovellus. Molempia käytetään samalta 
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käyttöliittymätyöasemalta, intranet-soveHuksen  ollessa todellisuudessa pro-
sessi tietolilkennepalvelimen www-palvelimen päällä. 

Matka-aika-  ja  matkanopeustiedon  esittäminen  

Mittaustietojen  esittämiseen tarkoitettu käyttäliittymä perustuu alueen kartta-
pohjaiseen esitykseen  (kuva  29).  Järjestelmän esittää mandollisimman ajan-
kohtaista liikennetietoa (tosiaikaisuutta rajoittaa tietojenkeräyksen soittovälit 

 ja linkin  pituudesta aiheutuva viivästymä). Normaalitilassa näytöllä näkyy 
alueen liikenteellinen perusverkko  ja käyttöliittymä  esittää ajoneuvojen mi-
tatut matkanopeudet linkkiväleittäin sekä värikoodeilla että numeraalisesti. 

Järjestelmän avulla voidaan tarkkailla sekä tämänhetkisiä matka-aikoja eri 
linkeillä että  jo toteutuneita  matka-aikoja. Keskimääräisten matka-aikojen 
lisäksi  on  mandollisuus tutkia sekä matkanopeuksien keskihajontaa,  ja-
kaumia ja toteutuneita  yksittäisiä ajoneuvokohtaisia matka-aikoja. 
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Kuva  29:  Kehä  1:n  Matkanopeusseurantajärjestelmän karttapohjainen reaaliaikaista linkkitietoa  esittävä 
graafinen  käyttöliitiymä. 
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Ohjelmistoon sisältyy tallennettujen liikennetietojen käsittely-  ja tulosvalikko, 
 jonka avulla käyttäjä voi tarkastella kaista-  ja mittauspistekohtaisia  liikenne- 

tietoja  ja  asettaa seuraavat tulostusmäärittelyt: 

• tulostuksen  kohde (näyttö / kirjoitin) 
• tarkastelujakson  aloitus-  ja lopetusajankohta /  viimeiset  N  min/h/vrk 
• tulostusjakson  pituus 
• tulostusmuoto (nurneerinen  I  graafinen) 
• tulostettavat liikennetiedot. 

Esitettävät  tunnusluvut ovat laskettavissa seuraavan pitu isina jaksoina: 

• 	1  minuutti 
•  5  minuuttia 
•  15  minuuttia 
•  60  minuuttia. 

Käyttäjä voi valita, mitkä liikennetiedot linkiltä tulostetaan: 

•  laskentaan käytettyjen havaintojen lukumäärä 
• matka-aikojen keskiarvot suunnittain 
• matkanopeuksien keskiarvot suunnittain 
• matkanopeuksien keskihajonta suunnittain 
•  matka-aikojen keskihajonta suunnittain 
• matkanopeuksien  5  %  ja  95  %  pisteet 
• matka-aikojen  5  %  ja  95  %  pisteet. 

Käyttäjän voi valita mitkä tahansa tunnusluvut tulostettavaksi rinnakkain 
(taulukko)  tai  pääl lekkäin  (kuvaajat) samassa esityksessä.  

Jos  havaintoverkon  keskellä oleva mittauspiste lakkaa toimimasta kokonaan, 
esitetään tätä ympäräivien linkkien mittaustiedot ensimmäisen linkin alku- 
pisteen  ja  jälkimmäisen linkin loppupisteen avulla. Molempien linkkien  mat

-kanopeudeksi  tulevat sama arvo  ja  matka-ajat lasketaan linkkien pituuksien 
suhteessa. Virhetilanteesta ilmoitetaan normaalien virheilmoitusten mukai-
sesti  ja mittaustiedosta  käy ilmi  sen  olevan "yli mittauspisteen" laskettua lii-
kennetietoa. 

Mittausasemien  ja  linkkien titatietojen  esittäminen 

Matka-aikatiedon lisäksi järjestelmän paluutietona saadaan linkkien  ja  mitta-
usasemien toimintaa kuvaavia suureita: 

• linkkien  tilan seuranta (viimeiset havainnot) 
• päätepisteiden  tilan seuranta 

•  viimeinen tunnistus 
• kamerakohtainen tunnistuksen luotettavuustunnusluku 
• mittauspiste-  ja kamerakohtaiset tunnistusmäärät 
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• testiajoneuvojen  seuranta rekisterikilven perusteella  (max. 10  kpl) 
•  todellisten matka-aikojen tulosteet. 

Tietoliikennetietojen  esittäminen 

Tietoliikenneyhteyksien  muodostumista  ja muodostussyitä  voidaan seurata 
ohjauskäyttöliittymän avulla  (kuva  30).  Sovelluksesta  on  nähtävillä viimeinen 
yhteydenottoaika, käytössä oleva soittoalkaväli, soittoaikavälin määrittymis-
peruste (kellonaikaperusteinen soittoaikavälin määrittyminen  tai  matka-
aikatietoon sidottu soittoaikaväli). Tietolilkennetiedot ovat nähtävissä järjes-
telmän jokaiselle laitteelle erikseen. 
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Kuva 30:Matkanopeusseurantajarjestelmän ohjauskäyttöliitlymän  esittämät  tietolükenteen tilatiedot.  

9.8 Tiedonsiirto  muihin järjestelmiin 

Järjestelmä tuottaa tielaitoksen määrittelyjen mukaisen keskiarvotiedoston, 
joka mandollistaa tiedon siirtämisen esimerkiksi tielaitoksen www-sivuille 
nykyisten  LAM -pisteiden tyyppisenä kuvaajaesityksenä. Järjestelmän  tes-
tausvaiheessa  matka-aikatietoa ei kuitenkaan vielä jaeta tienkäyttäjille. 
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 10.1  Mittausten periaatteet 

Kehä l:lle asennettu matkanopeuksien seurantajärjestelmä  on  ollut testikäy-
tässä maaliskuusta  1999  lähtien. Tosiaikaista matkanopeustietoa  on  kyetty 
seuraamaan Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksessa järjestelmän käyttö-
liittymien avulla. Matkanopeuksien  ja  matka-aikojen historiatietoa  on  voitu 
kerätä käsin analysoitavaksi  koko käyttäajalta.  

Etukäteen määritettäviltä ajanjaksoilta  on  myös mandollista kerätä yksittäis-
ten mittauspisteiden tietoja - havaittujen ajoneuvojen lukumääriä sekä  tun-
nistettujen rekisterikilpien lukumääriä.  Nämä tiedot joudutaan keräämään 
manuaalisesti mittauspisteen erillisestä lokitiedostosta. Lokitiedostoakaan ei 
normaalisti tehdä vaan  sen  tulostaminen kytketään erikseen päälle tarvitta-
essa. Tästä johtuen jälkikäteen tapahtuvaa mittapisteiden toiminnallista 
analyysiä ei ole suuressa määrin tehty. Koska järjestelmän ensisijainen tar-
koitus  on  tuottaa luotettavaa matka-aikatietoa kaikissa olosuhteissa,  on  jär-
jestelmän toiminnan jatkuvaan arviointiin yleensä käytetty arviota matka- 
aikojen kertymästä eri linkeillä eri vuorokauden aikoina. 

Matka-aikamittausjärjestelmän toimintaa mitattiin tutkimalla, miten hyvin jär -
jestelmä kykenee havaitsemistaan ajoneuvoista lukemaan rekisteritunnuk

-sen. Koemittauksia  tehtiin sekä ennen kameroiden puhdistamista sekä ka-
meroiden puhdistamisen jälkeen. Mittaukset perustuivat järjestelmän lokitie-
dostojen analysointiin. 

Järjestelmän rekisterikilpien tunnistusprosessin toimintaa mitattiin lyhyellä 
ajanjaksolla. Järjestelmän lukemia rekisteritunnuksia verrattiin todellisiin  re-
kisteritunnuksiin  ja  tyypillisimpiä virhetulkintoja analysoitiin. Saman mittauk-
sen oheistuloksena saatiin tutkittua myös, kuinka hyvin järjestelmä todelli-
suudessa havaitsee yksittäiset ajoneuvot liikennevirrasta, eli sovettuuko jär-
jestelmä myös liikenteenlaskentaan. 

Lyhyen aikavälin mittaustulosten lisäksi matka-aikojen kertymää  on  mitattu 
eri linkeillä. Kertymää  on  verrattu liikennemääriin  ja mitattuihin tunnistusas-
teisiin.  

10.2  Havaitsemis-  ja  tunnistuskyky 

 M  ittausmenetel  mä  

Mittapisteiden  toimintaa  on  analysoitu tarkemmin tutkimalla, kuinka suuren 
osan havaitsemistaan ajoneuvoista järjestelmä pystyy rekisterikilven perus-
teella tunnistamaan. Mittauspisteeksi valittiin ensimmäisissä miftauksissa 
Otaniemen mitta-asema, josta ei ole saatavissa liikennemäärätietoa. Myö-
hemmissä mittauksissa otettiin tarkkailtavaksi suureeksi myös pisteen todel-
linen liikennemäärä, jotta järjestelmän havaitsemisen tarkkuutta liikenne- 
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määrään nähden kyettiin mittaamaan. Tällöin koemittaukset tehtiin Konalan 
mittapisteellä, jonka välittömässä läheisyydessä  on tielaitoksen LAM-piste.  

Normaalissa toiminnassa olevaan järjestelmään  on  asetettu havaintotietojen 
pysyväistallennus  ja  tietojen automaattinen lähettäminen analysoitavaksi 
määrävälein. Havaintotiedoissa  on  merkintä jokaisesta mittauslaitteen  ha-
vaitsemasta ajoneuvosta  ja  havainnon kellonaika. Havainnolla tarkoitetaan 
kaikkia niitä kuvia, jotka järjestelmä  on  antanut rekisterikilpitunnistusproses-
sille, eli jotka ovat läpäisseet liike-  ja rekisterikilpialueanalyysit. Havaintoil-
moitukseen  kuuluu havainnon kellonaika sekunnin tarkkuudella, havainneen 
laitteen  ja kameran tunnistetiedot,  mandollisesti luettu rekisteritunnus sekä 
tunnistuksen luotettavuuteen liittyvät tunnusluvut. 

Mittaustulokset  

Järjestelmän havaitsemiseen  ja  tunnistamiseen liittyviä tunnuslukuja arvioi-
tiin ensimmäisen kerran mittauspisteiden kameroiden huollon yhteydessä. 
Tällöin tarkasteluun otettiin Otaniemen mittapisteen  koko alijärjestelmä.  Jär-
jestelmän Otaniemessä havaitsemat  ja tunnistamat ajoneuvomäärät  21 .6-
23.6.1999 on  esitetty kuvissa  31  ja  32.  

Otaniemi  - Pohjwseen  

—Havalr,tomUrá 	—Tunnualusm8årä  

Kuva  31:Järjestelmän  Otaniemen mittauspisteen pohjoiseen jatkuvan linkin kameroiden havaitsemien  ja 
 tunnistamien  ajoneuvojen lukumäärät tuntia kohti  21.6. -23.6.1999  (huoltokatko  merkitty tummennettuna 

jaksona). 
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Otanlemi - EtelUn  

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

21.6.19990.00 	216.1999 12:00 	22.6.19990:00 	22.6.199912:00 	23.6.19990:00 	23.6.1999 12:00 	24.6.19990:00  

- Havaintomáärä 	—Tunnistusmará 	1  
Kuva  32:  Järjestelmän Otaniemen mittauspisteen pohjoisesta saapuvan linkin kameroiden havaitsemien 

 ja tunnistamien  ajoneuvojen lukumäärät tuntia kohti  21.6-23.6.1999.  (huoltokatko  merkitty tummennettu-
na jaksona). 

Havaittujen ajoneuvojen määrä vastaa kutakuinkin Espoon kaupungin liiken-
nelaskentojen liikennemäärätietoa Kehä  I - Otaniementie  ja  Kehä  I - Kale-
valantie liittymien  välillä sekä ruuhkahuippujen aikana että  koko  vuorokau-
den liikennemäärien osalta. 

Tunnistettujen  ajoneuvojen osuus Otaniemen pisteessä  

100% 

90% 

80% 

70% 

(5 
(5 
5 60% 

(5 

50% 
C 

40% 
(5 
C 

30% 
I.- 

20% 

10%  

—Eteláan 

-  Pohjoiseen  

	

20.6,1999 	20.6,1999 	21.6,1999 	21,6.1999 	22.6.1999 	22.6.1999 	23.6.3999 	23.6.1999 	24.6.1999 

	

0:00 	 12:00 	0:00 	12:00 	0:00 	12:00 	0:00 	 12:00 	0:00  

Kuva  33:  Osuus havaituista ajoneuvoista. joiden rekisteritunnus  on  kyetty tuotetta vasti tunnistamaan. 
Otaniemen mittauspiste  20.6-23.6.1999. 
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Tulosten analysointi 

Kokonaisuutena tuntikohtaisten tunnistusosuuksien kertyminen  on  noin  70% 
 luokkaa  (kuva  33).  Tämä  on  järjestelmälle asetettujen ennakko-odotusten 

suuruusluokkaa. Järjestelmän toiminnassa  on  kuitenkin joitain selittämättö-
myyksiä: pohjoiseen suuntautuvan linkin tunnistusmäärien putoaminen voi-
makkaasti aamupäivän aikana  on liikennevirrasta  riippumaton tekijä. Huo-
mattavaa  on,  että rekisterikilpiä pystytään tunnistamaan lähes normaalisti 
Otaniemestä pohjoiseen jatkuvan linkin alkupisteessä aamuruuhkan aikaan. 
Havaintopisteen toimintaan eivät vaikuta mittapisteelle ulottuvat lähes pai-
kallaan seisovat jonot. Jonojen muodostumista  ja  niiden vaikutusta järjes-
telmän toimintaan ei kuitenkaan ole erikseen mitattu. 

Parannettu mittausmenetelmä 

Myöhemmin koemittausten todettiin tarvitsevan tuekseen automaattisen lii-
kenteenmittauspisteen liikennemäärätietoa, koska järjestelmän tuloksia ei 
voitu verrata oikeisiin liikennemääriin. Lokakuun alussa kolmen päivän tark-
kailuun otettiin Konalan mittauspisteen toiminnalliset parametrit. Otaniemen 
pisteestä poiketen Konalan pisteen välittömässä läheisyydessä  on  luotetta-
vaa liikennemäärätietoa laskeva tielaitoksen  LAM-piste 

Mittaustulokset 

Mittaustuloksia  on  suhteutettu Konalan automaattisen mittauspisteen liiken-
nemäärätietoihin. Mittaustuloksien suhteesta  on  muodostettu havaitse-
misaste  ja tunnistusaste liikennemäärään  verrattuna  (kuvat  34  ja  35).  Koska 

 LAM-piste  ei sijaitse suoraan mittausaseman kohdalla, ei tietoja ole voitu 
verrata suoraan yhdistää, vaan laskennassa  on  käytetty  5  minuutin keskiar

-voja.  Myös tästä johtuen  on  analysoitu aina  koko ajosuuntaa  yhtenä koko-
naisuutena eikä kaistojen keskinäisiä havaitsemisaste-eroja ole mitattu. 
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Konala -  Länteen  

3500  - 	 - 	 140% 

3000 	 120% 

2 	 100% 

2000 	 80%  __________ 
—LKM  
—Hav%  

g 	 I —Tunn%  
1500 	 60% 

1000 	 40% 

500 	 20% 

0 	I 	 I 	 IJIIII 	 I 	 I 	IIII'',I' 	 I 	 1 	 0% 
13.10,19963:00 	13.10.169913:00 	13.10.199923:00 	14.10.1999 9:00 	14.10.199919:00 	15.10.19995:00  

Kuva  34.'Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän Konalan mittauspisteen  länteen päin jatkuvan link/n 
havaitsemis-  ja  tunnistusas  teet  liikenteen autornaattisen mitta  us  pisteen lukennemäärä tietoon verrattuna. 

Konala -  Itään  

3500 	 --- -------------  140% 

3000 	 120% 

2500 	 100% 

2000 	 80%  _________ 
LKM 

—Havi  
I —Tunn%  

1500 	 80% 

1000 	 40% 

500 	 20% 

0 	r 	I 	 I 	 I 	 - 	 Ii 	III 	 I 	 I 	 0% 
13.10.1969 3:00 	13.10.1999 13:00 	13.10.199923:00 	14.90 1959 900 	14.10.1999 19:00 	15.10.1999 5:00  

Kuva  35  Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän Konalan mittauspisteen  itään päin jatkuvan link/n 
havaitsemis-  ja  tunnistusasteet  liikenteen automaa tt/sen mittauspis  teen  liikennemäärä  tietoon verrattuna. 

Mittaustuloksista  näkyy, että länteen päin menevän liikenteen mittalaite  on 
 toiminut samantyyppisesti  koko koejakson  ajan. Järjestelmä  on  koko  ajan 

havainnut käytännössä  koko liikennevirran.  Joistain yksittäisistä  5  minuutin 
jaksoista havaintoja  on  kertynyt yli liikennemäärän. Tällöin liikeanalyysi  on 

 tallentanut yhdestä ajoneuvosta enemmän kuin yhden kuvan tunnistusta 
varten. Länteen päin menevän liikenteen ajoneuvoista rekisterikilpiä  on  on-
nistuneesti luettu noin  70%  liikennemäärästä  (kuva  34).  
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Itään päin jatkuvalla linkillä  sen  sijaan  on  ollut ongelmia havaitsemisen  ja 
tunnistuksen  kanssa  (kuva  35). Havaitsemisaste on  ollut ruuhkahuippujen 
aikaan reilusti yli  100 %.  Yksi ajoneuvo  on  tällöin aiheuttanut useamman 
kuin yhden havainnon. Tallennetut  kuvat  ovat myös suurelta osaltaan  tun-
nistusprosessille kelpaamattomia -  ruuhka-aikaan tunnistusaste  on  pudon-
nut jopa  alle 40%:iin.  

