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TIIVISTELMA 

Tiehallinto  käyttää tieverkon ylläpitoon noin  220 M€  vuodessa, josta tiepääl-
lysteiden uusimiseen noin  150 M€  vuodessa. Ylläpidon toiminnansuunnitte

-lussa  käytetään yhtenä keskeisenä tietokokonaisuutena tien kuntotietoa, jos-
ta päällystevauriot ovat merkittävä  osa.  Päällystevaurioiden  mittaaminen  on 

 pohjautunut vuosina  1986-2005  manuaaliseen mittausmenetelmään. Mitta-
usmenetelmän heikkouksia ovat olleet  mm.  työläys,  kalleus  ja  epätarkkuus. 

 Vuonna  2006  siirryttiin automaattiseen mittausmenetelmään, missä käyte-
tään PAVUE-järjestelmää. PAVUE-järjestelmä  on  analogiakameroihin  ja 

 VHS-tallentimiin  pohjautuva Ruotsissa kehitetty vauriotiedon keruujärjestel
-mä.  

Ylläpidossa  ollaan siirtymässä Tiehallinnon hankintastrategian mukaisesti 
suurempiin  ja  pitkäkestoisempiin  kokonaisuuksiin, mikä edellyttää parempaa 
tilatietoa tieverkosta. Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma  on  yksi 
tieverkon ylläpidon laadunparannusohjelmista  ja  siinä kehitetään ylläpidon 
toiminnansuunnittelun tietopohjaa  ja  menetelmiä. Yksi  osa  siinä  on  kuntotie-
toon  liittyvä kehitystoim  inta.  

Päällystevaurioiden  automaattiseen mittaamiseen liittyy teknisesti pitkälle 
viety havainnointitekniikka  ja  matemaattisesti pitkälle kehitetty kuvantunnis-
tustekniikka. 

Laitetekniikka  on  kehittynyt lyhyessä ajassa paljon  mm.  laservalaistuksen  ja 
 viivakameroiden  tultua markkinoille. Toinen edistysaskel  on  tapahtunut va-

laistuksessa  LED-valaistuksen markkinoille  tulo. 

Kaiken  kaikkiaan erilaisia vauriomittareita  on  markkinoilla noin  20,  joista ai-
nakin neljän eri valmistajan tarjonta  on  todennäköisesti käytettävissä kun 

• Tiehallinto tulevina vuosina kilpailuttaa päällystevaurioiden mittausurakan. 

Tulkintatekniikka  kehittyy myös jatkuvasti  ja  vastaa resoluution paranemisen 
tuomaan kuvantunnistamisen haasteeseen aiempaa paremmin. Nykyisillä 
laitteilla  on  mandollista tunnistaa leveydeltään noin  1 mm  levyiset  halkeamat 

 ja  niiden eri tyypit melko luotettavasti. Resoluution paraneminen mandollis-
taa entistä pienimuotoisempien ilmiöiden mittaamisen  ja  se  asettaa kuvan-
tunnistukselle suuria haasteita. 

Päällystevaurioihin  liittyviä indeksejä  ja  protokollia  on  useita, joista Tiehallin
-to  voi valita oman tarpeensa mukaan kehittämisen pohjaksi haluamansa. 

Vaurioiden mittaamiseen liittyvää standardointityötä ei ole EU:ssa toistaisek-
si vielä aloitettu eikä  sen alkaminen  aikanaan tule vaikuttamaan vielä nyt tu-
levaan mittausurakkaan. 

Yksi kehittämistä vaativa alue  on  edelleen tapa selvittää  ja  osoittaa mittaus-
laitteiden laadullinen taso  ja  suorituskyky. Tällä alueella kannattaisi siirtyä 
käyttämään teollisuudessakin käytössä olevia laatumenetelmiä  ja  osoittaa 
mittausten eri laatukomponentit lähinnä kohdistuvuus  ja  toistettavuus  ISO 
5725-standardin  esittämällä tavalla. Yhtenäinen tapa tutkia laatua  ja  osoittaa 

 se  helpottaisi laitetekniikan vertailua  ja  antaisi varmuutta tilaajaosapuolille. 



Automatiska  sprickmätningsmetoder -  State of the art 2006  Helsingfors  2007.  Vägför-
valtningen, expertenheten. Vägförvaltningens utredningar  22/2007. 63 s.  +  bilagor  4 S.  

SSN  1459-1553, ISBN 978-951-803-865-1,  TIEH  3201048-v.  

SAMMANFATTNING 

Finska Vägförvaltningen använder årligen cirka  220  miljoner  euro  för att un-
derhålla det finska statliga vägnätet. Största delen av budgeten används för 
beIäggningsåtg rder. Olika  Pavement Management System  har  en  viktig  roll 

 inom planeringen och tillståndsdata  är en  av  de  viktigaste variablerna inom 
beslutsprocessen. Vägförvaltningen har utfört visuell sprickinventering över 
hela vägnätet  under  perioden  1986-2005.  Behov av bättre kvalitet,  nog - 
granhet och repeterbarhet, samt större effektivitet har varit utgångspunkten 
för förändring av mätmetodiken.  

Under  perioden  2006-2007  har Vägförvaltningen använt Rambolls PAVUE
-system  för automatisk mätning av sprickdata.  Under år 2007  kommer Väg-

förvaltningen att  ha en  upphandlingsprocess  för  3-5  års mätkontrakt för 
sprickor. 

S 
Vägförvaltningen har  2003-2006  utfört ett forskningsprogram för förvaltning 
av trafikledsegendom (VOH).  En  viktig  del  har varit att utveckla tillståndsva-
riabler och kvaliteten av hela planeringsprocessen. Denna utredning presen-
terar nuläget för automatisk sprickmätning.  Under de  senaste tre åren har 
mycket utvecklingsarbete gjorts med utrustningen för bildinsamlingen, bild- 
tolkningsprocessen och framställningen av mätprocessen och resultat. 

Bildinsamlingen har utvecklats från  analog till digital  teknik samt ljussytemet 
från stroboskop  till  lysdiodbaserade Ijussystem.  Kamerorna, digitala matris- 
eller linjekameror, har blivit snabbare och noggrannare.  

På  marknader finns minst fyra tillverkare av automatiska sprickmätningssy -
stem,  Ramboll  Group  med Pavue från  Sverige,  Roadware  med  ARAN  från 
Kanada, Dynatest-Waylink med DHDV från  USA  och  Australian Road  Rese - 
arc Institute  med Hawkeye från Australien.  Den  största noggrannheten vid 
bildinsamling  är nu  kring  en millimeter.  Detta ger goda möjligheter att beskri-
va småskaliga fenomen  på  beläggningen och ställer stora krav  på  bildtolk-
ningsmetoder. 

fl  
Ett viktigt utvecklingsarbete som återstår  är  att hitta testmetoder som  bra 

 beskriver noggranheten hos olika utrustningar. Detta skulle göra det lättare 
 till  beslutsfattare att  gå  över  till  nya mätmetoder och jämföra olika utrust-

ningars egenskaper.  



Automatic Crack Measurement  -  State of the art 2006 Helsinki 2007. Finnish Road Ad-
ministration.  Finnra  Reports 22/2007. 63 P.  +  app. 4 p. ISSN 1459-1553, ISBN 978-951-803-
865-1.  TIEH  3201048-v. 

Keywords: measuring methods, road management 

SUMMARY 

The Road Administration uses about 200 M€ annually to the preservation of 
public roads. A major part of that, 150 M€, goes to the preservation of 
pavements. Pavement Management Systems have an important role in the 
planning process of pavement works. Condition data is one of the most im-
portant parts of a  PMS.  Finnish Road Administration has been using manu-
ally collected cracking data of pavements during 1986-2005. As is well 
known the manually collected cracking data has several  dis-benefits, like 
slow and expensive to collect, high variation of accuracy and precision and 
so on. 