Tulosten analysointi 

Itään (Pukinmäkeen) päin jatkuvan liikenteen havaitsemiseen tarkoitetussa 
laitteessa  on  mittaustulosten perusteella ollut jokin toiminnallinen häiriö  tai 

 sen  asetuksissa  on  ollut jotain vikaa. Tunnistusongelmat kyseisellä suun-
nalla johtuvat mittaustulosten valossa hyvin todennäköisesti juuri havaitse-
misprosessin epäonnistumisista. Ajoneuvoista ei saada kuvaa silloin, kun 

 kuva-alassa  on  ajoneuvon rekisterikilpi. Yksittäinen ajoneuvo havaitaan 
suunnalla etenkin ruuhka-aikaan useammin kuin kerran, joka myös viittaisi 
ongelmiin havaitsemisprosessissa. Osaa ongelmasta saattaa selittää 
ajonevojen takaa ruuhka-aikana paistava kirkas aurinko, joka saattaa häiritä 
ajoneuvojen havaitsemisprosessia. Osaa ongelmista kyseisellä suunnalla ei 
ole kyetty selittämään. Auringonpaisteen aiheuttamien varjojen vaikutusta 
tunnistusprosessiin  on  analysoitu tarkemmin kappaleessa  11. 

Ongelmattomammalla  läntisellä suunnalla sekä havaitsemis- että  tunnis-
tusaste  on  pysynyt likimain samana  koko  jakson ajan. Laite  on  toiminut täl-
löin tarkoitetulla tavalla  ja  se on  kyennyt sekä liikenteen laskentaan että yk-
sittäisten ajoneuvojen havaitsemiseen mittaustuloksista päätellen kaikissa 
liikennetilanteissa. Järjestelmän havaitsemis-  ja tunnistusasteen  riippuvuutta 
liikennemäärästä  on  tutkittu tarkemmin kappaleessa  11. 

Mittauspisteiden koemittausten  tilastollista arviointia ovat vaikeuttaneet jär-
jestelmään tehdyt muutokset. Pitkäaikaisista järjestelmän toimintakyvyn 
muutoksista ei voida eritellä, mikä osuus riippuu liikenneolosuhteissa ta-
pahtuneista muutoksista  ja  mikä järjestelmään tehdyistä muutoksista.  

10.3  Tunnistusaste 

 M  ittausmenetel  mä  

Järjestelmän rekisterikilpitunnistuksen onnistumista arvioitiin tarkemmin 
vertailemalla järjestelmän lukemia rekisteritunnuksia todellisiin rekisteritun-
nuksiin. Analyysi tehtiin tallentamalla kuvan  36  mukaisella järjestelyllä  video- 
kuvaa sekä järjestelmän omasta kamerasta että mittapisteeseen sijoitetusta 
videokamerasta. Ylimääräisen  videokameran  tarkoituksena oli vahvistaa 
oletus, että kaikki pisteen ohittavat ajoneuvot näkyisivät järjestelmänkin  vi-
deosignaalissa,  vaikka tästä  on suodatettu  lähes kaikki näkyvä valo pois. 
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ANPR 

 VCR 

K;-]  

Kuva  36:  Tunnistusvarmuuden mittatauksessa  käytetty tiedonkeruujärjes te/mä  (VCR  =  videonauhuri, 
ANPR = rekisteriki/pien tunnistuslaite). 

Mittaus tehtiin  9.1 .2000  tutkimalla noin  tunnin  ajalta  399  ajoneuvon rekisteri-
kilpien tunnistuksen onnistumista. Tutkimuspisteenä oli Otaniemen vesitor-
nm automaattinen rekisterikilpitunnistusasema  ja  tämän pohjoiseen jatkavan 
liikennevirran oikeanpuoleinen kaista.  Sää  tutkimushetkellä  oli kirkas, aurin-
ko ei kuitenkaan paistanut siten, että olisi muodostunut toimintaa mandolli-
sesti häiritseviä varjoja. Mittapisteen kamerat eivät olleet täysin puhtaat, 
vaan tarkoituksena oli selvittää järjestelmän toimintaa normaaliolosuhteissa. 
Ajoneuvojen rekisterikilpien puhtautta ei tutkittu, mutta niiden oletettiin ole-
van puhtaita.  

M  ittaustu  lokset  

Järjestelmän seuraaman mustavalkoisen videosignaalin todettiin olevan sel-
keä  ja  kaikki pisteen ohittavat ajoneuvot erottuivat videokuvasta. Viisi ajo-
neuvoa ajoi niin sivussa keskimääräiseltä ajouralta, ettei niiden rekisterikilpi 
ollut kokonaan nähtävissä eikä siten tunnistettavissa. Järjestelmään opetta-
mattomia rekisterikilpiä havaittiin  5  kappaletta:  3  ulkomaalaista rekisterikil-
peä (Venäjä, Ruotsi  ja  joku muu),  1  diplomaattirekisterikilpi  sekä  1  musta-
pohjainen  suomalainen rekisterikilpi (kilpi heijastamatonta materiaalia). 

Aioneuvoien  havaitseminen 
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ko  tunnistaa esimerkiksi epäselvän  V:n  tai  Y:n  helpommin V:ksi kuin Y:ksi. 
Tunnistusmääriin  on  huomioitu  vain  kaikki oikein tunnistetut kirjaimet, joten 
esimerkiksi V:ksi tunnistettua Y:tä ei ole laskettu luettujen  V-kirjainten mää-
rään. Tunnistusmäärät, luettujen numeroiden  ja  kirjainten määrät sekä  tun-
nistusvarmuudet on  esitetty taulukoissa  4  ja  5.  

Taulukko 4:Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän tunnistusvarmuuden  mittauksissa rekisterikilven 
numeroiden havaittu lukumäärä sekä oikein luettujen määrä  ja  oikein luettujen numeroiden osuus kaikista 
tunnuksista. 

Numero Lukumäärä Oikein luetiuja Osuus 
-  3 -  0% 
0 53 53 100% 
1 91 85 93% 
2 87 83 95% 
3 79 78 99% 
4 81 77 95% 
5 87 86 99% 
6 78 77 99% 
7 74 68 92% 
8 83 78 94% 
9 82 81 99%  
Yhteensä  798 766 96 %  

Taulukko  5:  Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän  tunnistus varmuuden mittauksissa rekisterikilven 
kirjainten havaittu lukumäärä seka oikein luettujen määrä  ja  oikein luettujen numeroiden osuus kaikista 
tunnuksista. 

Kirjain Lukumäärä Oikein luettuja Osuus  
J 29 29 100% 
L 21 21 100% 
P 15 15 100% 
S 28 28 100% 
V 31 31 100% 
I 110 107 97% 
E 36 35 97% 
C 59 57 97% 
U 27 26 96% 
F 51 49 96% 
M 25 24 96% 
0 23 22 96% 
X 31 29 94% 
G 72 67 93% 
N 26 24 92% 
T 12 11 92% 
Z 24 22 92% 
A 35 32 91% 
R 23 21 91% 
K 25 22 88% 
B 53 42 79% 
Y 24 17 71% 
H 18 12 67%  
Yhteensä 	798 	743 	93 % 
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Tyypillisimpiä tunnistusvirheitä analysoitiin vielä tarkemmin  koko  aineistosta. 
Tyypillisimmät lukuvirheet  on  esitetty taulukossa  6.  Suurin  osa  virheistä  on 

 selitettävissä loogisesti.  1 -kirjaimen  tai 1 -numeron muodostuminen useasta 
muodoltaan hyvin erilaisesta merkistä ei yksinkertaisella analyysillä ole seli-
tettävissä. 

Taulukko  6:  Tyypillisimmät  tunnistusvirheet  Kehä  1:n matkanopeusseurantajärjestelmän tunn/st us  va  rmuu
-den  mitta  uksissa.  

Virhe Lukumäärä  
B->l 9 
H->M 6 
Y->V 5 
7->2 4 
8->1 4 
->1 3 
1->4 3 
A->I 3  

Tunnistustuloksia analysoitaessa  on  huomioitava  se,  että käytössä oleva 
hermoverkko perustuu edelleenkin järjestelmän käyttöönoifovaiheessa teh-
tyyn opetukseen. Tällöin kamerakulmat olivat nykyisestä poikkeavat (täh-
täyspiste  20  metrissä),  joten uudelleenopetus saattaisi parantaa tuloksia 
jonkin verran  (Charter 1999). 

10.4  Matka-aikahavaintojen  määrän kertymä 

Pääasiallinen toiminnan arviointimenetelmä käytössä olevassa matka-ajan 
seurantajärjestelmässä tulee olemaan matka-aikahavaintojen määrän ker-
tymän muutoksen seuranta. Koska järjestelmän tietoa seurataan pääasiassa 
todellisten matka-aikojen avulla, muodostuu käyttäjälle nopeasti  kuva  siitä, 
mikä  on  normaali matka-aikojen kertymämäärä pitkällä aikavälillä. 
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The amount of matches on the  JTMS  database 
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9.2.1999 	 11 3 1999 	10.4.1999 	105 1999 	 9.8.1999 	8.7.1999 	8.8.1999 

Date  

Kuva  37:Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjestelmän  matka -aikahavaintojen määrän kertymä järjestelmän 
käyttöönottohetkestä lähtien. 

Kuvasta  37  näkyy selkeästi, että järjestelmän tunnistusaste  on  kasvanut 
paljon toukokuun alussa. Huhtikuun lopulla tehdyt ohjelmamuutokset nosti-
vat tunnistusasteen lähelle alkuperäistä oletustasoa  ja  päivittäisiä matka- 
aikoja alkoi kertyä kaikilta linkeiltä riittävän paljon, jotta matka-ajan estimointi 
olisi luotettavaa. Tätä ennen sekä rekisterikilpien lukuprosessi että matka- 
aikojen yhdistämisalgoritmi sisälsivät järjestelmän toimintaan huomattavasti 
vaikuttavia ohjelmointivirheitä. 

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta mittausasemat olivat toukokuusta lähtien 
täydessä toimintakunnossa. Pukinmäen mittausaseman länteen päin jatku-
via kaistoja seuraavista kameroista oikeanpuoleinen ei ole ollut toiminnassa, 
eikä tästä johtuen tunnistanut  sen alittaneita  ajoneuvoja. Kesäkuun alussa 

 vika paikallistettiin kameran kaapelointiin ja kaapeloinnit  vaihdettiin ristiin, 
siten että kesäkuun alusta lähtien Pukinmäen mittapisteellä  on  länteen päin 
jatkuvista kaistoista seurattu vasemmanpuoleista enemmän liikennöityä 
kaistaa. Tämä näkyy selkeästi matka-aikojen kertymässä nousuna kesäkuun 
alusta eteenpäin Pukinmäki - Konala linkillä  (kuva  38). 
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Havaintojen kertymä  
180000 

160000 

140000 

120000 

a  
.  100000 

0 

C 

80000 

60000 

40000 

20000 

92.1999  1131999 	10.4.1999 	10,5.1999 	 9.6.1999 	 9.7.1999 	 8.6.1999  

Päiv8ys  

Kuva 38:Kehä  1:n  matkanopeusseurantajärjes te/män matkanopeushavaintojen  määrän kertymä linkki
-kohtaisesti  järjestelmän käyttöönotosta lähtien.  

Koko  järjestelmän matka-aikahavaintojen määrän keskiarvot päiväluokittain  

Kuva 39:Kehä  1:n  matkanopeussourantajärjes te/män matkanopeushavaintojen  määrän kertymä  tuntikoh-
taisina keskiarvoina viikonpäiväluokittain eriteltynä  (toukokuu  1999  -  elokuu  1999).  

Kun matka-aikahavaintojen määrän kertymää tarkkaillaan kaikkien linkkien 
summana  ja  ryhmitellään havaintomäärät päiväluokittain  (kuva  39),  huoma-
taan, että kertymä muistuttaa hyvin paljon päivittäisiä liikennemääräkuvaajia. 
Aamuhuipputunti erottuu selkeästi terävämpänä  ja iltahuipputunti leveämpä

-nä  kohoumana.  Viikonloppuna kertymä  on  vähäisempää, joskin viikonlopun 
päiväliikenteen aikaan matka-aikoja kertyy lähes sama määrä kuin viikolla 
vastaavina aikoina. Kuvaajasta näkyy myös selkeästi perjantain iltapäivä - 
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ruuhkan aikaisempi alkuaika  ja  hieman aikaisempi hiipuminen kuin normaa-
lin viikonpäiväliikenteen osalta.  

10.5  Mitatut matka-ajat 

Mittausmenetelmä  

Havaittuja  matka-aikoja  on  tallennettu järjestelmän tietokantaan  ja  niistä  on 
 yhdistetty linkkikohtaisia  15  minuutin keskiarvotietoja päiväluokittain. Las-

kennassa  on  otettu huomioon kaikki matka-ajat, eikä esimerkiksi reitiltä 
poikkeavia ajoneuvoja ole erikseen suodatettu. Kokonaisuutena otos  on 

 kuitenkin niin suuri, että poikkeavilla havainnoilla ei ole suurta merkitystä 
kokonaistuloksiin. Tuloksia analysoitaessa  on  ollut käytössä matka-ajat elo-
kuun  1999  loppuun asti. Laskennassa ei ole käytetty toukokuuta  1999  aikai-
sempia mittaustuloksia, koska järjestelmä ei tätä ennen ollut teknisesti riittä-
vän toimintavarma tulosten oikeellisuuden takaamiseksi. 

Mittaustulokset 
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Kuva  40.'lltaruuhkassa kuormittuneimman  (Otaniemi  - Konala)  Kehä  1:n  link/n  matka-aikojen  15  minuutin 
 kesk/arvot viikonpäiväluokittain. 
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Konala -  Otaniemi  
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Kuva  4  1:Aamuruuhkassa kuormittuneimman (Konala -  Otaniemi) Kehä  1:n  link/n  matka-aikojen  15  mi-
nuutin kesk/arvot viikonpäivä/uokittain. 

Suurimmat viivytykset  on  mitattu iltaruuhkan aikaan Otaniemestä Konalaan 
 (kuvat  40  ja  41).  Keskimääräiset matka-ajat tällä välillä ovat keskellä viikkoa 

(maanantai - torstai) iltaruuhkan aikaan lähes kaksinkertaiset normaaliin 
matka-aikaan verrattuna  ja perjantairuuhkan  aikaan  jo  noin  2.5-kertaiset  (ku-
va  42).  Tuloksia arvioitaessa  on  otettava huomioon, että suurin  osa ana-
lysointijaksosta  on kesälomakautta,  jolloin työmatkoja ei välttämättä ole 
normaalia määrää  ja  ne saattavat olla normaalia epätasaisemmin jakautu

-fleet.  Järjestelmän keräämiä ajoneuvokohtaisia matka-aikoja  on  liitteessä  3. 

Keskimaäräiset matkanopeudet periantaisin  

Kuva  42:Matkanopeuksien  15  minuutin keskiarvot Kehä  1:n  kolmella linkillä perjantaisin. 
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11  JÄRJESTELMÄN TOIMINNAN ARVIOINTI  

11.1  Toiminnan arvioinnin menetelmät  

Koemittausten  lisäksi järjestelmän toimintaa arvioitiin pidemmällä aikajak-
solla tallentamalla mittapisteiden tuntikohtaiset ajoneuvojen havaitsemis-  ja 
tunnistamismäärät.  Koska kaikkien mittapisteiden kohdalta ei ollut saatavis-
sa liikennemäärätietoa, tutkittiin lähinnä määrien pitkäaikaisia muutoksia  ja 

 suuria poikkeamia pitkäaikaisista keskiarvoista eri liikenne-  ja valaistustilan-
teissa.  Kameroiden likaantumista  on  tutkittu sekä nykyisissä  kamera-
asennuspaikoissa  että vertailemalla vaihtoehtoisten asennuspaikkojen  Ii-
kaantumista.  

Eräs passiivisesti mitattavan matka-aikatiedon ongelmista  on  matka-aikojen 
suuri hajonta. Matkalla pysähtyneet  tai  reitiltä poikenneet ajoneuvotkin kirja-
taan loppujen lopuksi matka-aikatietokantaan. Ylisuurien matka-aikojen vai-
kutusta matka-ajan estimaattiin  ja  tällaisten matka-aikojen suodattamista 
pois havaintoaineistosta  on  kokeiltu. Matka-ajan estimoinnin ongelmaan 
linkkitiedossa  on  perehdytty esimerkkitilanteen avulla.  

11.2  Toimivuus  liikennetilanteissa  

11.2.1  Liikennemäärän  vaikutus toimintaan 

 Arviointimenetelmät 

Tosiaikaisena seurantamenetelmänä  järjestelmää  on  käytetty liikennekes-
kuksen sisäisessä liikenteenseurannassa jatkuvasti muiden seurantajärjes-
telmien ohella antamaan lisätietoa liikennetilanteesta mittausalueella. Jär-
jestelmän toimintaa  on  tarkasteltu pääasiassa tutkimalla jälkeenpäin, kuinka 
hyvin järjestelmästä saatu tieto  on  vastannut muiden järjestelmien perus-
teella arvioitua liikennetilannetta. Liitteessä  2 on  esitetty erään liikennetilan

-teen  vaikutus matka-aikoihin  ja  vertailtu järjestelmän tietoa  LAM-pisteiden 
antamaan mittatietoon. Erikseen tutkittiin koemittausten Konalan mittapis

-teen  toiminnallisesti luotettavan länteen päin jatkuvan linkin aineistojen pe-
rusteella, onko järjestelmän havaitsemis-  ja tunnistusaste  tilastollisesti mer-
kitsevästi riippuvaisia liikennemäärästä. 

Vertailutietoina  oli Konalan mittapisteen  5  minuutin  LAM-pisteen liikenne-
määräkeskiarvot sekä matka-aikamittausjärjestelmän havaitsemis-  ja  tun-
nistusaste. Analysoitavia  viiden minuutin jaksoja oli kaikkiaan  635  kun las-
kennassa ei käytetty jaksoja, missä oli havaittu  alle  5  ajoneuvoa  5  minuutis-
sa (liikennemäärä  alle  60 ajonlh).  Suurimmillaan  5  minuutin keskimääräiset 

 LAM-pisteiden laskemat liikennemäärät ovat lähes  3500 ajon/h. 
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Mittaustulokset  

Jos  järjestelmän havaitsemis-  ja tunnistusaste  olisivat riippuvaisia liikenne- 
määrästä, olisi riippuvaisuus todennäköisimmin lineaarista. Mitä suurem-
maksi liikennemäärä nousisi, sitä heikommin järjestelmä toimisi. Tätä ole-
tusta tutkittiin laskemalla lineaarisen  regression kulmakertoimen estimaatti 

 molemmille asteille sekä laskettiin  p -arvo hypoteesille, että kulmakerroin ei 
olisi  nollasta  poikkeava. Hypoteesien testisuureet  ja  p-arvot  on  esitetty tau-
lukossa  7.  

Taulukko  7:  Havaitsemisasteen  ja  tunnistusasteen  lineaarinen riippuvuus matkanopeudesta. 

Regressiosuoran  
kulmakerroin 

0-hypoteesin  
testisuure  

0-hypoteesin 
p-arvo 

Havaitsemisaste  -1 .02E-06 -0.03634 0.97102  
Tunnistusaste  -6.90E-07 -0.03629 0.97107  

Kasvavat liikennemäärät  ja lyhenevät  ajoneuvojen aikavälit eivät heikennä 
järjestelmän toimintaa. Järjestelmä kykenee havaitsemaan suuren osan lii-
kenteestä  ja  lukemaan ajoneuvojen rekisterikilpiä normaalitasollaan vaikka 
liikennettä olisi yli  3300 ajon/h  yhteen suuntaan.  

11.2.2  Jonojen  vaikutus toimintaan  

Jonojen  vaikutusta tunnistusasteeseen ei ole erikseen tutkittu, vaikkakin 
koemittausten tuloksista voidaan päätellä jonoutumisen aiheuttavan yllättä-
vän vähän tunnistukseen liittyviä ongelmia. Jonojen tunnistusongelmat ai-
heutuvat geometriarajoitteista.  Jos ajoneuvot  ovat liian tiiviissä jonossa, jär-
jestelmä ei yksinkertaisesti näe saapuvan ajoneuvon rekisterikilpeä, koska 
edessä ajava ajoneuvo peittää  sen  joko osittain  tai  kokonaan.  

11.2.3  Nopeuden vaikutus toimintaan 

Järjestelmän havaitsemiskykyä korkeilla nopeuksilla mittapisteen ohittavista 
ajoneuvoista ei ole tutkittu, koska ei ole olemassa oikeaan liikennetilantee

-seen  soveltuvaa mittausmenetelmää. Järjestelmän teoreettista tunnistusky-
kyä ajonopeuden suhteen voidaan tarkastella matemaattisesti. Ajoneuvo 
havaitaan  jos  vähintään yhden videokuvan ottamishetkellä jokin  inf ra-
punavaloa heijastava  pinta on liipaisinikkunan  sisällä. Liipaisinikkunan  koko 
vaakasuoralla  pinnalla  on  noin  80 cm. Jos  oletetaan, että heijastavat  pinnat 
ajoneuvossa  sijaitsevat ensimmäisen metrin matkalla, pitäisi tämän alueen 
etupisteen sijaita ensimmäisellä kuvanottamiskerral  la  kokonaan liipaisinik-
kunan takana  ja  toisella kuvanottokerralla kokonaan liipaisinikkunan edessä. 
Toisin sanoen, ajoneuvon pitäisi liikkua  180 cm  yhden kuvausvälin aikana. 
Kun videokuvauksen kuvausväli  on 1/25s,  saadaan juuri havaitsematta jää-
vän ajoneuvon nopeudeksi tällöin yli  160 km/h.  Yllä mainittu tilanne  on  vielä 
pahin tilanne —skenaario, ajoneuvo  on  molemmilla kuvaushetkellä juuri alu-
een ulkopuolella. Ajoneuvot tunnistetaan teoreettisesti vielä  100%  todennä-
köisyydellä  jos  ne liikkuvat  alle  160 km/h. 
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11.3  Toiminta eri  valaistusolosuhteissa 

 11.3.1  Arvioinnin tarkoitus 

Matka-aikahavaintojen määrän kertymää tarkkailtaessa kiinnitettiin alusta 
alkaen huomiota siihen, että keskiyön jälkeen matka-aikoja kertyy vähän 
verrattuna muihin vuorokaudenaikoihin. Järjestelmällä havaittiin olevan myös 
selkeitä ongelmia ruuhka-aikoina itä-länsi suuntaisilla mittauspisteillä syys- 
lokakuussa. Yhdeksi syyksi tälle epävarmalle toiminnalle arvioitiin ajonevo-
jen takaa paistava aurinko. Auringon luomat varjot ajoneuvojen etupuolelle 
saattavat aiheuttaa liikeanalyysin läpäisyn liian aikaisessa vaiheessa  ja  re

-kisterikitvettömän  kuvan oton ajoneuvosta.  

11.3.2  Toimivuus  yöaikana 

Arviointimenetelmä  

Tätä tutkittiin tarkemmin seuraamalla, kuinka paljon Konalan mittapisteen 
kamerat havaitsevat ajoneuvoja yötunteina  (kuva  43).  Yöaikaan tehdyt ha-
vainnot kirjattiin järjestelmän logitietoihin kappaleessa  10  kuvatulla tavalla  ja 

 tuloksia verrattiin päiväliikenteen aikana havaittuihin tunnistusosuuksiin. 

Mittaustulokset  

Havaittujen  ajoneuvolen  määrä yöllä  

400 

350 

300 

250 

 .  200 

150 

100 

50 

0  
23:30 	 0:30 	 130 	 2:30 	 3:30  

Kon&e Iánt.en  I 

KonalaItMn  

Kuva  43:Kehä  1:n  matkanopeusjärjestelmän  havaitsemien ajoneuvojen  30  minuutin keskiarvomäärät 
Konalan mitta uspistee/lä.  
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Järjestelmän  tunnistustamien a'oneuvojen  osuus yöllä  

100% 

80% 

80% 

40% 

20% 

0%  

—Konala  länteen  
—Konala  Itään  

2330 	 0 30 	 1 30 	 2 30 	 330  

Kuva  44:Kehä  1:n matkanopeusseurantajärjestelmän tunnistamien  ajoneuvojen osuus yöaikaan Konalan 
mittauspisteellä  30  minuutin keskiarvotietoina. 

Mittauksista  havaitaan, että yöaikaan järjestelmän tunnistamien ajoneuvojen 
osuus  sen  havaitsemista ajoneuvoista putoaa jonkin verran  (kuva  44).  Päi-
väliikenteen  aikaan länteen päin jatkuvan linkin tunnistusosuus oli keskimää-
rin noin  70%  luokkaa, joten yöaikaan tunnistusaste putoaa noin kymmenen 
prosenttiyksikköä. Itään päin jatkuvan linkin tulokset ovat aikaisemmin ku-
vattujen ongelmien johdosta epäluotettavat, joten niiden arvoa analyysin 
lähtötietoina voidaan kyseenalaistaa. Tämänkin pisteen öinen  tunnis-
tusosuus  on  pudonnut keskimääräisestä noin kymmenen prosenttiyksikköä. 

Tulosten arviointi  

Tunnistuksen  heikkoutta voi osittain selittää myös  se,  että  osa ajoneuvoista 
 ajaa huomattavan sivussa ajouralta. Liikenteen sijaintia kaistalla yöaikaan ei 

kuitenkaan ole tässä selvityksessä tutkittu. Konalan länteen päin jatkuvan 
linkin käyttöasteeltaan korkeammalla oikeanpuoleisella kaistalla  on  ollut tu-
losten analysointijaksolla kameroiden valaistusparametrien säätöön liittyviä 
ongelmia, jotka ovat saattaneet vaikuttaa suunnan tunnistusasteeseen. Mat-
ka-aikatiedon vähyyden yöaikaan voi selittää myös linkkien pituus  ja  poistu-
mismandollisuuksien määrä. Yöaikaan liikennettä linkkien päistä päihin ei 
ole yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.  

11.3.3  Toimivuus kirkkaalla  auringonpaisteella  

Ongelman kuvaus  

Matalatta paistava  kirkas aurinko  on  aiheuttanut järjestelmälle ongelmia. 
Suoraan  kameraan  päin paistava kirkas valo aiheuttaa  sen,  että  kameran 
infrapunasuodatuksen  läpi pääsee poikkeuksellisen paljon auringonvaloa  ja  
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tunnistettaviin  kuviin tulee  jo  ylimääräistä informaatiota ajoneuvon rekisteri- 
kilven  lisäksi. Ongelmaksi tämä muodostuu siinä vaiheessa, kun järjestelmä 

 on tallentamassa  kuvaa liikkuvasta ajoneuvosta  ja  aurinko paistaa ajoneu-
von takaa.  Jos  kuva  on  "kirkas",  on  ensimmäinen  kuva-alueelle osuva liikku-
va kohde ajoneuvon eteen taittuva varjo. Auringon paistaessa matalalta 
varjo  on  hyvin pitkä,  ja  samaan kuvaan varjon kanssa ei vielä mandu ajo-
neuvon rekisterikilpeä  ja  ajoneuvoa ei kyetä tunnistamaan. 

Tunnistusprosessista  johtuen järjestelmä ei varjon laukaistessa liikeanalyy
-sin  saa kuvaa, jossa näkyisi ajoneuvon rekisterikilpi. Liikeanalyysiprosessia 

tulee kehittää siten, että  se  kykenee havaitsemaan varjot  ja  jättää varjokuvat 
siirtämättä tunnistusprosessissa eteenpäin  ja  ottaa vasta varjoa seuraavan 
kuvan tunnistusprosessin analysoitavaksi. 

Vaikka kuvassa  on  paljon ylimääräistä informaatiota, kykenee järjestelmä 
tunnistamaan rekisterikilvet kirkkaistakin kuvista riittävän nopeasti. Kuvan 
kirkkauskaan ei aiheuta vastavalosta johtuvia kirkkausongelmia  inf ra-
punapulssin  suhteen. Vaikka kuvan tausta olisikin poikkeuksellisen kirkas, 
säädetään infrapunapulssin voimakkuutta tunnistettujen kuvien rekisterikil-
piosien kirkkauden perusteella.  (Charter 1999)  

Tulosten arviointi 

Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee  se,  että järjestelmän keskimmäinen 
mittapiste (Konala)  on  lähes suoraan itä-länsi suunnassa. Kun ruuhkasuunta 

 on  sekä aamu- että iltahuipun aikaan auringon paistamissuunnasta (aamulla 
ruuhkasuunta idästä länteen, illalla lännestä itään),  ja  aurinko  on  nousemas-
sa  ja  laskemassa ruuhkahuippujen aikaan varjot aiheuttavat vaikeuksia juuri 
kiinnostavan ruuhkahuipun analysointiin  (kuva  45).  Varjojen aiheuttama on-
gelma ilmeni syyskuun puolessa välissä kun aurinko nousee Helsingissä 

 kello  6:30-7:00  ja  laskee  kello  20:00-19:30. 
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Tranmit  tine  Otaniemi  -> Korala  on Monday 13 September 1999 
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Kuva  45:  Varjojen aiheuttama  on ge/ma  korostuu, koska aurinko paistaa ruuhkasuunnan takaa iltaruuhkan 
aikana. 

Varjojen vaikutuksen vähentämiseksi tunnistusohjel mistoon pyritään teke-
mään muutoksia. Liikeanalyysi ei saisi tallentaa kuvaa, jossa eteenpäin liik-
kuva kohde  on  ympäristäään  tummempi, vaan analyysin pitäisi perustua 
ainoastaan ympäristäään ki rkkaampien kohteiden liikkeeseen.  

11.4  Ylisuurten matka-aikojen vaikutus matka-ajan arviointiin 

Arviointi menetelmä 

Matka-ajan keskiarvosta selkeästi poikkeavien matka-aikojen vaikutusta 
matka-ajan keskiarvoon tutkittiin tilastollisesti. Tutkittavina suureina oli mat-
ka-ajan viiden minuutin keskiarvot sekä  koko  matka-
aikahavaintopopulaatiolle, sekä sille populaation osalle, joka läpäisi harmo-
niseen keskiarvoon perustuvan suodattimen (matka-aikojen suodattim ia  on 

 tarkemmin kokeiltu kappaleessa  11.4.1).  Näiden kanden  5 -minuutin keskiar-
von tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta tutkittiin. Mittausdataa tutkittiin 
sekä yhtenä kokonaisuutena  (n= 7248)  että matka-ajan  5  minuutin keskiar-
von mukaan luokiteltuna eri ruuhkaluokkiin. Tarkasteltavaksi otettiin kaikki 
ne  5  minuutin jaksot, joissa havaittuja matka-aikoja oli vähintään  3  kappa-
letta. 
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Lähtötietona  analyysiin käytettiin Otaniemi - Konala linkin kesäkuun matka- 
aikamittaustietoja. Linkki otettiin tutkittavaksi, koska  sen  havaitsemat matka- 
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ajoissa oli havaittavissa huomattavia poikkeamia matka-ajoista  ja  koska  lm - 
killä  esiintyi selkeitä päivittäisiä ruuhkatilanteita. 

Tilastollisessa tarkkailussa oletushypoteesiksi  (H 0)  otettiin  se,  että suodatta-
mattomasta  ja suodatetusta  matka-aikatiedosta lasketuissa matka-ajan  5 

 minuutin keskiarvoissa ei olisi merkitsevää tilastollista eroa  (lsuodattamaton =  

l-suodatettu)  ja vastahypoteesiksi  (H 1 ) se,  että kanden suureen välillä olisi mer-
kitsevä tilastollinen ero  (l..tsuodattamaton ̂  P.suodatetlu) Testinä käytettiin pareittaista 

 T-testiä (pairwise  T-test)  jossa kanden suureen erotus laskettiin  ja sen  tilas-
tollista poikkeavuutta  nollasta  tutkittiin. 

Arvioinnin tulokset  

Koko  aineiston  p-arvoksi saatiin  0,26  eli  koko  aineistoa tarkasteltaessa mat-
ka-ajan suodattamisella ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta matka- 
ajan estimointlin. Koska tämä  tulos  ei kuitenkaan täysin tyydyttänyt, jaoteltiin 
aineisto luokkiin  ja  luokkien sisäistä matka-aikaestimaattien eroa tutkittiin. 
Matka-aikaluokkien oletushypoteesin  p-arvot vaihtelevat  0,00:n  ja  0,89:n 

 välillä (taulukko  8),  joten eri liikennetilanteissa poikkeavat havainnot vaikut-
tavat eri tavalla matka-ajan estimaattoreihin. Oletushypoteesin luotettavuus 
kasvaa, mitä suuremmaksi matka-aika kasvaa. Kun liikenne  on  selkeästi 
ruuhkautunut, ei matka-ajan suodattamisella ole enää mitään vaikutusta  es-
timoinnin  kannalta. 

Taulukko  8:  Keskimääräisestä matka-ajasta suuresti poikkeavien yksittäisten matka-aikahavaintojen 
vaikutus matka-ajan estimaattiln. 

aikaluokka  n  Testisuure  p-arvo  Tulos 
alle  5 min 7 0.00 1 .00  Ei luotettavaa aineistoa testaukseen  

Matka- 

5-7,5 min 4807 3.24 0.00 j.normaaIi^ .isuodateftu  
7,5 min  -  lo min 1721 2.34 0.02  I.1normaaIi^ isuodatettu  
10 min -15 min 387 1.55 0.12  tnormaaIi=l.xsuodatettu  

yli  15 min 326 0.13 0.89  .tnormaaIi=isuodatettu  
Koko  otos7248 ] _1.13 0.26  [l.1normaali=.1suodatettu  

Matka-aikojen estimaattorien poikkeamat toisistaan ovat lyhyilläkin matka- 
ajoilla keskimäärin niin pieniä, että niillä ei voi katsoa olevan suurta vaiku-
tusta matka-ajan arvioinnissa suuntaan  tai  toiseen (estimaattien keskimää-
räiset erot sekunnin luokkaa). Suurimmat erot matka-aikaestimaateissa ovat 
kuitenkin  jo  niin isoja, että niiden vaikutus estimaatin hyvyyteen  on  huomat-
tavan suuri. Suurimmat erot ovat luokissa  5-7,5  minuuttia  ja  7,5-10  minuut-
tia, joissa estimaattien ero  on  eräissä yksittäisissä tapauksissa jopa lähes 
kolme minuuttia. Tämä  on  niin huomattava ero, että suodatuksella voidaan 
todeta olevan vaikutusta  jo yksittäisissäkin  tapauksissa. Suurilla matka- 
ajoilla estimaattien maksimieroavaisuudet ovat  alle  kahta minuuttia. 



Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen  
matkanopeuden  seuranta  

JARJESTELMÄN  TOIMINNAN ARVIOINTI 

Tulosten analysointi 

Tutkitun jakson perusteella voidaan todeta, että poikkeavien matka-aikojen 
suodattaminen pois ennen matka-aikaestimaatin laskentaa vaikuttaa matka- 
ajan estimointiin. Vapaassa  ja  vähän ruuhkautuneessa liikennetilanteessa 
reitillä hetkeksi pysähtyviä  on  sen  verran, että niiden generoima matka-aika 
heikentää suodattamattomasta matka-aikatiedosta lasketun estimaatin luo-
tettavu  utta.  