During the 2006 and 2007  Finnra  is moving towards to the automatic crack 

S collection methods with the Swedish  PAVUE  system. During 2007  Finnra  is 
going to conduct a competition process to give a 3-5 years contract of data 
collection with automatic methods. 

A relatively large research and development program has been going on in 
 Finnra  during the 2003-2006. The main purpose of this RD program has 

been to improve the quality of the whole planning process of the preserva-
tion of public roads. One part of this quality improvement plan has been to 
develop condition measurement procedures. 

This study updates the current state of the art of automatic crack collection 
methods and equipments which are currently available. There are plenty of 
literature and studies dealing this issue made during the last 3 years. The 
three main parts of an automatic crack collection system are the collection 
system, the image processing system and the user interface of the whole 
measurement device. 

The collection technique has been under very fast development. From ana- 
logue based technique there is movement towards to digital techniques. The 

S lightning systems are moving from strobe based lightning to laser or LED 
based lighting systems. This is an important benefit because they uses 
much less energy and are more reliable. The analogue camera systems 
have been replaced with digital area cameras or  linescan  cameras which 
have a much better resolution. 

Much development work has been done also with the image recognition sys-
tems and several different and better algorithms have been developed. 

There are at least four different producers of automatic crack collection 
equipments which probably are available when  Finnra  is going to start the 
procurement process bye cracking data of pavements. The resolution of 
most accurate equipment is now at the level of 1 mm. That level will make it 
possible to collect even very thin cracks reliably.  

ln  this survey we found out that there are at least four producers which are 
available concerning Finnish data collection, the Swedish  Ramboll  with the 

 PAVUE  system, the Canadian  Roadware  with the ARAN system, the Dan-
ish-American  Dynatest/Waylink  with the  DHDV  system and Australian  ARRB 

 with the  Hawkeye  system.  



One important thing which needs improvement is the methods and ways to 
show the accuracy and precision of equipment in a common, understand-
able, and comparable way. That would make it easier to find out and com-
pare different equipments and give more confidence to road authorities 
which are deciding when to take these techniques to use. 

fl 

S  



ESIPUHE  

Tiepäällysteiden vauriotieto  on  yksi keskeisimmistä päällysteiden ylläpidon 
kriteereistä. Vauriotietoa  on  aiemmin kerätty manuaalisten inventointien 
avulla. Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman yhtenä tavoitteena  on 

 parantaa toiminnansuunnittelussa käytettävää tietopohjaa. 

Päällystevaurioiden mittausmenetelmät  ovat olleet voimakkaan kehityksen 
kohteena. Tämä selvitys päivittää kaksi vuotta sitten tehdyn vastaavan selvi-
tyksen  ja  luo pohjana tarkempaan mittausmenettelyyn slirtymiselle. Selvityk-
sessä käsitellään vaurioiden mittaus-  ja  tulkintatekniikkaa,  saatavilla olevia 
laitteita  ja  niiden valmistajia, mittaustarkkuutta, vaurioindeksejä sekä  stan

-dardointitilannetta.  

. 

	

Selvityksen projektiryhmään ovat kuuluneet: 

Mikko lnkala 	Tiehallinto, puheenjohtaja 
Juho Meriläinen 	Tiehallinto 
Antti Ruotoistenmäki 	Pöyry  Infra  Oy 

Selvityksen  on  laatinut Tuotepäällikkö Pertti Virtala Tieliikelaitoksesta. 

Helsingissä maaliskuussa  2007  

Tieha  Il  into 
 Asiantuntijapalvelut 
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JOHDANTO  

I  PÄÄLLYSTEVAURIOIDEN  AUTOMAATTISEN 
MITTAAMISEN NYKYTILA  2006 

I  JOHDANTO  

Päällystevaurioiden  manuaalinen inventointimenetelmä  on  ollut Suomessa 
käytössä vuosina  1986-2004  (kevyen liikenteen väylillä edelleen käytössä). 

 Sen  merkittävimmät puutteet  tai  huonot puolet ovat hitaus, kalleus  ja  epä
-tarkkuus. Samalla kun muita päällysteen  pinnan  ominaisuuksia; uraisuus, 

epätasaisuus, sivukaltevuus, pintakarkeus, taipumat  ja  rakennepaksuudet 
 on  jo  pitkään pystytty mittaamaan kehittyneempää mittaustekniikkaa käyttä- 

•  en, on  päällystevaurioiden mittaustekniikka  vasta ollut kehittymässä  ja  saa-
vuttamassa nyt lähes vastaavan tason. Tiehallinto selvitti vuonna  1998  au-
tomaattiseen vaurioiden mittaamiseen siirtymistä, mutta ei siinä vaiheessa 
ollut valmis ottamaan sitä askelta.  

Sen  jälkeen päällystevaurioiden automaattiseen mittaamiseen liittyvää kehi-
tystä  on  seurattu tiiviisti. Vuonna  2004  tilannetta selvitettiin edellisen kerran 

 ja sen  tuloksena Tiehallinnossa  on  käynnissä kanden vuoden ajan päällys-
tevaurioiden automaattisen mittaamisen projekti, missä tuotetaan automaat-
tisesti mitattua vauriotietoa. 

Ylläpidon parempi hallinta asettaa kovia paineita päästä käyttämään tar-
kemmin mitattua päällysteiden vauriotietoa. Uusiin hankiritamalleihin siirty -
minen edellyttää tarkempaa  ja  yhteismitallisempaa vauriotietoa  etenkin 
alemman tieverkon ylläpidossa. Ylläpitotoimenpiteiden kehittäminen edellyt-
tää  sekin  vauriomekanismin  tarkempaa tuntemista. 

Tulevina vuosina tullaan kuntomittausten hankintasopimukset uusimaan  ja 
 se  tulee olemaan sopiva tilanne ottaa uudet mittaustekniikat käyttöön tälläkin 

 osa-alueella. 
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TAVOITE  

2  TAVOITE 

Selvityksen tavoite 

Tämän selvityksen tavoite  on  päivittää  tietämys  päällystevaurioiden  auto-
maattisen mittaamisen  mittaustekniikassa  ja  saatavuudessa niin, että  se 

 pystytään  huomioimaan  tulevia mittausten  hankintaurakoita  suunniteltaessa. 

Selvityksen lähtökohtana  on  vuonna  2004  (Äijö,  2004)  tehty vastaava selvi-
tys, jonka tilannetta tässä selvityksessä  päivitetään.  

Selvityksen keskeisimmät  osat  ovat:  

-  kuvaus siitä millaista vaurioiden  havainnointiteknhikkaa  on  nykyään 
käytössä  ja  saatavilla sekä ketkä niitä toimittavat  

-  kuvaus siitä millaista kuvan-  tai  mittausinformaation  tulkintaa  on 
 saatavissa  ja  ketkä sitä tuottavat  

-  millaisia  tunnuslukuja vauriotiedoista  tuotetaan  
-  miten eri  vauriotyyppejä  pystytään  erottelemaan  ja millä  tasolla 

 mittaustarkkuus  ylipäätään  on  
- vauriolden  mittaamiseen liittyvä  standardointitilanne  

Raja us  

Tässä selvityksessä  rajaudutaan  kuitenkin  sen  pienuuden takia pääasiassa 
 päivittämään  vuonna  2004  tehty tilanne eikä  esim. laitetekniikkaan  liittyviä 
 tutustumismatkoja  tehdä.  Selvitysmenetelmänä  on  internethaku  ja  sähkö

-postikysely,  jotka saattavat rajata  vilmeisimpien kehitysideoiden  löytymistä. 

Selvityksen onnistumista rajaa omalta osaltaan myös  se  kuinka aktiivisia ky-
selyn kohteena olevat kehittäjät  ja  toimittajat ovat  ja  katsovatko  he  kehittä-
neensä tekniikkaansa kanden vuoden ajan vai ei.  
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3  LAITETEKNIIKKA 

Päällystevaurioiden  automaattiseen  m  ittaamiseen  tarvittavat laitteet koostu-
vat kolmesta pääosasta, jotka ovat havainnointitekniikka, tallennustekniikka 

 ja  kuvankäsittely-  ja  analysointiteknhikka. 