Mitä enemmän liikenne ruuhkautuu, sitä vähemmän reitillä pysähtymisiä 
tapahtuu  ja  niiden vaikutus matka-ajan estimointiin vähenee. Toinen syy 
suodattamattomasta datasta lasketun estimaattorin hyvyyteen  on se,  että 
järjestelmä kykenee laskemaan ainoastaan  alle  60  minuutin matka-aikoja. 
Kun  5  minuutin keskimääräisen matka-ajan aikana vielä  55  minuutin ajan 
reitillä pysähtymiseen käyttänyt ajoneuvo voi rekisteröityä järjestelmään  ha-
vaittuna  matka-aikana ei  20  minuutin aikana poikkeamaa ylöspäin sallita 
enää kuin  40  minuuttia. Toinen mandollinen selitys ilmiölle  on se,  että ruuh-
ka-aikana joukkoliikennekaistaa laittomasti käyttävät henkilöautot sekä sitä 
laillisesti käyttävät taksit generoivat estimaattia pienempiä matka-aikoja  ja 
tasoittavat  kokonaisuutta. Vapaassa liikennetilanteessa alaspäin poikkeavia 
matka-aikoja ei yleensä esiinny. 

Tuloksien avulla voidaan päätellä, että matka-aikojen suodattaminen  on 
 hyödyllistä  ja  parantaa matka-ajan estimaattorin luotettavuutta sekä tilastolli-

sesti että hetkittäisesti. Suodatuksen ongelmana  on  aina  se,  että  se  ei kyke-
ne reagoimaan riittävän nopeasti liikenteessä tapahtuviin muutoksiin vaan 
todelliset muutokset voivat suodattua kriittiseksi ajaksi pois. Kun riittävä 
määrä huomattavasti muuttuneita matka-aikoja  on  saatu kerättyä, palaa  es-
timointi  takaisin oikeille raiteilleen  ja  kykenee taas laskemaan todellista tilan-
netta. 

Koska suodatus ei kuitenkaan paranna estimaatin luotettavuutta matka- 
aikojen ollessa suuria, voidaan todeta, että suodattamista ei kannata tehdä 
tosiaikaisesti kaikille saapuville havainnoille  ja täten  syyttä heikentää järjes-
telmän toimivuutta. Kriittisissä taitepisteissä ei ole mitään syytä suodattaa 
havaintoja, koska suodatus ei niihin kykene heti reagoimaan. Kannattavinta 
matka-aikojen suodatus olisi toteuttaa siten, että viimeisimmän  5-15  minuu-
tin havaintoja käytettäisiin matka-aikojen laskentaan sinällään  ja  tätä van-
hemmista tiedoista vasta suodatettaisiin pois laskentaa heikentävät havain-
not.  

11.5  Ylisuurten matka-aikojen  suodattaminen  

Arviointi menetelmä 

Koska reitiltä poikkeavat  ja  reitillä pysähtyvät ajoneuvot saattavat vaikuttaa 
matka-ajan laskentaan huomattavasti, vertailtiin kahta erilaista tapaa ylisuu

-ren  matka-aikojen suodattamiseksi pois havaintoaineistosta. Ongelmaksi 
muodostuvat ajoneuvot, jotka käyttävät alku-  ja  päätepisteen väliseen aikaan 
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paljon senhetkistä keskiarvoa suuremman ajan, mutta kuitenkin ylittävät 
säädetyn ajan sisässä linkin alku-  ja loppupisteen.  Tällaisia poikkeamia voi-
vat aiheuttaa  mm.  lyhyt pysähtyminen reitin varrella (huoltoasemakäynti, 
muu asiointikäynti)  tai poikkeaminen  reitiltä (vaihtoehtoisen hitaamman reitin 
käyttäminen, asiointi reitin ulkopuolella). Suuria matka-ajan poikkeamia 
alaspäin ei yleensä esiinny ruuhkatilanteissakaan, koska virtaa nopeammin 
eteneminen  on  lähes mandotonta. Poikkeukseksi voitaneen muutamat lukea 
joukkoliikennekaistoilla muuta liikennettä huomattavasti nopeammin etene-
vät ajoneuvot  (kuva  46). 

Mittaustulokset  

Paremman matka-aikaestimaatin antamiseksi järjestelmään  on  kehitteillä 
ylisuuria matka-aikoja suodattava menetelmä. Ongelmaksi muodostuu ti-
lanteessa  se,  että algoritmin olisi kyettävä suodattamaan ylisuuret havainnot 
pois  ja  toisaalta kuitenkin kyettävä käyttämään kasvavia havaintoja estimaa

-tin  korjaamiseksi ylöspäin. Eräänä menetelmänä  on  kokeiltu viiden viimeisen 
matka-ajan  harmonisen  keskiarvon käyttämistä matka-ajan nykyhetken  es-
timaattina  ja  antamalla vaihteluväliksi tietty prosenttiosuus viimeisen viiden 
matka-ajan harmonisesta keskiarvosta. 

Suodattamaton raakadata  

45 

40 

35 

30 

1 25 

20 

15 

10  

3.6 14:00 	3.6 14:26 	361467 	3615:26 	3.6 15:55 	3.6 16:24 	3.6 16:52 	3.6 17:21 	3617:50  

Kuva  46: Tofeutuneet  yksittäiset matka-ajat linkillä Otaniemi Konala  3.6.1999.  Kuvassa  on  esitetty 
kaikkialle  45  minuuttia kestäneet matkat linkin alku -ja  päätepisteen välillä. 

Kuvan  46  tilanteessa toteutuneista matka-ajoista nähdään suoraan, että 
suurin  osa  havainnoista noudattaa samaa suuntausta hyvin pienellä hajon

-nalla.  Keskimääräisestä matka-ajasta poikkeavia havaintoja  on  sekä ylös- 
että alaspäin.  
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Suodatettu  data  
kekrnrvo  +1.20%) 
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3.814:00 	3.6 14:28 	3.8 14:51 	3.8 15:26 	3,8 15:55 	3.6 16:24 	3.6 18:52 	3.8 17:21 	3.6 17:50  

Kuva  47:  Toteutuneet  ja  matka-aikasuodattimen läpäisseet yksittäiset matka-ajat linkillä Otaniemi -  Ko-
na/a  3.6.1999.  Suodattimen perusarvona  on  viimeisen viiden havainnon harmoninen keskiarvo  ja  matka- 
aikojen toloranssiksi  on  sallittu  +1- 20% harmonisesta  keskiarvosta, 

Kuvassa  47 on  sama liikennetilanne kuin kuvassa  48,  mutta matka-aikoja  on 
 suodatettu. Ylisuuret  ja  —pienet matka-ajat  on  määritetty suodatettavaksi 
 pois,  jos  ne poikkeavat viiden viimeisen matka-ajan harmonisesta keskiar-

vosta yli  20%.  

Suodatettu  data  
)hrnoninr,  .1-80%  kkihjonnt)  

3.6 14:28 	3.8 14:57 	3.8 15:26 	3.815:55 	3.6 16:24 	3.6 18:52 	3.6 17:21 	361750  

Kuva  48 Toteutuneetja  matka -aikasuodattimen läpäisseet matka-ajat linkillä Otaniemi - Konala  3.6.1999. 
 Suodattimen perusarvona  on  viimeisen viiden havainnon harmoninen keskiarvo  ja  matka-aikojen  tole-

ranssiksi on  sallittu  +1- 60%  kymmenen viimeisen havainnon keskihajonnasta.  
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Menetelmää koetettiin kehittää edelleen käyttämällä hyväksyttävänä vaihte-
luvälinä matkanopeuksien keskihajontaa pelkän prosentuaalisen vaihteluvä

-in  tilalla  (kuva  48).  Suodatusehdoksi  määritettiin nyt, että havainnon saa 
poiketa viiden viimeisen matka-ajan harmonisesta keskiarvosta korkeintaan 

 0.6  kertaa saman havaintomäärän keskihajonta. 

Keskihajonnan  avulla määritetty vaihteluväli ei kuitenkaan ollut riittävän va-
kaa, vaan poikkeamat liikennevirran keskimääräisestä matkanopeudesta 
vaikuttivat liikaa sallittuun vaihteluväliin. Tällöin lähes keskimääräisiäkin 
matka-aikoja suodattui pois  ja  laskentaan jäi vielä vaikuttamaan muutama 
setkeästi keskimääräisestä matka-ajasta poikkeava havainto. 

Tulosten arviointi 

Kuvasta  47  nähdään, että suodattamalla poikkeavat matka-ajat pois pel-
kästään  harmonisen  keskiarvon avulla, saadaan laskentaan matka-
aikaestimaattiin vaikuttaviksi arvoiksi homogeenisempi matka-aikamassa - 

 se  osa liikennevirrasta,  joka käyttäytyy samankaltaisesti. 

Matka-aikojen suodatus  on  tarkoitettu keskimääräisten tunnuslukujen las-
kentaan. Vaikka suodatusfunktiota käytettäisiin, tulee kaikkien alkuperäisten 
suodattamattomien mittaustulosten olla käyttäjän nähtävillä  ja lasketuista 

 tuloksista pitää käydä ilmi, onko ne laskettu suodatetuista vai suodattamat
-tom  ista  tuloksista. 

Koska matka-aikojen käyttäytyminen  on  hyvin riippuvainen linkin sisäisistä 
liikennejärjestelyistä, tulee vaihteluvälien suodatusalgoritmissa olla linkki-
kohtaisesti määritettäviä. Myös laskentaan käytettävien havaintojen määrä 

 on  suodatusfu nktiossa parametroitava  suu  re. 

11.6  Kameroiden likaantuminen  

Arviointimenetelmä 

Ensimmäiset havainnot kameroiden likaantumisesta saatiin, kun kameroiden 
toimintakulmaa muutettiin helmikuussa  1999.  Kamerat oli asennettu yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta marraskuussa  1998.  Kaikkien kameroiden etu - 
pinnat  olivat niin likaantuneet, että ohi ajavan ajoneuvon kuvaaminen oli lä-
hestulkoon mandotonta - saati sitten rekisterikilven automaattinen tunnista-
minen heikkolaatuisesta kuvasta. Suojalevyyn tarttuneen  han  todettiin olevan 
suureksi osin tiesuolaa sekä osaksi normaalia tien pinnasta irronnutta hikaa 

 (kuva  49).  
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Kuva  49:  Pukinmäen mittapisteen kameroiden likaantuminen vajaan ko/men kuukauden ajalta.  Kamera 
"Pukinmäki  I 'on  ollut paikallaan vajaan kuukauden vähemmän kuin  kamera "Pukinmäki2". 

Mittaustulokset  

Kameroiden etulevyjen likaisuutta arvioitiin silmämääräisesti sisätiloissa yh-
tenäisissä valaistusolosuhteissa. Kaikkien kameroiden etulevyt olivat lähes 
yhtä likaiset. Vähiten liikennöidyn Otaniemen mittapisteen kameroiden to-
dettiin olevan ehkä hieman vähemmän likaantuneet. Myös kuukauden vä-
hemmän paikoillaan olleen  kameran  todettiin olevan yhtä likaantunut kuin 
muiden saman mittapisteen kameroiden  (kuva  49),  mikä selittyy ehkä  sillä 

 sateet  ja tiensuolaus  tapahtuivat pääosin ensimmäisen kuukauden jälkeise-
nä aikana. 

Tulosten analysointi 

Huomattavaa oli myös  se,  että korkeammalle asennetut Pukinmäen mitta- 
pisteen kamerat olivat yhtä likaantuneita kuin Konalankin kamerat, ehkä jopa 
likaantuneempia. Tätä selittäävät Pukinmäen kohdalla suuremmat ajono-
peudet (nopeusrajoitus  80 km/h)  ja  suurempi raskaan liikenteen osuus 

 (7,7%). 

11.7  Kameroiden vaihtoehtoisten asennuspaikkojen vertailu 

Arviointi menetelmä 

Kameroiden maaliskuisen Pu hdistusoperaation yhteydessä Konalan mitta-
uspisteen kävelysiltaan kiinnitettiin  6  kappaletta valkoisia  kameran etulevyn 

 kokoisia pleksejä, joiden tarkoituksena oli tutkia, mihin sijoitettuna kamerat 
likaantuisivat vähiten. Pleksit kiinnitettiin sekä  sillan  etu- että takapuolelle 
nykyisen  kamera-asennuksen  korkeudelle, tästä noin  30-40  senttiä korke-
ammalle sekä  sillan etupintaan,  noin  80 cm  nykyistä asennusta korkeam-
malle. Pleksit asennettiin kuvan  50  mukaisesti mandollisimman keskelle oi-
keanpuoleisinta kaistaa. 
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Kuva  50:  Sillan  pintaan asennetuilla valkoisilla muovi/evyillä tutkittiin likaantumista eri asennuskorkeuk
-si/la. 

Mittaustulokset  

Levyt jätettiin siltaan kevään ajaksi  ja  niiden likaantumista tutkittiin ennen 
juhannusta  22.6.1999.  Vertailun helpottamiseksi kaikista levyistä  puhdistet

-tim  toinen puoli  (kuva  51).  
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Kuva  51.  Likaantumisen arviointiin tarkoitettujen levyjen likaisuus. Levyt nykyiseen kuvaussuuntaan 
esitetään vasemmanpuoleisissa kuvissa, takakilven  kuva ussuuntaan  oikean puoleisissa kuvissa.  A  sen- 
nuskorkeudet  kuvissa ylhäältä  alas:  nykyinen korkeus,  35 cm  korkeampi asennuskorkeus,  sillan yläpalkki. 
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Vertailun avulla voitiin todeta, että nykyisessä asennuspaikassa kamerat 
likaantuvat kaikkein tutkituista vaihtoehdoista kaikkein eniten. Vähiten kame-
rat likaantuisivat,  jos  ne sijoitettaisiin  sillan yläpalkkiin  kuvaamaan joko etu- 
tai takarekisterikilpiä.  Myös kaikki ajoneuvoja takaapäin kuvaavat kamerasi-
joitukset ovat arvioinnin mukaan nykyistä paikkaa suojaisammat. 

Tulosten arviointi 

Vaikka kameroiden likaantuminen vähenisi huomattavasti,  jos  kamerat nos-
tettaisiin  sillan etupintaan,  tämä ei kuitenkaan kokonaisuudessaan olisi ken-
ties kaikkein  paras  vaihtoehto.  Sillan  kannen  alla  kamerat ovat suojassa se-
kä ilkivallalta että sillalta putoavilta lumikuormilta. Toiseksi  paras  sijainti - 
takarekisterikilpien kuvaaminen nykyistä korkeutta nelisenkymmentä senttiä 
korkeammalta olisi kameroiden likaantumisen kannalta huomattava paran-
nus  (kuva  51, oikeanpuoleinen  keskimmäinen  kuva).  Jos  eri sijoitusvaih-
toehtoja aiottaisiin myöhemmin ottaa käytäntöön, tulee järjestelmän kykyä 
havaita ajoneuvojen takarekisterikilpiä tätä ennen tutkia. Kameroiden  Ii-
kaantumisen  havaitsemiseen tarkoitettuja menetelmiä  ja  kameroiden  puh-
distustapoja  on  kuvattu kappaleessa  12 (Mittausjärjestelmän  ylläpito).  

11.8  Linkkitiedon viivästymä 

Arviointimenetelmä  

Koska järjestelmä kerää alku-  ja loppupisteen  välisiä matka-aikoja, saadaan 
tieto keskusjärjestelmään vasta kun havaittu ajoneuvo  on  poistunut linkiltä. 
Matka-aika kuvaa siis  jo  toteutunutta liikennetilannetta linkillä, eikä  sen  het-
kistä liikennetilannetta.  

M  ittaustu  lokset  

Esimerkissä matka-ajan estimaattina käytetään kymmenen viimeisen matka-
aikasuodattimen läpäisseen havainnon harmonista keskiarvoa. Matka-
aikatieto viipyy esimerkkitilanteessa kuvan  52  tapaan. Toteutuneet matka-
ajat  on  kuvassa piirretty  linkille  saapumisen aikaisiksi tapahtumiksi  ja  matka-
aikaestimaatti  on  piirretty kuvaajaan siten kuin  se  todellisuudessa laskettai

-sun. 
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Havaintojen  ja  matkaaikaestimaatin  välinen viivästymä  
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3.6 14:00 	3.6 14:28 	3.6 14:57 	3615:26 	3.6 16:55 	361624 	3.6 16:52 	3.6 17:21 	3.6 17:50  

Kuva  52:  Matka -aikatiedon linkkiperusteisuudesta aiheutuva viipymä. 

Tiedon viipymä vaikuttaa estimaattien oikeellisuuteen etenkin liikennetilan
-teen muutoskohdissa.  Ruuhkaa ei kyetä havaitsemaan heti  sen  alussa  ja 

 etenkin ruuhkatilanteen helpottumisen havaitseminen viivästyy ruuhkan va-
kavuudesta riippuen jopa useita kymmeniä minuutteja. 

Tulosten arviointi  

Jos  matka-aikatietoa jaettaisiin tienkäyttäjille  tai  käytettäisiin liikenteen ohja-
ukseen, toteutuneita matka-aikoja oleellisempi  on se  matka-aika, jonka  lm- 
kille  saapuva ajoneuvo matkaan joutuu käyttämään. Matka-ajan ennustami-
sen menetelmiä järjestelmän antamien tietojen perusteella tulee tutkia tar-
kemmin ennen kuin matka-aikatietoja jaetaan tienkäyttäjille.  

11.9  Järjestelmän edut 

Verrattuna muihin mandollisiin matka-ajan mittausmenetelmiin, suurin jär -
jestelmän etu  on  ehdottomasti  sen  keräämien havaintojen suuri määrä. Mat-
ka-aikoja saadaan kerättyä kaikkina vuorokaudenaikoina  ja  kaikissa liiken-
netilanteissa. Tilastollisten vaihteluiden laskeminen suuresta otosmäärästä 

 on  mandollista  ja  matka-ajoista voidaan laskea luotettavia keskimääräisiä 
 tu nnusl  u kuja.  

Matka-aika  on seurattavana  verkon tilaa pistenopeuksia paremmin kuvaava 
käsite.  Koko linkin liikennetilannetta  seuraava matka-aikajärjestelmä sovel-
tuu reaaliaikaiseen liikenteen seurantaan  ja  matka-aikojen muutoksia voi-
daan ennakoida kerättävän tiedon perusteella. 

Matkanopeuksien seurantamenetelmänä  automaattinen rekisterikilpitunnis - 
tus  on  edullinen. Kun järjestelmä  on  pystytetty,  se  toimii pienehköillä ylläpi - 
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tokustannuksilla  ympäri vuoden. Vuodessa kerätään noin  4  miljoonaa mat-
ka-aikahavaintoa koealueella järjestelmän hankintakustannusten ollessa 
noin  700.000  markkaa. 

Järjestelmän etuna  on  myös  sen laajennuksien kertautuva  vaikutus.  J05  jol-
lekin säteittäiselle pääväylälle lisättäisiin kaksi mittauspistettä Kehä  1:n  mo-
lemmin puolin, voitaisiin matka-aikoja laskea  kaiken  kaikkiaan viidelle uu-
delle  linkille (kuva  53). 

I-------- 
Uusi  mittausasema  

Kehä  I 	
)  I  

Nykyinen  mittausasema 

___  

Kuva 53:Lisäämällä  jollekin säteittäiselle pääväylälle kaksi mittauspistettä Kehä  1:n  molemmin puolin, 
seurattavien linkkien määrä lisääntyy viidellä. 

Rekisterikilpitunnistusjärjestelmä  on  riippumaton tienkäyttäjien toimista. 
Vaikka reitillä ajavat tienkäyttäjät käyttäisivät tieosuutta harvoin, järjestelmä 
tallentaa heidänkin matka-aikansa. Koska järjestelmän toiminta ei ole miten-
kään riippuvainen ajoneuvon koosta  tai  muodosta, myös eri ajoneuvotyypit 
havaitaan yhtä todennäköisesti järjestelmän avulla. Järjestelmän antamat 
mittaustulokset edustavat  koko liikennevirtaa,  eivätkä esimerkiksi perustu 
ammattiautoilijoille jaettaviin tunnisteisiin  ja ammattiautoilijoiden  liikenne- 
käyttäytymiseen.  

11.10  Toiminnan  ja  alkuoletusten  vastaavuus 

Tähän mennessä järjestelmä  on  pääpiirteissään vastannut sille asetettuja 
odotuksia. Järjestelmä  on  kerännyt matka-aikoja luotettavasti hyvin eri tyyp-
pisissä olosuhteissa. Kerätty matka-aikatieto  on  antanut uuden kuvan alueen 
liikennetilanteesta. Järjestelmän toimintakykyä talvella ei ole vielä riittävästi 
selvitetty. Alustavasti näyttää siltä, että esimerkiksi kameroiden likaantumi-
nen suurimmassa osassa pisteitä ei ole ollut oletettua pahempi. Lumisateen 
vaikutusta tunnistusasteeseen ei ole tutkittu luotettavasti eikä  sen aiheutta- 

Nykyinen  mittausasema  

1r 
U u m au  sa  se ma  
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mia  ongelmia ole kyetty kartoittamaan. Matka-ajan mittaus  rekisterikilpien 
 perusteella  on  tunnetuista  heikkouksistaan  huolimatta toimivaksi todettu  lii-

kennetekninen tietokonenäön soveltuskohde. 
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12  MITTAUSJÄRJESTELMÄN  YLLÄPITO  

12.1  Lähtökohdat 

Yksi suurimmista epäilyistä järjestelmässä kohdistui kameroiden likaantumi-
seen  ja  tästä seuraavaan tiheään huoltotarpeeseen. Tämän selvityksen 
eräänä tarkoituksena  on  hankkia käsitys siitä, miten kameroita voitaisiin yk-
sinkertaisesti huoltaa, kuinka usein huolto pitäisi tehdä  ja  miten huoltotarve 
määritellään. Kaikki kamerat kuvaavat liikennettä suoraan edestä, joten 
vertailevaa tutkimusta eri  kamera-asennussuuntien huoltotarpeen  osalta ei 
voitu tehdä järjestelmän toiminnallisena tarkkailuna.  

12.2  Ylläpitotarpeen  havaitseminen 

Järjestelmän luotettavan toiminnan kannalta  on  oleellista havaita järjestel-
män huoltotarve mandollisimman pian. Tämän lisäksi huoltotarve  on  kyettä-
vä kohdistamaan mandollisimman yksiselitteisesti järjestelmän vikaantunee

-seen komponenttiin.  Järjestelmän komponenttien vikaantumisten havaitse-
miseksi  on  kehitettävä seurantamenetelmät  ja määritettävä huoltotoimet 
käynnistävät seurantaparametrien kynnysarvot.  

12.2.1  Keskuslaitteisto 

Keskuslaitteiston vikatilanteita  voivat ulkoasemien tietoliikenneyhteyksien 
vikaantuminen ulkoasemiin  tai laitteistoviat. Laitteistoviat  ilmenevät tyäase

-man tai palvelimen toimimattomuutena, huoltotoimenpiteinä on  laitteiden 
toimittaminen ulkopuoliseen huoltopalveluun. Tietoliikenneyhteyksien toi-
mintaa seurataan ohjauskäyttöliittymän mittausasemien tilatarkkailuosiosta. 
Käyttöliittymästä  on  suoraan seurattavissa, koska ulkoasemaan  on  viimeksi 
pitänyt ottaa yhteys  ja  koska yhteydenotto  on  viimeksi onnistunut.  

12.2.2  Ulkoasema 

Ulkoaseman  yleisimpiä virhetilanteita ovat: 

•  kameroiden likaantumisesta johtuva tunnistusasteen alenema  ja  matka- 
aikojen kertymän väheneminen 

• tietoliikenneyhteyksien virhetilanteet 
•  kameroiden-  ja kameraohjaimien toimintohäiriöt 
• tunnistustaitteiston vikaantuminen.  

Kameroiden likaantumisastetta tarkkaillaan käytännössä seuraamalla matka- 
aikojen kertymän pitkäaikaista muutosta. Kun matka-aikoja linkeillä kertyy 
selkeästi vähemmän kuin aikaisemmin, huolletaan järjestelmän kamerat. 
Koska nykyisen järjestelmän laajuus  on  pieni,  on  kaikki kamerat pyritty puh-
distamaan samanaikaisesti. 
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Mittausaseman tietoliikenneyhteyden vikaantuminen  havaitaan hyvin nope-
asti.  Jos mittausasemalta  ei saada mittatietoa säädetyn aikavälin jälkeen, 
ilmoittaa ohjauskäyttäliittymä virhetilanteesta  ja  yhteyden palauttamiseen 
tähtääviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi. 

Kameroiden toimintahäiriöt voi olla vaikea erottaa kameroiden likaantumi-
sesta. Erääksi ongelmaksi  on  havaittu ilmeisesti ulkoisista häiriösignaaleista 
johtuva kameroiden infrapunavalaistuksen määrän ajoittainen säätyminen 
joko täysin maksimi-  tai minimiarvoonsa. 

12.3  Laitteiston ylläpito  ja  huoltotoimet 

 12.3.1  Kamerat 

Kameroiden likaantumista  on  tähän mennessä seurattu vertaamalla matka- 
aikojen kertymää linkeillä pidempiaikaisiin keskiarvoihin. Kerättävät matka-
aikatiedot  ja  niiden linkkikohtaiset kertymät eivät ole kameroiden huollon 
kynnysarvoksi soveltuvia tunnuslukuja. Matka-aikahavaintojen määrän ker-
tymää ei voida purkaa yksiselitteisesti mittapistekohtaiseksi tiedoksi, eikä 
kertymän muutoksen syytä voida aina määrittää. 

Kameroiden toiminnan seurantaa tulee kehittää edelleen ottamalla jatkuvaan 
seurantaan mittapiste-  ja kamerakohtaisia tunnuslukuja. Huoltomääritykseen 

 soveltuvan parametrin tulee olla selkeästi kamerakohtainen tunnusluku,  jota 
 voidaan seurata yksinkertaisesti  ja  jonka historiatietoa voidaan tallentaa 

vertailuaineistoksi. Koska järjestelmän avulla  on  mandollista tallentaa esi-
merkiksi kamerakohtaisia keskiarvoja havaituista  ja tunnistetuista  ajoneuvo- 
määristä, voidaan yksittäisten kameroiden toiminnan heikkenemää seurata 
käyttämällä hyväksi näitä tunnuslukuja. 

Huoltokynnysparametri määritetään  jokaiselle kameralle erikseen.  Se on 
raja-arvo, jonka alittuessa  kamera  puhdistetaan. Kamerakohtaisesti määri-
tetään "optimihavaintomäärä" jonka verran  kameran  oletetaan viikossa ajo-
neuvoja havaitsevan. Huoltokynnys  on prosenttiarvo,  jonka verran  kameran 

 pitää liikennettä havaita optimitilanteen havaintomäärään verrattuna.  

Jos havaintomäärä  putoaa  alle  asetetun rajan  ja  pysyy rajan  alla määritetyn 
 ajan, kirjaa järjestelmä  kameran huoltotarpeen ja  mandollisesti välittää tie-

don eteenpäin käsiteltäväksi.  Jos mittapisteestä on  saatavissa todellisia 
liikennemäärätietoja (esim.  LAM-piste),  käytetään tätä tietoa optimihavain-
tomäärän tilalla. 

Kamerakohtaista havaintomäärää  on  käytetty huoltorajan määrityksessä, 
koska  sen  havaittiin vaihtelevan tunnistusmäärää vähemmän ulkoisten teki-
jöiden vaikutuksesta. Optimihavaintomääräksi  on määritetty se  taso, jolla 

 kamera  on  viimeisen huoltokerran jälkeen liikennettä havainnut. Taso pe-
rustuu käsin asetettavaan arvoon, koska tällöin laitteistojen toimintavirheet  ja 

 muut toimintaan vaikuttavat tekijät  on  helppo huomioida. 



Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen 	 1 03 
matkanopeuden  seuranta 
MATKA-AJAN SEURANNAN KEHITTÄMINEN  

Huoltorajan määrityksen  esimerkissä  (kuva  54) havaintomäärä on  laskettu 
liukuvana  7  päivän havaintomääräsummana. Huoltoraja  on  pyritty määrittä-
mään siten, että  se  olisi lähellä optimihavaintomäärää, mutta kuitenkin sa-
tunnaisista vaihteluista aiheutuvia poikkeamia selkeästi alempana. Huolto-
kynnykseen  on  esimerkissä määritetty aika, jonka havaintomäärä pitää py-
syä huoltorajan alapuolella ennen kuin kamerat huolletaan. 

Huoltorajojen määritys  
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Kuva  54:  Yhden  kameran havaintomäärün  perustuvan huoltorajan määritys.  

Esimerkin tapauksessa huoltoraja  on  jälkikäteen määritetty parametri. Ka-
meroita ei tilanteessa ole puhdistettu riittävän usein. Havaintomäärän laski-
essa rajan alapuolelle matka-aikojen kertymä  on  selkeästi vähentynyt  ja  jär-
jestelmä ei ole enää vastannut sille annettuja tavoitteita.  

Jos mittapisteen  yhden  kameran huoltokynnys alitetaan,  tulee tällöin huoltaa 
kaikki mittapisteen kamerat. Kameroiden huoltoja tulee yhdistellä mittapis-
teittäin. Taloudellisesti  on  kannattavaa huoltaa aina useampi kuin yksi mitta- 
piste,  joten mittapisteiden huollot tulee määritellä laajempana alueellisena 
huoltotoimena. 

Kameroiden suojalevyt  on  tähän mennessä pesty käsin liuotinpesuaineilla  ja 
 vedellä. Kameroiden puhdistus  on  nopeaa - suuri osuus ajasta menee lii-

kennejärjestelyihin  ja siirtymiin mittauspisteeltä  toiselle.  Jos  järjestelmää 
tullaan laajentamaan huomattavasti nykyistä kattavammaksi, kameroiden 
puhdistusmenetelmiä tulee kehittää automaattisemmiksi. Kameroiden  1P67-
suojaus  mandollistaisi kameroiden pesernisen painepesurilla vettä  ja  voima- 



1 04 	 Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen 
matkanopeuden  seuranta 

MATKA-AJAN SEURANNAN KEHITTÄMINEN  

kasta liuotinaineetta  käyttämällä. Toimenpiteiden aikaa rajoittavaksi tekijäksi 
tulee joka tapauksessa liikennejärjestelyjen  ja kaistojen  sulkemiseen vaa-
dittava aika. 

Rajoittavaksi  tekijäksi muodostuu myös kameroiden pesuajankohta. Kaistoja 
ei voida sulkea päiväsaikaan etenkään suurimmilla väylillä - jossa ajantasai

-sen liikenteenseurantatiedon  saaminen  on  oleellisinta. Ilta-aikaan ei välttä-
mättä saada huoltohenkilökuntaa yhtä lyhyellä varoitusajalla kuin päivä-
huoltotoimiin. Tällöin puhdistustoimet voivat viivästyä  ja  liikenteen matkano-
peuden seurantakyky heiketä. 

Erääksi mandollisuudeksi huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi voitaisiin 
harkita kameroiden asentamista tielinjalta sivuun pylväisiin  (kuva  55),  joita 
voitaisiin huoltaa myös päivisin. Tällöin kyseeseen tulisi lähinnä  1+1  - 
kaistaiset  väylät. Toisena vaihtoehtona  on  kameroiden asentaminen siten, 
että ne voidaan nostaa paikaltaan tien ylittävältä sillalta ilman atapuotisten 
kaistojen sulkemista. Tällöin rajoittavaksi tekijäksi tulee lähinnä  kameran 

 kiinnityksen tiukkuus  ja  uudelleen paikalleen asettamisen tarkkuus.  Kameran 
 pitäisi kiinnittyä samaan asentoon kuin missä  se  oli ennen huoltotoimia.  

Kuva  55: Rekisterikilpitunnistuskameran asennus  tien sivuun Englannissa.  
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Kameroiden likaantuminen  on  koettu kuitenkin järjestelmän selkeimmäksi 
ongelmaksi  ja  siihen  on  yritetty hakea erilaisia ratkaisumalleja. Yksinkertai-
simmillaan  kameran  nykyistä muovisuojaa voitaisiin pidentää, kuten  Traffic-
masterin  matalalle asennetuissa kameroissakin  on  tehty.  

Golden Riverin  toimesta  on  kehitetty metallinen  kameran suojus,  joka kiin-
nitetään  kameran  rungon  ja  nykyisen suojuksen väliin  (kuva  56).  Suoja  on 

 metallinen,  ja  tulee olemaan kuvassa esiintyvää testiversiota lyhyempi, riip-
puen siitä, kuinka pitkä suoja mittauspisteisiin voidaan turvallisesti asentaa. 
Kuvasta poiketen suoja tullaan maalaamaan ulkopinnaltaan mandollisimman 
vähän siltarakenteista erottuvaksi (harmaa)  ja  sisäpuolelta todennäköisesti 
mattamustaksi. Mustan sisäpinnan tarkoituksena  on  vähentää infrapunava

-Ion heijastumista  suoraan takaisin  kameraan,  mikä saattaisi ylivalottaa kuvia 
 ja  heikentää tunnistusmandollisuuksia.  

Kuva  56:  Kehä  1:n matkanopeusseurantajärjestelmän seurantakameran lisäsuojan testikappale (Creasey 
1999).  

Kun suojan lujuus  on  testattu, niitä tullaan asentamaan  2-4  kameraan  to-
dennäköisesti Konalan mittauspisteeseen. Tarkoituksena  on  verrata, kuinka 
paljon vähemmän lisäsuojatut kamerat likaantuvat syyssateiden  ja loskan 

 aikaan.  Jos  suojista  on  havaittavaa hyötyä, ne tullaan asentamaan kaikkiin 
kameroihin.  

12.3.2 Tienvarsilaitteet  

Kameroita lukuun ottamatta kaikki ulkoasemien  osat  ovat periaatteessa 
normaaleja tietokoneita  ja  näiden erilliskomponentteja. Yleiskomponenttien 
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käytöllä  on  saavutettu avoin järjestelmäarkkitehtuuri laitteiston osalta sekä 
mandollistettu komponenttien helpohko korvattavuus  jos  käytössä olevien 
komponenttien saatavuudessa myöhemmin tulisi olemaan ongelmia. Vakio- 
komponenttien ongelmana järeisiin erikoiskomponentteihin verrattuna  on 

 toisaalta niiden helpompi vikaantuminen  ja  heikompi kosteus-  ja  lämpötilan-
vaihteluiden kesto. 

Eräs tavallisimmista ulkoasemien ylläpitotoimia vaativista ongelmista oli jär-
jestelmän käyttöönoton jälkeen tapahtuneet kuvantulkintalaitteiden selittä-
mättömät jumiutumiset, ts. laite ei ollut sammunut eikä hajonnut,  se  ei  vain 

 reagoinut ulkoisiin toimintopyyntöihin. Ongelma ratkaistiin myöhemmin 
asettamalla jokaiseen ulkoasemaan laitteistotasolla toimiva tilantarkkailija 

 "hardware watchdog",  joka automaattisesti uudelleen käynnistää laitteen,  jos 
 se  ei reagoi ulkoisiin signaaleihin. Tämän jälkeen laitteistojen pitkiä toiminto-

katkoksia ei ole esiintynyt, eikä ulkoasemien laitteistoilla ole ollut erityisiä 
toistuvia ylläpitotarpeita. 