Havainnointitekniikka 

Havainnointitekniikat jaotellaan  karkeasti  2D- tai 3D -tekniikkaan.  2D-teknii-
kalla  tarkoitetaan tien  pinnan  yläpuolelta otettavaa valokuvausta, analogisilla 

 tai  digitaalisilla  kameroilla.  3D-tekniikalla tarkoitetaan erilaisilla  laser-kame-
roilla tapahtuvaa geometriaan perustuvaa, myös korkeusdimension huomi-
oonottavaa havainnointia (kuten perinteisissä ura-  ja  tasaisuusmittauksissa)  

S 

	

	 (Wang, 2004).  Lisäksi päällystevaurioita voidaan havainnoida infrapunavalol - 
la  hyväksikäyttäen päällysteen lämpösäteilyä (Tarek  et al., 2005). 

2D-pohjainen kuvaustekniikka  

2D-tekniikkaan pohjautuvia mittausvälineitä  on  ollut kehitteillä  jo  pitkähkön 
aikaa  ja  niistä  on  siten eniten käyttökokemusta.  Analogiset  havainnointitek-
niikat  ovat olleet käytössä pisimpään  ja  digitaalikuvauksessa  on  käytettävis-
sä  jo  2000 x 2000  pikselin matriisikameroita  tai 1 x 2000  pikselin viivakame-
roita.  Kuvien otto  4 m  leveydeltä  100 km/h 1 mm  resoluutiolla  edellyttää vä-
hintään  55  Mb/s tiedonsiirtosiirtonopeutta,  jotta  55  milj.pikseliä  saadaan  sur-
tymään  sekunnissa. Parhaat digitaaliset kamerat pystyvät siirtämään  jo  200 

 Mb/s.  Suurilla tiedonsiirtonopeuksilla joudutaan kameroiden suljinajat sää-
tämään erittäin lyhyiksi,  1/50 000 s,  jotta tarvittava resoluutio saavutettaisiin. 
Tämä edellyttää matriisikameroita käytettäessä sitä, että joudutaan valaise-
maan noin  8  m 2 :n  suuruinen ala. Siihen tarvitaan valotehoa jopa noin  18 kW, 

 mikä vastaa ison omakotitalon lämmitystehon tarvetta kovalla pakkasella. 
Viivakameroita käytettäessä valaistava  pinta-ala  on  pienempi noin  2 m 2  ja 

 tarvittava valaistusteho siten pienempi  4-5 kW.  Toinen valaistukseen liittyvä 
haaste  on  saada valo leviämään kuvattavalle alueelle tasaisesti.  20-
pohjaisella havainnointitekniikalla  päästään päällystevaurioiden kuvaami-
sessa  2 mm  resoluutioon.  2D-tekniikan heikoin lenkki  on  edelleen valaistus, 
koska siinä  on  voitettava auringonvalo samalla valon värillä. Ongelmaan ol-
laan  hakemassa  apua  mm. LED-valaistuksesta.  Käytännön kokemuksia ei 
ole kuitenkaan toistaiseksi saatavilla. 
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Kuva  1.  Esimerkki digitaalikameralla otetusta kuvasta  (Wang 2006). 

3D-pohjainen kuvaustekniikka 

3D-havainnointitekniikka  pystyy nykyään toimimaan  200  Mt:n  nopeudella 
tuottaen  28 000  profiilia sekunnissa leveydeltään  4096  pikselin  alueelta. 
Tämä mandollistaa vaurioiden mittaamisen jopa  100  km:n tuntinopeudella 
tuottaen  4 m  leveydelle  alle  1 mm  resoluution.  3D-tekniikan etuna  on se,  että 
käytetään viivakameroita  ja  viivalasereita,  jolloin valaistava  pinta -ala  mini

-moituu  ja  se  toteutetaan monokromaattista valoa tuottavilla lasereilla, joiden 
aallonpituus  on  kalibroitu  samaksi kuin viivakameroiden herkkyys. Tällöin 
havainnointi ei ole enää herkkä auringon  valolle  eikä siitä aiheutuville varjoil

-le.  Lisäksi valaistus leviää mitattavalle alueella tasaisesti, mikä puolestaan 
helpottaa tulkintaohjelmien virittämistå.  

3D-pohjainen kuvaustekniikka  tuottaa  jo  nyt tarkempaa tulosta kuin  2D-
pohjainen  vaikka  sen  elinkaari  on  vasta alussa.  Sen  etuna  mm.  analogiapoh-
jaisiin kuvaustekniikoihin  on,  että tiedonkäsittely  on  jo  alussa digitaalista, jol-
loin voidaan käyttää tallennuksessa suuren kapasiteetin omaavia kovalevyjä 
eikä ylimääräisiä muunnosvaiheita tarvita.  

3D-pohjaisten viivakameroiden  kehitystyö etenee nopeasti. Vaurloiden  ha
-vainnoinnissa  on  nyt käytössä  2000  pikselin viivakameroita.  Jo  nyt  on  saata-

vissa  7500  pikselin viivakameroita,  joihin alkaa  tulla  myös väriominaisuuksia. 
Näytteenottotaajuus  on  myös kasvamassa  ollen jo  40 MHz.  Tämän tekniikan 
mandollisuudet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa.  

3D-tekniikkaa ovat LRIS-  ja  B-IRIS -laitteet (LRIS=Laser  Road Imaging Sys-
tem, B-IRIS  =Bi  Laser Road Imaging System).  
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Kuva  2. 3D-havainnointitekniikan  periaate  ja laitejärjestely (www.  mo,  ca).  

Kuva  3.  Kuva digikameralla  (vas.)  ja viivakameralla (oik.)  (Wang, 2006). 
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Kuva  4.  Esimerkki viivakamera-viivalaser kuvasta  (2 m x 4 m).  

Infrapunakuvaustekniikka 

Infrapunakuvausta  on  käytetty monissa eri kohteissa, koska infrapunakame
-rat  pystyvät havainnoimaan lämpötilaeroja erittäin hyvin. Päällystevaurioiden 

havainnointiin sitä (FLIR -kamera)  on  kokeiltu  mm.  Floridassa, USA:ssa. 
Päällysteeseen  on  varsinkin aurinkoisen päivän aikana sitoutunut paljon 
lämpöenergiaa, joka  on  siten kuvattavissa lämpökameralla. Koska lämpö 
siirtyy ehjissä pinnoissa eri tavalla kuin rikkinäisissä  on  sillä  mandollista  ha-
vainnoida päällysteen  halkeamia. (Tarek  et al, 2005). 

Lämpökuvauksessa  on  saatu jopa digitaalisia kameroita parempia tarkkuuk
-sia.  Lämpökuvauksen  etuna  on  myös  se,  ettei kuvattavaa pintaa tarvitse va-

laista eikä halkeamien täyttyminen haittaa niiden löytymistä. Toisaalta hait-
tana voi taas olla  se,  että kuvattavaa pintaa voidaan joutua lämmittämään. 
Tulkintatekniikkana voidaan kuitenkin käyttää samaa tekniikkaa kuin digitaa-
lisilla kameroilla otetuille kuvillekin (WiseCrax) (Tarek  et al, 2005). 

,  

- F.  

.  

r I  

fl  

.  

Kuva  5.  Infrapunakameralla  otettuja kuvia. Vasemmalla avoin  ja  täyttynyt halkeama, 
oikealla märkä päällyste.(Tarek  et al, 2005).  
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Stereokuvaus  

Uutena tekniikkana  on n.  stereokuvaus,  missä kuvataan  koko  kaistan  pinta- 
ala kandella kameratla  ja  niistä muodostetaan informaatio tien pinnasta.  Se 
on  kuitenkin vasta kehitysasteella eikä ole vielä tuotantokelpoinen  (Wang, 
2004).  

Valaistustekniikka 

Päällystevaurioiden  automaattisessa havainnoinnissa  on  välttämätöntä 
(muissa paitsi infrapunakuvauksessa) valaista kuvattavaa tien pintaa keino-
tekoisesti, koska auringonpaisteen suunta vaihtelee  ja  se  aiheuttaa päällys - 
teen  pintaan varjokuvioita. Varjokuviot häiritsevät kuvantunnistusta.  M  ittaus

-laitteissa  on  ollut käytössä kolmea erilaista valaistustekniikkaa; halogeeniva-
laistus, laservalaistus  ja  LED-valaistus. 

Halogeenivalaistus  koostuu useasta  n. 300  W:n  lampusta  ja  sitä tandiste-
taan mittauslaitteen nopeuteen synkronoidulla signaalilla.  Sen  huonona puo-
lena  on  suuri  tehon  kulutus. Valaistustehoa joudutaan käyttämään useita 

 kw,  tyypillisimmillään  5 kW  (Xu,  2006).  

Laservalaistus  koostuu  2  W:n  viivalasereista,  joita tarvitaan jokaiselle viiva- 
kameralle yksi. Valoviiva  on n. 5 mm  leveä  ja  2 m  pitkä.  Sen  hyviä puolia 
ovat pieni tehonkulutus (jatkuvana ei tarvita tandistusta)  ja  viivakameran ku-
vausherkkyydelle  viritetty aallonpituus, jolloin kuvaus ei ole herkkä auringon 

 valolle  eikä  sen  aiheuttamille varjoille.  Huonona puolena  on  sen  vaarallisuus 
(silmille) (Xu,  2006).  Joissakin laitteissa  on  lasersäteeseen  liittyviä rajoittimia 

 ja  joissakin käytetään varoitussignaalia liikuttaessa lähellä ihmisiä. Laserva-
taistus sopii käytettäväksi ainoastaan viivakameroiden kanssa.  

LED-valaistus  on  tulossa uutena valaistusmuotona laitteisiin. Yksi valais-
tuspalkki voi koostua  40 LED -diodista  ja sillä  voi valaista  3 m x 0,4 m  suurui-
sen alueen jatkuvasti.  Sen  hyviä puolia ovat pieni tehonkulutus  (250 W)  ja 

 pitkä kestoikä (Xu,  2006).  

Saatavilla olevia laitteita  

TRL  selvitys vuodelta  2005  

IRL  selvitti vuonna  2005  saatavilla olevaa vaurioiden mittaustekniikkaa  ja 
 luetteloi  sen  hetkisen mittaustekniikan taulukon  1  mukaisesti. Luettelossa  on 
 yhteensä  17  eri mittauslaitetta, joista  6 on  Euroopasta,  8  Pohjois-Amerikasta 

 ja  loput Australiasta  tai  Japanista.  Osa  laitteista oli vasta tekeillä. 

Taulukossa mainituista laitteista kutsuttiin laitetestiin joko ominaisuuksien  tai 
 etäisyyden perusteella neljä, jotka olivat RAV, PAVUE, AR.AN  ja  DHDV. 

 HARRIS on  Englannin HA:n testilaite, joka oli mukana testeissä  sen  takia. 
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Taulukko  1.  APVM-tekniikka syyskuussa  2005  (McRobbie,  et al. 2006).  

Suoritusarvoja;  
Havainnointi- resoluutio, 	max  Laite Valmistaja Maa tekniikka mitta usnopeus 	ja 

___________ ____________ ______ ___________________ mittausleveys  
Eurooppalaiset laitteet  _______ _____________________ ____________________ 

Argus Schniering  Inc.  Saksa  Matrilsikamera  ja  halo-  Kuvat  videokasetille.  Uusi 
geenivalot  laite tekeillä. 

haetaan parempaa  tark- 
Green-  Greenwood  Tanska  Viivakamerat  LED-valoilla kuutta kuin  2 mm  
wood Engineering  kehitteillä ei kaupallisesti vielä saa- 

_______________  ________________ __________ ___________________________ tavana  

3  viivakameraa +  halo- 2 mm, 80 km/h, 2,9 m, 
HARRIS  TRL/HA  Englanti  geenivalot kä'tetti referenssilaittee- 

______________ _______________ _________ _________________________ na  

PAVUE  Ramboll  Ruotsin  4  matriiskameraa +  halo- 90km/h,  3,2  rn, 1,5mm 1  geenivalot ________________________ ______________ 
RAV 

_______________ 
WDM  Ltd.  

_________ 
Englanti  4  videokameraa +  valot  2,5 mm, 90 km/h, 3,2 m 

ITS Jacobs-Pabtie2  Englanti  4  videokameraa +  valot  90 km/h, 3,2  rn  
Pohjois-Amerikkalaiset laitteet 	________ _____________________ ___________________ 
ADVanta-  Fugro  USA  4  digikameraa + halogee- 3mm,  110 km/h, 4,1 m,  
ge ____________ _______ nivalot ___________________ yömittaus  __________________  

ARAN  Roadware/DCL  Kanada  digikamerat +  halo- 3 mm, 80 km/h, 4 m  ______________ _______________ _________ geenivalot ________________________  

ARIA  MHM  As- USA  perusvideo _______________ sosiates __________ __________________________ __________________________ 

DHDV Waylink  USA,  vuvakamera +  60  kpl  40 W 1 mm, 100 km/h, 4 m  ______________ lnc./Dynatest  Tanska  lamppua ________________________  
Laser-  GIE Technolo-  Kanada  2+4  viivakameraa,  laser- 72 km/h, 3,2 m VISION  gies  valaistus  

Mandli  Mandli  Corn-  USA  viivakamerajärjestelmä 
______________ munications _________  kehitteillä  ________________________ 
Pathrun-  Pathway  servi - USA  perusvideo  
ner  ces 

uniAMS Ahdara  Systems USA  digikamera  0,5 mm  
Muun maailman laitteet  ________ _____________________ ____________________ 
Hawkeye  
2000 Se-  ARRB Austra- matriisikamerat +  halo- 110 km/h, 4 m ha  geenivalaistus 
ries _____________ _______ ____________________ ___________________ 

Hanshin  Ex- 2+1  viivakame- 
lIV pressway  Public  Japani  raalvuvalaseria  2  urille  1  ei kuvia  

_____________  Corp.  ________ halkeamille _______________________ 
ROADCRA 

CSIRO Austra-  4  viivakameraa +  jatkuva  1 mm, 100 km/h, 2,25 m  CK  ia  valaistus  (laser)  ________________________  
1) Resoluutio lisätty/Juha ÄijO/Ramboll  
2) Valmistaja  RSTIRamboll/Ruotsi  lisätty 

Tässä tehty selvitys 

Taulukossa  2 on  esitetty  yleisimmät  kaupalliset  päällystevaurioiden  mittaus- 
laitteet.  Lista  ei sisällä kuitenkaan kaikkia käytössä olevia laitteita. Tässä 
selvityksessä tehdyn kyselyn mukaan saatavilla  on  ainakin  Rambollin, 
Roadwaren  ja Waylink/Dynatestin  laitteita. Myös  ARRB  on  ilmoittanut lait

-teensa  tarjolla  olosta,  mutta ei ole ehtinyt saada  sen  teknisiä tietoja tämän 
raportin valmistumiseen mennessä.  

. 



. 
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Merkittävimmät  kehitysaskeleet  vuoden  2004  tilanteeseen verrattuna ovat 
olleet  mm.  seuraavat:  

- PAVUE -järjestelmässä  analogiakamerat  korvataan  digitaalisilla  mat-
riisikameroilla  vuonna  2007. 

- DHDV -järjestelmä  on  muutettu  2D-tekniikasta  3D-tekniikkaan  ja sen  las-
kenta-  ja tal  lennuskapasiteettia  on  kasvatettu.  