Ulkoasemien ylläpitotoimina  tullee vastaan lähinnä eri komponenttien  vi-
kaantumis-  ja vaihtotilanteita. Ylläpitotoimien yksinkertaistamiseksi  on  han-
kittu riittävä varaosavarasto, jolloin vikaantuneen ulkoaseman tilalle voidaan 
asentaa välittömästi kokonaan uusi ulkoasema  ja  analysoida  vika  myöhem-
min. Ulkoaseman huollon yhteydessä kannattaa vaihtaa sekä tunnistuslait-
teisto että kameraohjain, ellei vikaa ole kyetty täysin kohdentamaan jorn-
paankumpaan osaan.  

1 2.3.3  Varaosahallinta  ja  ulkoaseman uudelleenperustaminen  

Järjestelmän toiminnan palauttamiseksi vikatilanteista mandollisimman no-
peasti toimintakuntoon  on  hankittu varaosavarasto. Varastoon kuuluu puoli-
kas ulkoasema: 

•  2 karneraa 
•  1 kuvantulkintalaitteisto tietoliikennekomponentein 
• 1 kameraohjain. 

Kuvantulkintalaitteisto  on  asennettu siten, että  sen ensikäynnistyksen  yhtey-
dessä laitteisto kysyy minä laitteena  se  otetaan käyttöön. Laitteeseen  on 

 tallennettu kaikkien ulkoasemien asennustiedot  (IP-osoitteet, yhteydenotto-
puhelinnumerot, sijainti linkistössä, seurattavat kaistat, kameroiden  asen-
nusgeometria),  joista käyttäjän antaman ohjeistuksen mukaan otetaan käyt-
töön oikean mittausasernan tiedot. Näin  ollen mittausaseman  vaihtoon ei 
tarvita täydellistä mittausaseman tietojärjestelmän hallintaa  ja asetustiedos-
tojen  muokkaamista käsin. 

Kamerat ovat mittausasemien kesken täysin identtisiä, joten ne voidaan 
asentaa suoraan mihin tahansa mittapisteeseen ilman erillistä määritystyötä. 
Kameraohjairniin tulee määrittää käytettävien kamerakaapeleiden pituus 
(signaalivoirnakkuus riippuu kaapelipituudesta). Kameraohjairnen sisäpuo-
lelle  on ohjeistettu kaapelipituuden määritys. 
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12.4  Ohjelmistojen ylläpito 

 12.4.1  Mittaustiedon varmennus 

Toimitushetkellä  järjestelmässä ei ole ollut mittaustiedon varmistavaa me-
netelmää. Käytännössä tämä tullaan toteuttamaan asentamalla tietoliikenne - 
ja tietokantapalvelimeen nauhavarmistusjärjestelmä.  Kaikki uusi mittaustieto 
varmistetaan kerran päivässä vähäisen liikenteen aikaan nauhalle järjestel-
män omassa tietokantamuodossa. Järjestelmän vikaaritumisen jälkeen voi-
daan  täten  vanhat mittaustiedot lisätä matkanopeustietokantaan  ja  palauttaa 
järjestelmän historiatiedot entiseen tilaansa.  

12.4.2  Ohjelmistopäivittäminen 

Laitetoimittaja  voi tarpeen mukaan päivittää mittausasemien ohjelmistoja  tai 
ohjeistaa  laitteiston ylläpitäjää päivittämään mittausasemien ohjelmistoja. 

 Jos mittausasemiin  tehdään ohjelmistomuutoksia, samat muutokset pitää 
tehdä kaikkiin ulkoasemiin  ja jos  muutos vaikuttaa mittausasemien  ja kes-
kuslaitteiston tiedonsiirtomenetelmiin  tai  muotoihin, tulee keskuslaitteistonkin 
ohjelmisto päivittää. Kaikkia mittausasemia  ja keskuslaitteiston palvelinta 

 voidaan päivittää käytössä olevien tietoliikenneyhteyksien avulla, eivätkä 
ohjelmistopäivitykset välttämättä vaadi asennuskäyntiä laitteiston luona.  

12.5  Ylläpitokustannukset 

Matkanopeusseurantajärjestelmän ylläpitokustannukset  ovat suuremmat 
kuin perinteisen  LAM-järjestelmän ylläpitokustannukset. Mittausasemille 
oletetaan tulevan vuodessa noin  3-5 huoltokäyntiä,  joiden aikana kamerat 
puhdistetaan. Kameroihin perustuva järjestelmä  on  aina ympäristöolosuh-
teille  altis,  joten huoltotarpeeseen  on  osattu varautua. Yhden kandentoista 

 kameran puhdistuskäynnin  voi arvioida maksavan noin  2 000  mk, joten vuo-
sittaisiksi ylläpitokustannuksiksi järjestelmälle tulee noin  6 000-10 000mk. 

 Laajemmissa järjestelmissä ylläpitokustannukset kameraa kohden voivat olla 
pienemmät, kun yhdellä huoltokerralla voidaan huoltaa useampi  kamera. 

 Kustannuksia voidaan säästää myös yhdistämällä kameroiden huolto muihin 
jaksotettuihin huoltotoimiin, kuten liikennemerkkien pesuun. 

Vertailuksi  järjestelmän ylläpitoon voidaan ottaa englantilainen TraIficmaster-
järjestelmä. Trafficmaster perustuu käytännössä hyvin samantyyppisiin 
komponentteihin kuin tielaitoksen matka-aikamiifausjärjestelmä.  Traffic-
masterin kamerapisteen puhdistusväli on  noin  6  viikkoa (Billington  1999). 

 Englantilaisesta järjestelmästä poiketen tielaitoksen sovelluksessa seura-
taan  2+2-kaistaisilla  väylillä aina kaikkia kaistoja. Tällöin tunnistusasteen 
kameraa kohden voidaan antaa pudota alemmaksi kuin silloin,  jos seuratta

-via kaistoja  olisi ainoastaan yksi. Matka-aikoja saadaan pienemmälläkin  tun-
nistusasteella  kerättyä vielä riittävästi luotettavaan matka-ajan estimointiin. 
Kamerapisteen lopullinen ylläpitotarve  on  lähellä sitä, mitä  sen Trafficmas

-ter-järjestelmän käytössä  on  havaittu olevan. 
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Vaihtoehtoisia sijoituskohteita kameroille  on  jo  tässäkin selvityksessä tutkittu 
 ja  niiden todellisia käyttöönottomandollisuuksia tulee kartoittaa. Joissain ta-

pauksissa voi olla jopa mandollista, että nykyisen kaltaiset sijoitukset eivät 
tule kyseeseen, vaan ajoneuvoja  on  tunnistettava takarekisterikilpien perus-
teella. Tällainen tilanne voisi  tulla  kyseeseen,  jos seurantakamerat  olisi tar-
peen asentaa viitoitusportaaleihin, joissa kaistan keskiosaa voidaan kuvata 
ainoastaan liikennevirran etenemissuuntaan.  

13.3  Järjestelmän toiminnan arvioinnin kehittäminen 

Tässä selvityksessä ei ole tutkittu järjestelmän toimintaa vaativissa talviolo-
suhteissa. Pakkanen ei sinänsä aiheuttane järjestelmälle toimintaongelmia. 
Kriittisempiä tekijöitä tulee olemaan lumisade  ja sen  aiheuttama näkyvyyden 
mandollinen heikkeneminen, loskakelien aikaan rekisterikilpien likaantumi-
nen lukukelvottomiksi  ja lumipolanteiden  aiheuttamat keskimääräisen ajolin

-jan  suuret siirtymät.  

Jo  tässä selvityksessä kävi ilmi nykyisten toiminnallisten määrittelyjen osit-
tainen vajavaisuus. Järjestelmän havaitsemia  ja tunnistamia mittapistekoh-
taisia ajoneuvomääriä  ei kirjata ylös. Toiminnan arvioinnin  ja ylläpitotarpeen 
kartoittamisen  osalta kyseiset suureet ovat kuitenkin ratkaisevassa asemas-
sa, joten nämä tulee järjestelmään implementoida.  

13.4  Mittaustiedon jälkikäsittelyn kehittämien  

Tällä hetkellä järjestelmän matka-aikaa estimoidaan  a-painotetulla kertyvällä 
matkanopeussuureella.  Tämän luotettavuuden ei kuitenkaan ole havaittu 
olevan riittävän hyvä, joten matka-aikatietoa tulee jälkikäsitellä ennen kuin 

 se on  kelvollista esimerkiksi jaettavaksi tienkäyttäjille. Tässä selvityksessä 
 on  todettu, että ylisuurien matka-aikojen poissuodattaminen  on  sekä yksin-

kertaista että luotettavaa, joten suodatusmekanismin lisääminen esitettävän 
tiedon käsittelyprosessiin  on  suotavaa. 

Linkkiperusteisena  mitattavan matka-aikatiedon ongelmana  on  aina tiedon 
viipymä. Matka-aikahavainto saadaan rekisteröityä silloin, kun ajoneuvo 
ohittaa linkin päätepisteen. Jaettavana  ja ohjausjärjestelmiä komentavana 

 tietona pitäisi kuitenkin saada muodosteifua käsitys siitä, kuinka paljon  lm- 
kille  samalla hetkellä saapuva ajoneuvo omaan matkaansa tällä linkillä 
käyttää. Ennen matka-aikatiedon käyttämistä muihin kuin seurantatarkoituk

-sun,  tulee selvittää menetelmiä matka-ajan nykyhetken ennustamiseksi.  Jos 
 tarkoituksena  on ennustuksessa  pidättäytyä matka-aikaseu rantajärjestelmän 

keräämissä tiedoissa,  on  todennäköisesti käyttökelpoinen lisäinformaatio 
 linkille  edellisen matka-aikahavainnon alkuhetken  ja  nykyhetken aikana  lm- 

kille  sisään ajanut liikennemäärä.  

13.5  Seurantajärjestelmän  kehittäminen 

Nykyisen kaltainen matka-ajan seurantajärjestelmä  on  tehokas tapa seurata 
pUottikohteen alueen matka-aikoja.  Jos  matka-aika katsotaan liikenteen seu- 
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rannan kannalta oleelliseksi  suureeksi,  voidaan järjestelmän laajentamista 
harkita. Tässäkin selvityksessä  on  jo  todettu, että kanden uuden mittaus- 
aseman avulla kerättävän tiedon määrä kaksinkertaistuu. Kanden oikein 
sijoitetun pisteen avulla uusia  seurattavia linkkejä  saadaan viisi kappaletta. 

Nykyisellä järjestelmällä  seurattavat suureet mandollistaisivat  myös  tosiai-
kaisen  ruuhkan yhteiskuntataloudellisten kustannusten seurannan. Tehtyjen 

 ohjausratkaisujen  ja strategisten  päätösten vaikutusten seurantaa varten 
voitaisiin ottaa käyttöön  kustannuslaskuri päivittäisille  ruuhkan  aiheuttamille 
kustannuksille.  Myös  verkolla  tapahtuvien toiminnallisten muutosten vaiku-
tuksia voidaan tarkkailla  seurantajärjestelmällä  erinomaisesti. Esimerkiksi 
yhden  liittymän  valo-ohjauksen muutoksen vaikutusta voitaisiin analysoida 

 koko linkin  matka-aikojen muutoksen perusteella.  
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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, onko suomalaisissa olosuhteissa 
mandollista seurata ajoneuvojen matka-aikoja automaattisesti tunnistamalla 
ajoneuvoja rekisterikilpien perusteella liikennevirrasta. Työssä toteutettiin 
pilottijärjestelmä, jonka toimintaa arvioitiin suomalaisessa liikenneympäris-
tössä. Järjestelmä palvelee Uudenmaan tiepiirin alueelhsen liikennekeskuk

-sen  liikenteen  hallinnan ja  seurannan tarpeita seuraamalla automaattisesti 
matka-aikoja eräällä tiepiirin ruuhkaisimmalla tieosuudella. 

Liikennemäärät  ja ajoajat  Kehä l:llä ovat kasvaneet  koko  1990-luvun loppu-
puolen. Suurimmillaan liikenteen kasvu  on  ollut Kehä  1:n  läntisillä osilla, jos-
sa liikennemäärät ovat paikoitellen kasvaneet neljässä vuodessa lähes  20%. 

 Koska tieosuuden kuormitusaste  on  korkea,  on  liikenne  altis häiriöille.  Häiriöt 
kestävät pitkään  ja  niiden aiheuttamat viivytykset ovat etenkin ruuhka-aikana 
suuria. 

Koejärjestelmän asennuspaikaksi  valittiin Kehä  I  nimenomaan  sen  korkean 
kuormitusasteen takia.  J05  järjestelmä todettaisiin toimivaksi suurilla liiken-
nemäärillä, jonoutuneella liikenteellä  ja vaihtelevilla ajonopeuksilla,  voidaan 

 sen  olettaa toimivan muissa liikenteellisesti vapaammissa kohteissa. Vaikka 
kyseessä  on koejärjestelmä, on  kerättyä liikennetietoa käytetty liikennekes-
kuksen normaalissa liikenteenseurannassa  ja  liikenteen tiedotustoimessa. 

Järjestelmän laitteet  on  toimittanut englantilainen  Golden River Traffic.  Jär-
jestelmän hinta asennettuna toimintakuntoon  on  noin  800 000mk.  Järjestel-
mä  on  ollut koekäytössä Kehä l:llä vuoden  1999  alusta alkaen. Järjestelmän 
avulla luotettavia matka-aikoja  on  saatu kerättyä reaaliaikaisesti toukokuusta 

 1999  alkaen. 

Järjestelmään kuuluu kolme ulkoasemaa  ja keskuslaitteisto.  Jokainen ulko-
asema seuraa  2+2 —kaistaista tieosuutta. Ulkoasemaan  kuuluvat kaistakoh-
taiset infrapunapu Issivalaistut näkyvän valon poissuodattavat  m ustavalko

-kamerat. Kuvantu nnistuksesta ulkoasemalla vastaa kaksi identtistä tietoko-
netta videokuvaa kaappaavien korttien avustuksella. Tietoliikenne keskus- 
asemalle  on  toteutettu ISDN-yhteytenä. 

Keskuslaitteistoon  kuuluu palvelin  ja työasema. Palvelin  kerää tiedon mitta-
usasemilta, laskee matka-ajat  ja  tallentaa tiedot sisäiseen tietokantaansa. 
Työasemalla  on  käytössä matka-aikoja tosialkaisesti ruudulla esittävä  kart-
tapohjainen käyttöliittymä  sekä tähän yhdistetty historiatietojen selausmah-
dollisuus. Järjestelmän toimintaa ohjataan työaseman internet-selaimella 
käytettävällä erillisellä ohjauskäyttöliittymällä. 

Toteutetun kaltainen järjestelmä  on  selkeä osoitus tekniikan nopeasta kehi-
tyksestä. Muutamia vuosia sitten  jo  yksinomaan hankitun kuvantulkintako-
jeen hinta olisi ollut liian korkea, jotta järjestelmän toteuttamista olisi edes 
voitu harkita. Nyt kuvantulkintaan soveltuvat laitteet ovat suoritinteholtaan 
normaaleja tietokonelaitteita  ja  niiden hinta  on  koko  järjestelmän kannalta 
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huomattavan pieni. Tietojenkäsittelytehon noustua tasolle, jolla automaat-
tista rekisterikilpien tunnistusta voidaan suorittaa reaaliaikaisena prosessina 
järjestelmä voidaan rakentaa yksinkertaisista helposti  hal littavista kokonai-
suuksista. 

Vakiokomponenttien  käyttö  ja  yleisesti käytössä olevien  TCP/IP  protokollien 
 käyttö laitteiden välisessä tiedonsiirrossa tekevät järjestelmän arkkitehtuu-

rista käytännössä katsoen täysin avoimen. Kun tiedonsiirron muodot  on 
 dokumentoitu, voidaan samaan järjestelmään myöhemmin lisätä saman-

tyyppistä tietoa tuottavia alajärjestelmiä vaikka ne eivät yksittäisiltä  kom-
ponenteiltaan  olisikaan täysin yhteneväisiä. Yleisesti käytetyn  TCP/IP-
tiedonsiirtoprotokollan  käyttäminen tietoliikennesovelluksissa mandollistaa 
myös erilaisten siirtoteiden käytön mittausasemilta keskuslaitteistoon. Tar-
peen  tullen  muutaman aseman kanssa voidaan kommunikoida langattomalla 
yhteydellä, muutaman kanssa soittavalla puhelinyhteydellä  ja osaHe  ase-
mista  voi olla kiinteä yhteys. 

Matkanopeusjärjestelmän  avulla  on  seurattu liikennetilannetta kandella  7,5 
 kilometrin mittaisella tieosuudella Kehä l:llä. Havaintoja kertyy ympäri vuoro-

kauden liikennemäärästä riippuen linkkiä kohden muutamista havainnoista 
tunnissa useisiin satoihin havaintoihin tunnissa. 

Koska järjestelmän tarkoituksena  on  seurata matka-aikoja eikä yksittäisiä 
ajoneuvoja, järjestelmä ei pyri yksittäisten ajoneuvojen ohitusaikatietojen 
pitkäaikaiseen tallennukseen. Sitä mukaa kun yksittäiselle ajoneuvolle  on 

 saatu lasketuksi matka-aika, kaikki ajoneuvon tunnistetiedot poistuvat jär-
jestelmästä. Samasta syystä myös ilman vastinparia jääneet havainnot 
poistetaan  tunnin  sisällä havaitsemishetkestä. 