-  ARAN -järjestelmään  on  lisätty  ns.  1 mm  versio, jossa  on  niin ikään siir-
rytty  2D-tekniikasta  3D-tekniikkaan  ja  myös  kuvantunnistusjärjestelmää 

 on  kehitetty.  
-  ainakin kahta muuta järjestelmää ollaan kehittämässä, mutta niiden tilan-

teesta ei ole tähän  raporttiin  saatu tarkempia tietoja.  

Taulukko  2. Päällystevaurioiden havainnointitekniikat  ja  vuonna  2007  saatavissa 
olevat laitteet.  

2D-tekniikka  30-tekniikka  
B-IRIS 	Vuvakamera  

Vuosi  (Bl-Road 	 LRIS  
. Digikamera  Imaging 	(Laser Road  Im- 

_______ _______ ______________  System) 	aging System)  

Argus,  Ger- 
many 

RAV,  UK  RAV,  England HARRIS, UK  

iTS,  UK ARAN, Canada ARAN 4900  
Canada 

2005 ARIA, USA  ADVantage,  USA Laser VISION DHDV  
Pathrunner, uniAMS,  USA 

Canada USA  
USA  

DHDV,  USA  liv,  Japan  
Hawkeye,  ROADCRACK. Austra- 
Australia  la 

PAVUE,  
Sweden 

Tode  ARAN 4900 (2 mm)  ARAN 4900 (1 mm)  

nna Roadware  Group Roadware  Group Inc 

.  Inc. Canada  Canada 
saa-  

tavis-  PA  VUE (1,5 mm) DHDV(lmm) 

sa  Ramboll,  Sweden Dynatest/Waylink  Inc.  
USA  

2007 

Yleisinä kehitystrendeinä  voidaan todeta, että  analogiatekniikkaan pohjautu
-vista järjestelmistä  ollaan siirtymässä  digitaalitekniikkaan, videokameroista 

 ollaan siirtymässä viiva-CCD-kameroihin, halogeenivalaistuksesta  ollaan siir-
tymässä joko  LED-valoihin tai laservaloihin, kuvantunnistustekniikka  ja  - 
algoritmit  kehittyvät jatkuvasti,  CC D-kameratekniikka  kehittyy jatkuvasti, tal-
lennus-  ja  laskentakapasiteetti  kehittyvät.  
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Taulukko  3.  Todennäköisesti saatavilla olevat päällystevaurioiden automaattiset  mit-
talaitteet ja  niiden tärkeimmät ominaisuudet. 

Laite  DHDV/ 
PAVUE Hawkeye APS!-  ARAN 4900 

_________ __________ __________  4096 _____________________  

Valmistaja  Ramboll  Swe- ARRB, Austra- Dynatest, Roadware  Group  nc,  Canada  den ha Danmark  ______________ _____________  
Versio  matriisiikamera Linescan Digikamera Linescan 

4matriisika-  Dual line laser 2  matriisikame-  Dual line laser  Havainnointi  ____________ meraa LRIS raa LRIS  
Tarkkuus  4 x 2x2048 2x 2x2048  (pixeliä)  581 x 752  

laite saatavilla,  

____________  1392 x 1040  ____________ 
Resoluutio  1,5 mm 1 mm 2 mm 1 mm  
HavIeveys  3,5 m 4 m 1,5  mx  4 m 4 m  

2 x CPU  
Muuta mutta tietoja ei  8 x 500  Gb / 
_____________ ______________  saatu raportin  

valmistumiseen  
PC  ______________ _____________  

n  halogeeniva-  2  ifra-  2 	halogeeni-  2 infra- Valaistus  laisinta mennessa punalaseria valaisinta punalaseria ____________ LED_2007 ____________ _____________ ____________ 
Tehontarve 5kW 1kW 5kW  n.  1kW 
Kuvatalletus  RAW  JPEG JPEG JPEG /  
ja  formaatti ______________  2 m x 4 m  ______________  HD  4x250Gb  
Suurin mitta- 90km/h  100 km/h 70 km/h 100 km/h  usnopeus _______________ 

______________ 
_______________ ________________ _______________  

Valmistettu  8  kpl _____________  25  Kpl 

Tallennustekniikka 

Tallennustekniikka  rajoittuu kahteen tekniseen vaihtoehtoon, jotka ovat  vi-
deonauhat  ja  kovalevyt.  Analogisten  kameroiden kanssa käytetään  VHS- 
nauhoja. Niistä ollaan kovalevyjen tallennuskapasiteetin  ja  nopeuden sekä 
digitaalisten matriisikameroiden myötä siirtymässä kovalevyjen käyttöön. 

Suurten kovalevyjen koot  ja  hinnat ovat kehittyneet nyt sille tasolle, että 
suurten tietomäärien tallettaminen  ja  suhteellisen nopea lukeminen  on  mah-
dollista. Tämä mandollistaa jatkossa yhdessä rinnakkaisprosessoinnin kans-
sa jopa reaaliaikaisen kuvantulkinnan. 

Taulukko  4. Resoluution  ja tallennusformaattien  suhde  (Wang, 2006). 

_______________ Resoluutio  ja sen  edellyttämä  ti/antaive  
Haluttava  resoluutio  3 mm 2 mm 1 mm  

Tarvittava  pikselimäärä  1300  pix  2048  pix  4096  pix  
Raw Image  -  1  Gb/km  4,1  Gb/km 

JPEG -pakkaus  -  125  Mb/km  500  Mb/km 
JPEG2000-pakkaus  -  44  Mb/km  175  Mb/km  

Dynamiikka  8  bittiä,  256  eri harmaan sävyä.  

Tulkintateknhikka 

Päällystevaurioiden  tulkinta tavalla  tai  toisella kuvatusta päällysteen pinnasta 
tapahtuu yleensä muodostamalla eri harmaan sävyisistä kuvista halkeama-
vektoreita  ja  niiden avulla crackmappeja  ja  edelleen vaurioihin liittyviä  tun-
nuslukuja. Tunnistusalgoritmit  ovat monimutkaista matematiikkaa  ja  kunkin 
laitevalmistajan tiedossa. 

LI  

. 
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Ruutusoluanalyysi (GCA) 

Ruutusoluanalyysi  (Grid Cell Analysis) on  eräs vauriokuvien tulkintatekniik-
ka,  jota  on  käytetty Texasissa. Siinä tutkitaan  ensin  tietynkokoisten ruutujen 

 soluja  ja  niiden harmaan sävyjä  (Kuva  6 a)  ja  muodostetaan niistä  hal
-keama-aihiolta  (kuva  b).  Halkeama-aihioita klusteroidaan  tutkimalla mitkä 

niistä kuuluvat yhteen  ja  mitkä eivät  ja  lopullinen halkeama tunnistetaan  sen 
 perusteella onko tunnistettu klusteri perinteistä halkeamaa muistuttava  (d). 

 Sen  jälkeen muodostetaan lopullinen halkeamakartta  (Crack Map).  

Pienet halkeania-aihiot poistetaan päällysteen pintarakeiden aiheuttamana 
taustakohinana. Tekniikkaa  on  käytetty ainakin Texasin VCrack-
mittalaitteessa  ja sillä  on  saatu suhteellisien hyviä toistettavuuksia.  

.  

C  

a) 

b) 

c) 

d)  

Kuva  6. Halkeaman tunn/stammen  Ruutu So/u Ana/yysi//ä (GCA) (Xu,  2003). 
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Viivantunnistus  Laplace-muunnoksilla  

Ruotsissa kokeiltiin eräässä lopputyössä PAVUE-järjestelmän kuviin  tunnis
-tusmenetelmää,  missä eri kameroilla otetut  kuvat ensin  yhdistettiin  ja  sitten 

käsiteltiin ns.  Laplace-muunnoksella  tehtävää mediaanisuodatusta käyttävää 
viivantunnistusmenetelmää. Menetelmää pidettiin hyvänä. Samalla kuitenkin 
todettiin, että yritettäessä tulkita hyvin kapeita halkeamia aiheutetaan kuvaan 
ylimääräistä kohinaa. Kuvantunnistus  on  tasapainoilua tunnistuslaadun  ja 

 resoluution  välillä. Huonontamalla resoluutiota pystytään parantamaan tois-
tettavuutta  ja  päinvastoin. 

Tätä kuvantunnistusmenetelmää ei kuitenkaan tällä hetkellä PAVUE:ssa 
käytetä.  

Figur  6.6.  iu liiI:'iId. h R.iktnd Laphicc iul Iiru t;uiilu'davvikcb. c; flikiji Laplace 
itiit ateir stair IaishwvikeLse'. 1) .ch :  af  u;l.:1  I  v..miiirer aV  Ii) uch  er.  h  ar  en  a1fl- 
II1auslaLnuiI. 	i:  I'  .  eli  •. 1)et iiItr...autn liiriirti l;i.iir li.uI:i .pril.  i  tuii  Ii t  ki f:i.  
litar  ihan 	1t.r .nni:la  tai  iimii iii*l lsrlL.  

Kuva  7.  Esimerkki  kuvat  unnist uksesta  ja  siinä käytetyistä operaatioista  (Håkans-
son,  2005)t  

Tunnistamisen vaikeuksia 

Kaksi keskeisintä vaikeutta vaurioiden tulkinnassa ovat riittävän pienten  hal
-keamien  tunnistaminen  ja  taustakohinan eliminoiminen.  Mitä pienemmistä 

halkeamista  on  kyse sitä vaikeampaa erottelu  ja  siten toistettavuuden saa-
vuttaminen  on.  Kuvassa  8 on  erään kuvan  (512 x 512  pix  1,7m x 1,7m) 

 tulkintaa eri tulkinta-algoritmeilla. Eräs ongelma  on,  että tehottomat  tunnis
-tusalgoritmit  tuottavat paljon ns.  "false  positiivisia" tuloksia ts. luokittelevat 

vaurioiksi ehjiä tien kohtia  (kuva  b  ja osa  kuvasta  c). 

S  



Testin  hyvyyden arviointi 

cm2  Totuus 
Mittaus  

ON 	EI  Halk.  _______  

ON a 	b  a+b  Mittaus  
El c 	d  c+d  

Totuus  a+c 	b ^d a+b+c+d 
SensitUvisyys = aI(a+c) 
Spesifisyys = d/(b+d)  
Oikeaan osuneet  (a^d)t(a+b+c+d) 

cm2  Totuus 
Mittaus  

ON 	EI  Halk.  ______  

ON 169 	22937 23105  
Muttaus  

EI  0 	5795 5795  
Totuus  169 	28731 28900  

Sensitiivisyys = al(a+c) 	 100  % 
Spesifisyys = d/(b+d) 	 20  %  
Oikeaan osuneet  (a+d)/(a^b^c^d) 	21  % 

cm 2  Totuus  
M  ittau  s  

ON 	EI  Halk.  ______  

ON 39 	72 111  
Muttaus  

EI  130 	28660 28789  
Totuus  169 	28731 28900  

SensitHvisyys = a/(a+c) 	 23  % 
Spesifisyys = dI(b+d) 	 99,8  %  
Oikeaan osuneet  (a^d)I(a+b+c+d) 	99,3  % 

cm2  Totuus  
M  ittaus 

ON 	El  Halk.  _____  

ON 148 	4 152  
Muttaus  

EI  20 	28727 28748  
Totuus  169 	28731 28900  

Sensitiivisyys = a/(a^c) 	 88  % 
Spesifisyys = d/(b+d) 	 100  %  
Oikeaan osuneet  (a^d)/(a+b+c+d) 	99,9  %  

. 

.  
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Kuva  8. Kuvantulkinnan  vaikutus halkeamien tunnistamiseen  a)  alkuperäinen  kuva, 
 b) Canny's edge detection algorithm, c) WiseCrax algorithm (2002)  ja  d) 

Multiscale edge detection algorithm (Javidi et al., 2003, taulukot Virtala). 
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Kuvien oikealla puolella olevat taulukot ovat selvityksen tekijän laskelmia, 
joissa  on  sovellettu lääketieteessä käytettävää testien hyvyyden arviointime-
netelmää. Lääketieteessä testien hyvyyttä arvioidaan kandella indikaattorilla, 
joita ovat  testin  sensitiivisyys  ja testin  spesifisyys. Sensitiivisyys  on  oikeiden 
positiivisten löytymisen osuus eli mittarin löytämien oikeiden vauriokohtien 
osuus.  Testin spesifisvys  on  oikeiden negatiivisten löytymisen osuus eli oi-
keiden ehjien kohtien osuus. Positiivinen tässä tilanteessa tarkoittaa, että  on 

 halkeama  ja  negatiivinen, että ei ole. Onhan tärkeätä paitsi tunnistaa sellai-
set tien kohdat, joissa  on  halkeamia niin myös sellaiset, joissa ei ole niitä. 
Halkeamien leveydeksi  on  tässä laskelmassa oletettu  5 mm  ja  taulukoiden 

 luvut ovat halkeamapinta-aloja (cm2 ) kuvan  1,7 x 1,7  m2 :n  suuruisella alalla. 
Kuvan kokonaispinta-ala  on 28 900  cm2 ,  josta  169  cm2  on  todettu halkeama-
alaksi (huom. halkeaman leveysoletus  5  mm)ja  loput ehjäksi. 

Kuvassa  b  nähdään, että kuvantunnistus löytää oikeat halkeamat  100  %:sti, 
 mutta  se  löytää myös paljon sellaisia halkeamia, joita ei todellisuudessa ole. 

 Eli se  ei löydä ehjiä tien kohtia. Tämän kuvantunnistusalgoritmin sensitiivi-
syys  on  siten hyvä, mutta spesifisyys erittäin huono  ja  kokonaisuutta kuvaa-
va oikeiden havaintojen osuus myös siten huono. Mainittakoon vielä, että 
kuvasta  on  vaikea päätellä  kovin  tarkasti kuinka paljon vääriä halkeamia itse 
asiassa  on.  Tässä  on  arvioitu määrä kuvan perusteella  vain  karkeasti, jotta 
saa laskettua tunnusluvut kuten muissa. 

Kuvassa  c on  sitten WiseCraxin (vuodelta  2002)  tunnistusalgoritmin  tuotta-
ma tulkinta, jossa sensitiivisyys  on 23  %,  mutta spesifisyys  99  %. Algoritmi 

 löytää hyvin ehjät tienkohdat, mutta ei kaikkia vaurloituneita kohtia. Koska 
algoritmi ei tuota vääriä positiivisia  sen tulos  on  kokonaisuutena hyvä eli 

 99,3  %.  On  huomattava, että tässä esitetty tulkinta perustuu nyt  vain  esitet-
tyyn kuvaan (1,7mxl,7m) eikä välttämättä kuvaa kyseisen laitteen tunnistus- 
kykyä kokonaisuutena. Laitteen todellisen tunnistuskyvyn selvittämiseen tar-
vitaan luonnollisesti enemmän havaintoja. 

Viimeisessä kuvassa  d, on  sitten tutkimuksessa esitetty uusi vaihtoehto tul-
kinta-algoritmiksi  (multi scale edge detection algorithm),  jonka tulokset ovat 
sekä sensitiivisyyden että spesifisyyden osalta hyviä. Tunnistus toimii hyvin 
sekä vauriokohtien että ehjien kohtien löytämisessä Sensitiivisyys  on 88  % 

 ja  spesifisyys  100  %.  Oikeita tulkintoja  on  siten  99,9  %.  