Matka-ajat linkeillä ovat vapaan liikennetilanteen aikaan linkistä riippuen 
kuudesta kandeksaan minuuttia. Ruuhka-aikaan matka-ajat kasvavat keski-
määrin kaksin - kolminkertaiseksi  ja jo pienienkin  häiriöiden johdosta matka-
ajat voivat kasvaa kuormittuneimmilla linkeillä yli puolen  tunnin.  Suurimmil-
laan järjestelmän koekäytön aikaan matka-ajat kasvoivat yli  50  minuutin. 

Järjestelmän toimintaa erilaisissa tilanteissa arvioitiin sekä matka-
aikahavaintojen määrän kertymän perusteella että tutkimalla järjestelmän 
havainnointitietoja tarkemmin. Tulosten perusteella järjestelmän voidaan 
normaalitilanteissa toimivan hyvin sekä liikennettä laskevana että ajoneuvoja 
tunnistavana laitteistona. Kaikista mittapisteen ohittavista rekisterikilpitun-
nistus pystyy havaitsemaan  ja  oikein tunnistamaan yli puolet. Tunnistusso-
vellusta muokkaamalla  tu nnistusastetta  pystyttäisiin vielä nykyisestä nosta-
maan. Käyttötarkoitukseensa - matka-aikoja seuraavana järjestelmänä lait-
teisto toimii sille  alun  perin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Matka-aikoja 
kyetään keräämään tosiaikaisesti  ja keskimääräisiä  matka-aikoja kyetään 
arvioimaan luotettavasti. 

Laitteiston toiminta ei ole riippuvainen liikennemäärästä. Vaikka liikenne- 
määrä olisi tulosuunnalla yli  3 300  ajoneuvoa tunnissa, ei järjestelmän toi- 
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minta heikkene hälyyttävästi. Jonojen  tai ajonopeuden  vaikutusta toimintaan 
ei ole tutkittu. Jonkin verran järjestelmän toimintaan vaikuttavat valaistusolo-
suhteet - keskellä yötä havaitsemisaste putoaa kymmenisen prosenttiyksik-
köä. Syytä tähän ei ole kuitenkaan tutkittu. Kirkas auringonpaiste  ja sen  ai-
heuttamat varjot aiheuttavat tarpeettom ia liikeanalyysin läpäiseviä havaintoja 

 ja  lasketun liikennemääräestimaatin luotettavuuden heikkenemistä. Myös 
rekisterikilpien luku vaikeutuu, kun varjot häiritsevät liikeanalyysiä. Tulkitta-
vaksi määrätyt  kuvat  eivät välttämättä sisäHäkään ajoneuvon rekisterikilpeä, 
eikä kaikkia ohiajavia ajoneuvoja voida tunnistaa. Ylisuuria matka-aikoja 
voidaan suodattaa pois yksinkertaisilla menetelmillä  ja  parantaa matka-ajan 
estimaatin luotettavuutta. 

Ylläpidollisesti  järjestelmän avainkysymykseksi nousee kameroiden likaan
-tummen ja  puhdistaminen. Tämän selvityksen yhteydessä  on luonnosteltu 

 kameroiden likaantumisasteen seurantaan perustuva huoltotarpeen määri-
tysmenetelmä. Seurannan  raja-arvoja ei kuitenkaan ole vielä selvitetty, vaan 
kameroiden likaantumista  ja sen  vaikutusta tunnistusasteisiin tulee selvittää 
etenkin talvikauden aikana. Talvikäytöstä ei ole vielä riittäviä kokemuksia, 
jotta siitä voitaisiin sanoa mitään luotettavaa. Lumisateen vaikutusta järjes-
telmän toimintaan ei ole vielä kyetty selvittämään 

Järjestelmän kehitystarpeet painottuvat selkeästi  yl läpidon  tarkempaan mää-
rittelyyn. Kameroiden erilaisia asennustapoja tulee harkita vielä uudelleen 
ennen kuin järjestelmä voidaan ottaa laajamittaiseen käyttöön. Kameroiden 
puhdistusmenetelmiä tulee kehittää niin, että ne ovat mandollisimman yksin-
kertaisia  ja ohjeistettavissa  tehtäväksi myös muiden liikenteenohjaus-  ja seu-
rantalaitteiden  puhdistuksen yhteydessä. 

Matkanopeusseuranta rekisterikilpien  automaattisella tunnistuksella  on  käy-
tännössäkin mandollista. Laitteiston hankinnan jälkeen pienillä kynnyskus-
tannuksilla kyetään keräämään tilastollisesti luotettavaa matka-aikatietoa 
ympäri vuorokauden. Otoksen  koko  on  koe-  tai mittausautoihin perustuviin 

 matka-ajan aktiivisiin  ja passiivisiin mittausmenetelmiin  verrattuna suuri. Niin 
kauan, kun yksittäisiä ajoneuvoja ei voida tunnistaa esimerkiksi niihin kiinni-
tetyn tietullijärjestelmän maksutunnisteen avulla  tai tienkäyttäjiä  ei voida seu-
rata matkapuhelimien sijainnin perusteella, ei muita passiivisia todellisen 
matka-ajan seurantamenetelmiä ole. 

Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuvalla automaattisella järjestelmällä  on 
 mandollista seurata tosiaikaisesti  ja  passiivisesti liikenteen matka-aikoja. 

Matka-aikoja saadaan laitteistolla kerättyä riittävän paljon luotettavaan mat-
ka-ajan  ja sen tunnuslukujen  laskentaan. 
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LuTE  1  -TRAFFICMASTER (BILLINGTON  1999)  

Johdanto 

Englantilainen Trafficmaster  on  Euroopan laajin ajoneuvojen matka-aikoja 
mittaava kaupallinen järjestelmä. Mitattua tietoa myydään yksityisille kulutta-
jille  ja  sitä välitetään ajoneuvoihin erillisten ajoneuvopäätteiden avulla.  So-
velluksen  jakama tieto kertoo keskimääräisiä viivytystietoja liittymien välillä. 
Ajoneuvopäätteiden paikannuksen avulla järjestelmä kykenee kohdenta-
maan viivytystiedon linkillä kulkeville tienkäyttäj ilIe. 

Trafficmasterin  uusi toisen sukupolven mittausverkko perustuu rekisterikilpi-
tunnistukseen. Seurantajärjestelmän tekniikka  on  nimetty "passiiviseksi koh-
devirran mittaamiseksi"  (Passive Target Flow Measurement,  kuva  1). 

PASSIVE TARGET FLOW MEASUREMENT  (PTFM) TrafficmasterT  
CONTROL ROOM 

CAF  fiG flME 	CA  fiG 1IM  

CAR 

RADIO  DAtA  
I 	NETWORK 

L  

cAMnA  A 	 CA$tRA  R 

C- 

Kuva  1:  Passlivinen kohdevirran  mittaus  (PTFM) (Trafficmaster  1999).  

Ajoneuvon rekisterikilpi tunnistetaan kuvantulkinnan avulla kandessa peräk-
käisessä mittauspisteessä  ja  tämä tieto siirretään keskusjärjestelmään. Kes-
kusjärjestelmä etsii vastintunnisteet perättäisistä mittauspisteistä  ja  laskee 
ohitusajan erotuksena ajoneuvon matka-ajan. 



Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuva liikenteen automaattinen 	 121  
matkanopeuden  seuranta  
TRAFFICMASTER  

3  
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Kuva  2:  Trafficmasterin lilkennemittauspisteiden  verkko (sekä vanhat infrapunatutkaf, että uudet rekisteri-
kilpitunnistuspisteet) (Trafficmaster  1999).  

Järjestelmä kattaa tällä hetkellä noin  10 000  kilometriä Ison-Britannian  pää
-tieverkkoa  (kuva  2)  ja  liikennettä seurataan yli  3 500  kameran  avulla. Keski-

määrin mittauspisteitä  on  noin  6  kilometrin välein. Tällä hetkellä järjestelmä 
kattaa  jo  suurimmat moottoritiet  ja  kansalliset päätiet  ja  järjestelmää  tulta-
neen  laajentamaan kaupunkimaisemmille teille (kuten suurimpien kaupunki-
en kehätiet  ja  suurimmat sisääntuloväylät). 

Mittausasemien  sijoitus  

Mittausasemat  sijoitetaan maastoon Trafficmasterin suunnitteluosaston  te-
kemien liikennetutkimusten  perusteella. Sijoittelukriteereinä ovat  mm.  liitty-
mäväli  ja  reitiltä poiskääntyvien ajoneuvojen osuus. 

Sijoitustapoja  kameroilla  on  periaatteessa kaksi. Joko kamerat sijoitetaan 
tien ylittäviin siltoihin  (kuva  3 vas.) tai  erillisiin tienvarsipylväisiin  (kuva  3  oik.). 

 Molemmissa tapauksissa yhtä ajosuuntaa tarkkailee yksi  kamera  riippumatta 
kaistojen lukumäärästä.  2+2-kaistaisilla moottoriteillä  kuvattavaksi kaistaksi 
valitaan aina oikeanpuoleisin kaista, ns. nopea kaista (vasemmanpuoleinen 
liikenne).  3+3-kaistaisilla  teillä seurattavana kaistana  on  aina keskimmäiset 
kaistat, jotka kuvaavat parhaiten keskimääräistä liikennevirran käyttäyty-
mistä. 
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Kuva  3:  Trafficmasterin  kamera- ja  lähetinlaiteasennus  tien yläpuoliseen siltarakenteeseen  (vas)  ja  kaap-
pijärjestelyt siltamittauspisteissä (oik)  (MacMorran 1998).  

Kuva  4:  Trafficmasterin laitteistoasennus  (vas.)  tien sivulla sijaitsevaan pylvääseen (oikeanpuoleisessa 
mafalassa pylväassä sähkönsyöttö)  ja  lähikuva  tunnistus-  ja  tiedonsiirtolaitteiston  sijoittamisesta korke-
ampaan pylvääseen. 

Laitteistot  on  sijoitettu kuvan  4  mukaisiin laitekaappeihin  ja kamerapylväi
-sun,  siten että virransyötölle  on  oma kaappinsa  ja  tunnistus-  ja  tietoliikenne-

laitteistolle oma kaappinsa. Kameroilta saatava videosignaali ohjataan ka-
meravahvistimen läpi  4861dx2  —tasoiselle sovellusta varten rakennetulle  PC- 
kortille, jossa  on videokuvakaappain. Jo  ennen varsinaista kuvantunnistus-
prosessia etsitään tunnistukseen  vain  ne  kuvat,  joissa esiintyy mandollisia 
rekisterikilpiä. Tämä tunnistus tehdään sovelluskehitetyllä FPGA-piirillä. Itse 
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tunnistuslaitteiston käyttöjärjestelmänä  on QNX Unix Mikrokernel sovelletuin 
 osin. Yksittäisen  kilven  sisältävän kuvan tunnistaminen  vie laitteistolta 0.7 - 

0.8  sekuntia. Järjestelmässä  on 4 tunnistusprosessia yhtäjaksoisessa  käy-
tössä. Järjestelmä ohjaa itse infrapunavalon voimakkuufta  ja signaalivoi-
makkuutta  (gain)  sekä analysoi kuvatunnistuksen luotettavuutta. Järjestelmä 
kirjaa ylös myös  kameran  tilan, eli esimerkiksi jatkuvasti kasvava valaistuk-
sentarve kertoo likaantuvasta  kameran linssiä suojaavasta etulevystä. 

Tiedonsiirto 

Mittauspisteet  ja keskusjärjestelmä kommunikoivat  paikallisen teleoperaatto-
rin (Vodafone  Data Network) ylläpitämän pakettiradioverkon  avulla  (packet 
switch radio, 4800 bps). Teleoperaattorin  normaalista valinnaisesta puhelin- 
verkosta (PSTN)  on  käyttöön varatuilla numeroilla suora yhteys Trafficmas

-term päätelaitteisiin Milton Keynesissä.  Jokainen mittauspiste siirtää tietoa 
päätelaitteeseensa  4  minuutin välein. Yhteydenotot  on synkronisoitu  siten, 
että kuormitus  on  mandollisimman tasainen. 

Trafficmasterin  suuruisen järjestelmän soveltamisessa siirrettävän tiedon 
määrä  on  jo  niin suuri, että tietovirtaa  on  ollut syytä supistaa tilastollisin me-
netelmin. Kompaktin tietuerakenteen ansiosta siirrettävät tietomäärät  on 

 saatu pidettyä pieninä suurienkin liikennemäärien aikana. 

Näytemenetelmä  

Neljän minuutin välein lähetettävän mittausasemakohtaisen tietopaketin  ko-
ko  on  aina  128 tavua.  Jokaiselle ajoneuvolle  on  käytössä  2 tavun  kenttä. 
Tällöin yksiselitteisiä tunnisteita voi olla  32.000  kappaletta (yksi  bitti  kertoo 
ajoneuvon suunnan,  2281 32.000). 4  minuutin siirtoväleillä tämä takaa 
vielä luotettavan todennäköisyyden ajoneuvon yksiselitteiselle tunnistami-
selle tiejakson molemmissa päissä. Aikaleimakin järjestelmässä erotellaan 

 vain 15  sekunnin tarkkuudella, eli eri aikaleimoja  on  järjestelmässä yhdellä 
siirtovälillä  16  kappaletta. Koska  paketin koko  on 128 tavua,  voi siirrettäväs

-sä  paketissa olla hieman yli  25 ajoneuvotunnistetta  kumpaankin suuntaan 
(kellonaikaleimat väleissä vähentävät muutaman tavun), eli kaikkia havain-
toja ei voida aina siirtää mittausasemalta. Tästä johtuen järjestelmässä käy-
tetään ns. yhdenmukaista aliotantaa  (coherent subsampling). Aliotannan 
algoritmin  ideana  on  lähettää molemmilta mittausasemislta samat  10% re-
kisteritunnuksista.  

Diagnostiikka  ja  ylläpito 

Järjestelmä  on  itse itseään automaattisesti tarkkaileva  ja  se  antaa auto-
maattisia huoltokehotuksia  ja järjestelmädiagnooseja  (mm.  tietoliikenteen 
toimivuudesta  ja  kameroiden toimintakunnosta). Järjestelmää ylläpidetään 

 12  alueellisesti jakautuneen huoltoryhmän avulla. 

Suurin  osa  järjestelmän huoltokutsuista  on kameroihin  kohdistuneen ilkival - 
lan  syytä. Normaaleihin huoltotoimenpiteisiin kuuluu  mm. radiomodeemien 
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vaihtaminen, antennien signaalitasojen nosto sekä likaantuneiden kameroi-
den puhdistaminen. Kesäisin kameroita puhdistetaan  10-12  viikon välein, 
märkinä vuodenaikoina useammin. Kameroiden sijoituksella  on  huomattu 
olevan suuri vaikutus likaantumisnopeuteen  (kuva  5).  Esimerkiksi  kameran 

 nostaminen metrin ylöspäin  on pidentänyt huoltoväliä  keskimäärin kaksi viik-
koa.  

4  

Kuva  5:  Matalalle asennettavissa kameroissa kameroiden suojakuoria  on  pidennetty likaantumisen vä-
hentämiseksi. 

Ulkopuolisen tahon (Lontoon alueen poliisi) suorittaman videotutkimuksen 
perusteella mittausasemissa tapahtuvan tunnistuksen luotettavu usaste  on 

 noin  80-85%.  

Jotta järjestelmän antama tieto olisi mandollisimman luotettavaa, sisältävät 
käytettävät sovellukset älykkäitä malleja  mm. tulkintavirheiden analysoimi

-seksi  ja lilkennevirran mallintamiseksi.  

Tiedon hyödyntäminen 

Järjestelmän keräämää tietoa jaetaan pääosin maksullisena palveluna yksi-
tyisille tilaaj ilie  ja tilaajatahoille  (mm. RAC). Trafficmaster -ajoneuvopäätteitä 
on  eri tyyppisiä  ja  hintaisia (taulukko  1,  kuva  6).  Laitteiden informaatio vaih-
telee yksinkertaisimmista  4 ilmansuuntaan osoittavista liikennetilanteesta 
kertovista väriledeistä  sekä puhesyntetisaattori- että karttapohjaisiin  sovel-
luksiin.  Järjestelmän periaatteena  on  jakaa käyttäjälle  vain  omalla lähialu-
eellaan olevaa liikennetietoa, vieläpä niin, että kerrotaan ainoastaan liiken-
netilanteesta, joka  on  omalla ajosuunnalla edessäpäin. Yksinkertaisimpien 
vuosimaksuttomien ajoneuvopäätteiden omistajat saavat käyttää myös mak-
sullista matkapuhelinpalvelua, josta saa tarkempaa liikennetietoa. Tämäkin 
sovellus jakaa  vain matkapuhelimen lähialueella  olevan alueen liikennetietoa 
(puhelimen sijainti saadaan  GSM-verkon tukiasematunnisteesta). Matkapu-
helinsovellus jakaa tietoa myös alueella olevista tietöistä normaalien viivy-
tystietojen lisäksi. 
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Taulukko  1: Trafficmasterin  eri tyyppiset  ajoneuvopäätteet  ja  niiden käyttö-  ja  vuosimaksut  (toukokuussa 
 1999) (Trafficmaster 1999)  

Tyyppi Käyttö-  Han  kl  nta-  Tietolähde 
maksu maksu  

Traflicmaster Karttapohjai-  £11 0/vuosi £150 Tienvarsilähetti- 
YQ nen  näyttö  met  +  haku laite- 

verkko  

TM Freeway  & Puhesynteti- £25/vuosi £0(Vauxhall) Tienvarsilähetti- 
Vauxhall saattori  £80 met 

Trafficmaster Ledinäyttä £0/vuosi +  £39 (RAC Tienvarsilähetti- 
RAC (4x3)  +  GSM £0.45/mm vuosimaksu)  met  +  GSM 

(soittopaikka)  

TM Personal Merkkinäyttö  Ei julkistettu Tienvarsilähetti- 
Roadwatch  (nuoli  +  tila)  met 

TM  Celinet- Ledinäyttö £0/vuosi +  £0 (GSM- Tienvarsilähetti - 
info (4x1)  +  GSM £0.45/mm liittymien  met  +  GSM  

mukana) (soittopaikka)  

Kuva  6: Trafficmaster RAC (vas, ylh.), Trafficmaster Freeway (oik.y!h.), Trafficmaster YQ (vas.alh)  ja 
 Traffimaster  Vauxhall (oik.alh.) (Trafficmaster 1999).  