Automaattisen päällystevauriomittauksen erittäin keskeinen  osa  on  siis  hal
-keamien  tulkinta niin, että todelliset halkeamat löytyvät  ja  ei-todellisia  on 

 mandollisimman vähän. Tutkimus osoittaa, että hyvällä tunnistustekniikalla 
halkeamat voidaan tunnistaa oikeista paikoista  ja  mitattu tieto  on  luotettavaa. 
Edellä esitettyjen kuvien pohjalta voisi karkeasti todeta, että ollakseen hyvä 
tunnistuksen täytyisi onnistua siten, että sensitiivisyysarvo olisi vähintään 

 80  %  ja  spesifisyysarvo  vähintään  95  %.  

Se  mikä aiheuttaa epävarmuutta mittausten tilaajien taholla  on,  ettei tulkin-
taan liittyviä tunnuslukuja ole  kovin  helposti saatavilla. Tässä esitetyt testejä 
kuvaavat tunnusluvut voisivat olla hyvä vaihtoehto asettaa erilaiset  tunnis

-tusalgoritmitja tunnistustekniikat  vertailuun. 



S  
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Tarjolla olevien laitteiden  tulkintaohjelmat  

Taulukossa  5 on listattu  joitakin tulkintaohjelmia  ja  niiden ominaisuuksia. 
Myöhemmissä kappaleissa  on  myös lyhyesti käsitelty kunkin valmistajan 
tunnistusjärjestelmiä. 

Taulukko  5.  Todennäköisesti saatavilla olevien päällys teiden  vauriokuvien  tulkinta
-tekniikatja  niiden ominaisuuksia.  

DHD  V/ADA  
Laite  PAVUE uniAMS  Automated ARAN/WiseCrax  Distress Ana- 

______________  ___________ ____________  lyser  ________________________ 

Valmistaja  OPQ  Systems, Adhara 
Systems 

 ' 

Waylink  Inc.,  Roadware  Group  nc,  

____________ Sweden  ____________  USA  USA ____________ Canada  __________ ___________ 

Versio  
AlES - uniANA- APSI -4096  

Interactive Automatic  
_________ JBOC LYZE  PRIS  

alku, loppu, alku, loppu, alku, loppu, alku, loppu, 
pituus, leveys, pituus, leveys, pituus,  leve-  pituus,  leve- 

Vaurioiden  suunta, suunta,  ys,  suunta,  ys,  suunta, 

identiflointi crack map,  CII  crack map, crack map, crack map,  
pituushalk., pituushalk., pituushalk., pituushalk., 
poikkihalk., poikkihalk., poikkihaik., poikkihalk., 

_______________ verkkohalk ______________ verkkohalk verkkohalk verkkohalk.  
Vaurioiden MSHTO, AASHTO, AASHTO, 

LTPP, TRL, AASHTO, AASHTO, 
luokittelupro- LTPP, IRL, LTPP, ASTM,  TEXAS, CI,  LTPP, TRL, LTPP, TRL,  
tokollat  Custom  UCI, CII  Custom  Custom ____________ Custom  ____________  

Reviewing,  Kiihdytinkortti,  
Muuta  editing,  vali- Rinnakkais- 

_______________ ____________ ______________ _______________  dating  prosessointi 

Prosessointi Jalkiproses- Jälkiproses- 
sointina  tai re- Jälkiproses- Jälkiproses- 

_______________ sointi  ___________ _____________ aaliajassa sointina ____________ sointina _____________ 
MMHIS (  Multi- 
media Highway 

Information  DN-Rate  DN-Rate  
Vauriotyyppien  System),  

Report Writer  reiät,  pur-  reiät,  pur- 
Lisäsoftaa  luokitus  ADA  (Automatic  kaumat kaumat  

Web-palvelu  Distress Ana - VisiData VisiData  

lyser)  VisiWeb VisiWeb  

IV (Image  
_______________ _____________ ______________  Viewer)  ____________ _____________  

URA,  IRI,  Kar-  URA, RI, URA, RI,  Muuta  (Video,  PTM) keus,  ROW-  Karkeus Karkeus yms. _______________ ______________ ______________  videot,  etc.  yms. ______________ 

ARAN/WiseCrax 

WiseCraX-ADA tulkintatekniikka  on  kehittynyt  jo  kymmenen vuoden ajan  ja 
 on  käytettävissä nyt  ARAN in  molemmissa  la iteversioissa. Päällystevaurioi-

den  tulkinta tapahtuu joko automaattisesti  tai interaktiivisesti.  Valokuvat talle-
tetaan mandollista myöhempää uudelleenkäyttöä varten. 

Vaurioista määritetään  niiden tyyppi, sijainti, määrä  ja  tämä voidaan tehdä 
useiden eri  protokollien  mukaan  tai räätälöidä  käyttäjän erityistoiveiden mu-
kaan. Päävauriotyypit, jotka nyt  on  eroteltavissa ovat, verkkohalkeamat,  pi-
tuushalkeamat, poikkihalkeamat  ja  aluehalkemat  (block).  DN-Rate-lisäohjel-
maIla  pystytään erottelemaan lisäksi reiät  ja  purkaumat.  Muita lisäohjelmia 
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ovat VisiData  ja  VisiWeb.  Vaurioiden tulkinta tehdään jälkiprosessointina. 
Valittavissa  on  joko automaattinen  tai interaktiivinen moodi. 
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Kuva  9.  WiseCrax ADA kuvantulkintajärjestelmä (kop/oltu pdf-esitteestä,  2006)t  

Kuvantulkintatekniikoita  on  olemassa useita  ja  niitä todennäköisesti kehite-
tään  koko  ajan. Yleensä laitevalmistajat eivät välttämättä kerro niitä  kovin  yk-
sityiskohtaisesti.  

Kuva  10.  Roadwaren  ARAN 4900  (McCuaig,  2006).  
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. 	 Kuva  11  Esimerkkejä,  a) 2 mm  järjestelmä,  b) 1 mm  järjestelmä,  c) suurennos 1 
mm. 

DH  DV/APSI-4096/ADA 

Waylink/Dynatestin mittauslaitteessa  on  monipuolinen ohjelmisto erilaisia 
analyysejä  ja  tulostuksia  varten. Osana APSI -4096  järjestelmää ADA  (Auto-
matic Distress Analyser)  tarjoaa käyttäjälle erilaisten vaurioiden tyypityksen 

 ja  luokittelun haluttujen vaurioprotokollien  mukaan. Järjestelmä toimii reaa-
liajassa kun mittausnopeus  on  enintään  100 km/h.  Crackmapit  ja  vauriotieto 
tallentuvat  erilliseen tietokantaan. Tunnistusjärjestelmän  on  kehittänyt  Way- 
link Inc.  yhdessä  University of Arkansas,  kanssa. 

.  

 

Kuva  12. Waylink/Dynatest DHDV-laite  (Beck, 2006). 
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Kuva  13. Distress Analyser V 2.0 kuvantulkintajärjestelmä (Wang, 2006). 

Tunnistusjärjestelmä  tuottaa eri  protokollien  mukaisia tunnuslukuja  ja sen 
 lisäksi siinä  on  valmiina ominaisuudet, joilla käyttäjä voi luokitella halkeamat 

haluamallaan tavalla, tyyppi, leveys, jne... 

Kuva  14. DHDV-laitteella otettu  kuva  (2 m x 4 m) (Beck, 2006). 

.  
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E*008(705,74)  340230203.90 

-ç  

________________  __________________ 
840  -  

40  
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230% I  
NonnS(709 	3Z7) 

240 	 2318  
_____________________________________ ln*0**s$5153.7: 1538.7)40.123*243.20 

it1i" 
DI,7I00  0'  C,*Ck. 223fls)  

Kuva  15.  Esimerkki  halkeama-analyysistä. Jakaumat halkeamien leveydestä,  pituu-
desta,  pinta-alastaja  suunnasta.  

PAVUE/ AlES - JBOC 

PAVUE  on  Ramboll  Swedenin  omistama päällystevaurioiden mittauslaite. 
 Sen  havainnointitekniikan perusosat  ovat neljä analogia-  tai  digitaalikameraa 

 (Grundig FA87)  ja  halogeenivaloilla  toteutettu valaistus. Kameroiden reso-
luutio  on 1.5 mm.  Kuvantutkintajärjestelmänä  on  OPQ:n  kehittämä AlES

-J  BOC -jä  rjestel  mä.  