Käytännön ratkaisut  

Trafficmasterin laajennu ksen  yhteydessä tutkittiin useampaa eri matka- 
aikamittausmenetelmää. Tunnisteajoneuvojen  ja GPS-ajoneuvojen käytöstä 
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luovuttiin, koska riittävän tunnistepopulaation saaminen liikenteeseen olisi 
vaatinut liian kauan aikaa. Trafficmaster-järjestelmän kehitystyössä panos-
tettiln pääasiassa olemassa olevien laitteistojen kustannustehokkuuden 
nostamiseen. Tunnistusalgoritmeja  ja tietoliikennetarvetta  on  pyritty vähen-
tämään. Järjestelmän toteutuksen kokonaiskustannukset onkin saatu laske-
maan noin  5 000  puntaan kamerapistettä  kohden (noin  46 000  mk)  ja  ajo-
neuvojen tunnistusvarmuus  on  vielä  70 km/h  nopeudella  alle  sekunnin aika-
väleillä yli  95%.  

Trafficmasterissa  kuvataan pääasiassa ajoneuvojen eturekisterikilpiä. Nämä 
ovat käytännön kokemusten mukaan useammin tunnistettavissa. Takakilven 
edessä voi olla ajoneuvon perästä tuleva vesisumupilvi, ne voivat olla likai-
sempia, niitä voi peittää peräkärry, peräkärryssä voi olla oma kilpensä 
yleensä sivussa ajoneuvon keskilinjasta,  tai  kuljetettavat polkupyörät  ja  muu 
ylimääräinen kuorma voivat olla  kilven  tiellä.  Jos  liikennettä  on  paljon, voi-
daan takakilpiä käyttää tunnistukseen, koska saatavan tiedon määrä olisi 
edelleenkin riittävä. Noin  2 000  ajoneuvoa/tunti/suunta  olisi kenties riittävä 
määrä, jolla takarekisterikilpiä voitaisiin käyttää luotettavaan matka-
aikaseurantaan. Tämän suuruinen liikennemäärä tarkoittaa yleensä mootto-
ritietyyppisiä väyliä. 

Normaalin matka-ajan lisäksi järjestelmä kykenee myös pistenopeuden mit-
taamiseen nykyisillä kameroilla. Kun  kameran asennuskulmat ja  korkeus 
tunnetaan, voidaan peräkkäisten samaa kilpeä esittävien kuvien liikkeestä 
laskea ajoneuvon nopeus mittauspisteen kohdalla.  Kamera  kykenee myös 
itse analysoimaan oman asennuskulmansa  ja —korkeutensa. 

Keskusjärjestelmä  ja  ohjauskeskus 

Trafficmasterin ohjauskeskus  on  paikka, josta käsin  koko  järjestelmää halli-
taan. Kaikki laskentaprosessit  ja tiedonhallinta  on  keskitetty yhteen (kanden-
nettuun) järjestelmään jossa toimii kuvan  7  mukainen prosessi. 

- 	Tunnisteiden 	 Liikenne 	 Tiedon Tiedon 	
yhdistaminen 	ennustusmaIIi 	 jakaminen  vastaanotto 	
(max. 1  pisteen 	

(puuttuto) (päätelaitteet) 	
yli) 	 - - 	

I 	-  

U 

H  aku  lait  everkko 
 PC-t  uot  teet 

 oneuvopäätteet 
Ulkoi  set  tahot  

Kuva  7:  Trafficmaster-järjestelmän tiodonkäsittelyn prosessit keskuslaitteistossa. 

Ohjaushuoneeseen  saadaan liikennemittaustiedon lisäksi kameroiden diag- 
nostlikkatieto sekä mittausasemien muut virheilmoitukset. Ohjaushuoneessa 

 on  videoseinä,  jossa voidaan esittää  koko  Britannian liikennetilanne  tai  yk- 
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siifäinen suurennettu  alue  (kuvat  8  ja  9). Ohjaushuoneessa  työskentelee 
normaalina  virka-aikana  8  ihmistä.  Virka-aikojen ulkopuolella automaattiset 
huoltokutsut hoidetaan kutsulaiteverkon välityksellä.  

Kuva  8:  Yleiskuva Trafficmasterin ohjauskeskuksesta. 

Kuva  9:  Karttapohjainen  esitys videoseinällä  koko  Britannian liikennetilanteesta  ja  tarkempi  kuva  Lontoon 
lähialuelden liikennetilanteesta. 

Organisaatio  

Telematica  on  erillinen yritys, joka  on  perustettu vuonna  1997.  Sen  palveluk- 
sessa  on  noin  20  ihmistä  ja  se  vastaa Trafficmasterin laitteisto- sekä järjes- 
telmätoimituksista. Telematica  on  suunnitellut kaikki Trafficmasterin ajoneu - 
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volaitteet - poislukien Trafficmaster YQ. Trafficmaster  on  julkinen pörssiyh-
tiö, jonka arvo  on  tällä hetkellä noin  £300  M.Tralficmasterin  tarkoituksena  on 

 jakaa käyttäj illeen käyttömaksua vastaan hyvää  ja  luotettavaa liikennetietoa. 
Käyttäjiä Trafficmasterilla  on  tällä hetkellä yli  1 000 000.  
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LillE  2-  LIIKENNETILANTEEN  KUVAUS 

Maanantaina  9.  elokuuta Konalan mittausaseman läheisyydessä Vihdintien 
eritasoliittymän alueella  raskas nosturiauto  oli ajautunut ojaan päiväliiken

-teen  aikana noin  kello  13:00. Tielaitoksen tiedotteet  tapahtuman etenemi-
sestä  on  esitetty taulukossa  8  ja  tapahtumien vaikutukset  on  merkitty matka-
aikakuvaajaan  (kuva  67)  ja Konalan  LAM-pisteen vastaavat tiedot tauluk-
koon  1.  

Taulukko 1:Tapahtumat tieverkolla häiriön aikana.  

9.8.1999 12:50  _________ Oikanpuoleinen  kaista  tukossa  
9.8.1999  ________  13:07  Liikenne sujuu normaalisti  
9.8.1999 18:55  Itään mentäessä yksi kaista käytössä  ja  Kehä yhdeltä ei pysty 

laskeutumaan  Vihdintielle  Itään päin mentäessä. Poliisi ohjaa  
_________ _________ _________  liikennettä  nostopaikalla  

9.8.1999 21:03  ________  Tilanne jatkuu, noin  klo.  24:00  Kehä  I  suljetaan  kokonan  
9.8.1999 23:26  Liikenne kulkee normaalisti molempiin suuntiin,  nostotoimet  

jatkuvat  klo.  2:00,  jolloin  itäänpäin  menevä liikenne joudutaan 
katkaisemaan ajoittain kokonaan  

10.8.1999 2:00  Nostotoimet  jatkuvat,  itäänpäin  menevä liikenne joudutaan 
sulkemaan ajoittain kokonaan  

10.8.1999  ________  4:29  Liikenne kulkee, mutta  jälkiaivaustyöt  ovat vielä käynnissä 

Iltapäivällä Kehä l:llä Vihdintien kohdalla, nykyisen  LAM-pisteen läheisyy-
dessä  ja  matka-aikajärjestelmän keskimmäisen miftausaseman vieressä 
ajautui nosturiauto tien reunaan  ja  ojaan hieman ennen  kello  yhtä päivällä. 
Tilannearvion jälkeen todettiin, että ajoneuvon nostetaan vasta illan aikana 

 ja  tilanne palautettiin päivän ajaksi normaaliksi. 

Tilanne kehittyi siten, että nostotyöt aloitettiin noin  19:00  ja  nämä jatkuivat 
noin  23:30  asti. Nostotoimia päätettiin jatkaa keskiyön jälkeen, jolloin  koko 
tieosuus  olisi mandollista sulkea. 

Kuvasta  1  huomataan, että nostotyö  on  vaikuttanut liikenteen matkanopeuk
-sun  heti iltaruuhkahuipun jälkeen. Tällöin liikennemäärä linkillä  on  ollut vielä 

melko suuri. Kuvaajaan merkityt kellonajat ovat linkin alkupisteen ylitysaiko
-ja,  josta johtuen tapahtuman aloituksia  on  siirretty keskimääräisen senhetki-

sen matka-ajan verran taaksepäin. 
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Tranojt timo Otnieroi -> Konata  on Monday 09 August 1999 
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Kuva  1:  Häiriön vaikutukset matkanopeuteen Otaniemi - Konala linkillä. 

Viivytykset linkillä ovat kasvaneet huomattavasti suuremmiksi kuin saman 
päivän ruuhkahuippujen aikana  ja  matka-ajat linkillä ovat tilanteen aikana yli 
kaksinkertaiset normaaleihin matka-aikoihin verrattuna. Huomattavaa  on, 

 että ruuhkahuippu  on  pitkäkestoinen,  päivän iltaruuhkaa pidemmät matka-
ajat linkillä ovat jatkuneet useita tunteja. Liikennemäärä linkillä  on  kuitenkin 
ollut  jo ruuhkatilannetta  huomattavasti pienempi (taulukko  2  ja kuva  2).  

Taulukko  2:  Konalan  LAM-pisteen tiedot häiriön suunnassa 

Klo  
Liikenne- 
määrä  

Keski- 
nopeus  
[km/h] 

5:00 342 68,4 
6:00 1222 82,5 
7:00 2475 85,6 
8:00 2414 86,2 
9:00 1445 84,9 

10:00 1419 85,2 
11:00 1392 84,2 
12:00 1419 81,9 
13:00 1476 81,8 
14:00 1755 77,3 
15:00 2863 82,8 
16:00 2956 73,4 
17:00 2405 86,5 
18:00 1381 77,6 
19:00 79 7,8 
20:00 788 78,1 
21:00 710 86,9  
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Kuva  2: Konalan LAM-pisteen tiedot graafisessa muodossa (hetkittäinen ajonopeus punaisella käyräilä,  1 
h liikennemäärät  vihreillä pylväillä). Vastaavat keskimääräiset historiatiedot  on  esitetty harmalla).  

LAM-pisteen mittauksista (taulukko  3)  nähdään, kuinka kriittistä  LAM-tieto  on 
mittauspisteen sijainnille.  Tilanteen vieressä oleva mittauspiste reagoi nope-
asti tilanteen alkuun  ja  tilanteen päätyttyä liikenne palaa hyvin nopeasti suju-
valle tasolle, vaikka kyseisen linkin matka-ajat ovat vielä huomattavan kor-
keita. Vaikka ajoneuvot ylittävät  LAM-pisteen  jo  sujuvasti, purkautuu  linkille 

 muodostunut jono niin hitaasti, että matka-aikojen muutos  on LAM-pisteen 
pistenopeustiedon muutosta huomattavasti verkkaisempaa. 

Esimerkin avulla havaitaan, että  LAM-piste  oikein sijoitettunakin kertoo  vain 
 kyseisen pisteen Ilikennetilanteen, eikä läheisen linkin tilannetta. Tilanteesta 

kauempana oleva mittauspiste reagoisi tapahtumaan huomattavasti hi-
taammin kuin tällä kertaa tapahtui. 
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Taulukko  3: Konalan LAM-pisteen  5  minuutin liikennemäärä  ja  ajonopeuskeskiarvot.  

Kello 	Liikennemäärä 	NoDeus  
18:35 1296  Kohtalaisesti  •••5  Sujuva  
18:40 1260  Kohtalaisesti  57  Hidasta  
18:45 396  Melko vähän  12  Pysähtelee  
18:50 468  Melko vähän  13  Pysähtelee  
18:55 192  Vähän  14  Pysähtelee  
19:00 48  Vähän  12  Pysähtelee  
19:05 36  Vähän  10  Pysähtelee  
19:10 72  Vähän  13  Pysähtelee  
19:15  _____ ___________ __________  
19:20 36  Vähän  10  Pysähtelee  
19:25 36  Vähän  17  Pysähtelee  
19:30  _____ ___________ __________  
19:35 444  Melko vähän  15  Pysähtelee  
19:40 48  Vähän  11  Pysähtelee  
19:45 12  Vähän  11  Pysähtelee  
19:50 84  Vähän  12  Pysähtelee  
19:55 132  Vähän  22  HidastE  
20:00 180  Vähän  19  Pysähtelee  
20:05 96  Vähän  14  Pysähtelee  
20:10 912  Kohtalaisesti  48  HidastE  
20:15 1080  Kohtalaisesti  65  Jonoutunu  
20:20 792  Kohtalaisesti  68  Jonoutunu'  
20:25 828  Kohtalaisesti  81  SujuvaE  
20:30 1044  Kohtalaisesti  85  Sujuva  
20:35 948  Kohtalaisesti  84  SujuvaE  
20:40 876  Kohtalaisesti  83  SujuvaE  
20:45 852  Kohtalaisesti  85  Sujuva  
20:50 960  Kohtalaisesti  84  Sujuvaa  
20:55 888  Kohtalaisesti  84  Sujuvaa  
21:00 948  Kohtalaisesti  Th  Sujuva 

Matka-aikamittausjärjestelmän ongelmana taas  on se,  että ensimmäiset tie-
dot tilanteesta saadaan, kun ensimmäinen tilanteen kohdannut ajoneuvo  on 

 ylittänyt linkin päätepisteen  ja sen  tieto  on  siirretty keskuslaiffeistolle. Etenkin 
jälkivaikutusten seurannassa matkanopeusjärjestelmä kuitenkin tarjoaa luo-
teftavan kokonaiskuvan liikenteestä.  Jos LAM-piste  olisi sijainnut esimerkiksi 

 500-1000  metriä onnettomuuden etupuolella, olisivat mittaustulokset olleet 
hyvin toisenlaiset  ja  ainoa vaikutus häiriöstä liikenteessä olisi todennäköi-
sesti ollut pudonnut liikennemäärä  ja  virran ajonopeus olisi saattanut pysyä 
lähes ennallaan. 

Tilanteen vaikutus liikenteeseen vähäisessä iltaliikenteessäkin  on  ollut huo-
mattava. Onnettomuuskohdan ylitti  18:30-22:00  aikana yli  2 000  ajoneuvoa 

 ja  näiden viivytykset  7,5  kilometrin linkillä vaihtelivat  1  minuutista lähes  10 
 minuuttiin verrattuna normaaliin iltaliikenteeseen. Normaalissa huipputunnin 

jälkeisessä rauhallisessa iltaliikenteessä liikennemäärä mittauspisteellä voi 
 3,5  tunnissa olla jopa  3 500  ajoneuvoa. Liikenteestä siis lähes  50%  oli siirty-

nyt vaihtoehtoisille reiteille, joiden matka-aika  on  todennäköisesti Kehä l:tä 
suurempi. 
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LuTE  3-  MATKA-AIKAPISTEISTÖT 

Tähän liitteeseen  on  koottu matka-aikamittausjärjestelmän toiminnan ajalta 
kerättyjä aamu-  ja iltapäivähuipputunneista muodostettuja  matka-
aikapisteistöjä eri linkeiltä. Pisteistöt esittävät kaikkia havaittuja matka-aikoja 
linkillä. Yksi  piste  edustaa yhtä havaittua ajoneuvoa. Ruuhkatilanteissa 
useiden ajoneuvojen matka-ajat voivat olla hyvin lähellä toisiaan. Tällöin yksi 

 piste  voi edustaa useampaakin ajoneuvokohtaista matka-aikahavaintoa. 
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Transit time  Konala ->  Otaniemi  on Friday 02 July 1999 
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Transit time  Konala ->  Otaniemi  on Wednesday 01 September 1999 
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Transit time  Otaniemi  •-> Konala  on Tuesday 22 June 1999 
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Transit time  Otaniemi  -> Konala  on Thursday 23 September 1999 
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Transit time  Otaniemi  -) Konala  on Friday 22 October 1999 
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Transit time  Otaniemi -> Konala  on Sunday 83 October 1999 
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Transit time  Otaniemi  -> Konala  eri  Thursday 12  AuOus -t 1999 
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Transit time  Otaniemi -> Konala  on Friday 03 September 1999  
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Transit time  Konala -> Pukinmakl  on Monday 25  Oatober  1999 
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Transit time  Konala -> Pukinmaki  on Friday 27 August 1999 
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Transit time  Konala -> Pukinmaki  on  Thursdau  02 September 1999 
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Transit time  Konala ->  Put  inmaki  on Sunday 17 October 1999 
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Transit time  Pukinmaki -> Konala  on Monday 25 October 1999 
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Transit time  Pukirunaki -> Konala  on Thursday 22 July 1999 
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Transit time  Pukinmaki -> Konala  on Wednesday 01 September 1999 
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Transit time Pukinmaki -> Konala on Thursday 21 October 1999 
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Transit time  Otaniemi -> Pukinmaki  on Tuesday 31 August 1999 

128 

118 

100 

90 

80 

70 

60 

10 

se 

40 
C 

C 
C 	

38 

(fl 
C 
a 	

28 

18 
	

90 

180 

118 

128 
130 
140 

12:88 	13:08 	14:00 	15:80 	16:00 	17:00 	18:00 	19:80 	28:80 

Upstream time  (hh:mm EEST)  

28 

30 

48 

50 

68 

70 

80 

0 

C 

0 
a, 
a, 

a 

0 

'0 
L 
a,  



ISBN 951-726-592-1 
ISSN 0788-3722 

 TIEL  3200589  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