Nykyinen Suomessa käytettävä malli toimii analogiakameroilla  ja  VHS - 
nauhoilla, mutta seuraavassa versiossa  (2007)  siirrytään digitaalitekniikkaan. 
Tulkintatekniikka tuottaa halkeamia sisältävien ruutujen  (200 mm x 200 mm) 

 määrän halutulla tiejaksolla erikseen ajourissa  ja  niiden ulkopuolella. 

r  
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Kuva  16. Rambo/lin PA VUE-mittauslaite (A/jo,  2006,). 

Kuva  17.  Esimerkki  PA VUE/la  otetusta kuvasta  (3,5 x 10 m)  ja sen tu/kinnasta (Aijö,  
2006). 

u n ANALYZE  

Adhara  Systems Inc.  Kaliforniassa sijaitseva yritys, joka tuottaa päällystei
-den  ylläpitoon liittyviä konsulttipalveluja. Yritys  on  kehittänyt päällystevauri-

oiden tunnistamiseen järjestelmän, uniANALYZE, jolla voidaan tulkita  ja  tuot-
taa useiden eri  protokollien  mukaista vaurioindeksitietoa. 

.  

S  
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Kuvassa eri  ajourissa  ja  niiden välissä olevia halkeamia sisältävät  ruudut  eri 
väreillä.  

I, 	! 	 ___ 

f.-.  i_lit  
t 
I  -  I  .*- 

.  

Kuva  18.  Esimerkki  uniANAL YZE-kuvantu/kintaohjelrnistosta (AASHTO-protokol/a). 
/http.//www. adharasys. corn/menu_products_services. html 

!  J!!.1 
i - _ ._ 

Kuva  19.  uniAMS-mittauslaite  (tuottaa  vain  mittauspalveluja,  ei saatavana).  
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4 INDIKAATTORIT 

Päällystevaurioiden tyypitys 

Tiehallinnossa  käytetty perinteinen tyypitys 

Perinteinen  vauriotyypitys  on  ollut käytössä vuodesta  1986  lähtien  ja  pohjau-
tuu kymmeneen eri  vauriotyyppiin.  Dokumentoitu  tyypitys  on  kuvattu vuodel-
ta  1994  olevassa  vaurioinventointimanuaalissa (Tielaitos,  1994).  Käytetyt 

 vauriotyypit  ja  niistä laskettava  vauriosumma  on  kuvattu seuraavassa taulu-
kossa. 

Taulukko  6.  Päällysteiden  perinteinen vauriotyypitys  ja vauriosumman vakavuusker
-toimet (w(Tielaitos,  1994, Belt, 2005).  

Yk-  Paino-  *  Paino- 
Vauriotyyppi Vakavuusaste mtä  kerroin kerroin  

-_____  Vt  w w  - 
Pakkaskatko kpl ________________ _____________  0,1  __________ 
Poikkihal- kpl kapeatileveät  raja 20 mm 2,5/5,0 8,0/16,0  keamat_____ ________________ _____________ ________ __________  
Pituus-ja  03/10 05/20  saumahal-  m  kapeat/leveät  raja 20 mm 0,1/0,5 0:5/2 : 0  keamat _____ ________________ _____________ _________ __________ 
Verkkohal-  2 m 1,0 0,5  keamat_____ ________________ _____________ ________ __________  
Reiät  kpl ______________  1  m2/kpl  1,0 10  
Purkaumat kpl ________________ _____________  1,0  -  
Reuna-  m 1,0 2,0  
painauma ________________ _____________ ________ __________ 
VS=(7/!eveys)*Ewt*Vt  (m2/100 m)  
* ajotuntuman huomioivat painokertoimet 

Tunnusluku  on  kehitetty aikoinaan melko  käytännönläheisistä  lähtökohdista 
eikä siinä ole siten huomioitu riittävästi  tierakenteen  käyttäytymisen  meka

-nistista  olemusta. Tämä puute ilmenee siten, että siinä  on  sekoitettu määrä, 
vakavuus  ja  syy kaikki toisiinsa  ja  se  hankaloittaa  vaurioitumisen mallinnusta 

 ja  merkittävästi vaikuttavien  selittäjien  mukaan saamista malleihin. 

Tunnusluvun käytössä  on  pitkä  historia,  mutta koska siihen liittyy lukuisia 
huonoja puolia;  epämekanistisuus,  huono  mallinnettavuus, epätarkkuus  ja 

 keräämisen hitaus  ja  kalleus, siitä ollaan valmiita luopumaan, jotta saadaan 
 tunnusluvulle  paremmat ominaisuudet.  

LTPP-SHRP-inventointimanuaali  

Vuonna  1987  aloitettiin kansainvälinen tutkimus  tierakenteiden  käyttäytymi- 
sestä  ja  sitä varten luotiin yhtenäinen vaurioiden  inventointimanuaali.  Manu - 
aali  sisältää  vauriotyypityksen  ja  inventointiohjeet  kolmelle eri  päällystetyypil - 

I  
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le  (aslalttipäällysteet, betonipäällysteet  ja  esijännitetyt betonipäällysteet) 
Vauriotyypitys  on  kehittynyt  tutkimusjakson  aikana  ja  tässä esitettävä  on 

 vuodelta  2003  (neljäs). 

Tätä  vauriotyypitystä  on  käytetty kaikissa  LTPP:n tutkimuskohteissa  (Yhdys-
valloissa sekä  15  muussa maassa). 

Taulukko  7. L TPP:n vauriotyypitys (FHWA, 2003). 

:AsfalthpaäUytek)envauriotyyjtys 

Vaurioluokkt Vauriotyyppi  Yksik  I  
ko  

Vakavuus- 
luokat 

ACP1. Kuormitushalkeamat 
(Fatique  cracking,  verkkohal-  m 2  3  • keamat) ______ _____________ 
ACP2. Alahalkeamat  (Block 
cracking)  

2 m  
_______ 

3(6mm,  19 mm) 
______________ 

ACP3. Reunahalkeamat  (Edge 
cracking)  m 

_______ 
3(10%) 

______________ 

A.  Halkeamat  ACP4a. Pituushalkeamat  ajo - 
urassa  m  _______ 

3(6mm,  19 mm)  
______________ 

ACP4b. Pituushalkeamat  
ajourien  ulkopuolella  m 

 _______ 
3(6mm,  19 mm)  

_____________ 
ACP5. Heijastehalkeamat - jatkoskohdissa  (alla  betoni) - 3(6mm,  19 mm)  - poikkisuuntaiset - pituussuuntaiset 

- - 
3(6mm,  19 mm)  
3(6mm, 19mm) 

ACP6. Poikkihalkeamat  m  3(6mm,  19 mm)  ______________ 

B.  Paikat  ja  
ACP7. Paikat 

 ___________________________  
kpl, 

 m2  _____________  
reiät ACP8. Reiät  kpl,  

2 m  
3 (25 mm, 50 mm)  
__________  ____________ 

C.  Pinnan  de-  
_____________________  
ACP9. Deformaatioura  mm  - 

fortoituminen ACP1O. "kasautumat" (Sho- kpl, 
______________  ving)  m 2  - 

ACP1  1.  Sideainevuoto  (B lee- •  ding)  
2  m  

_______ 
-  

_____________  
ACP12. Sideainekuluma (po-  
lished  aggregate)  m2  _______ - 

_____________ 
D.  Pintaviat 

ACP13. Purkauma  (Ravelling) m2  - _____________ 
ACP14. Reunaporras (ajorata - -  

E.  Sekalaiset  vs.  piennar) _______ _____________  
vauriot 

_________________ 
ACPI  5.  Vesivuodotja  pump

-pautuminen kplm 
_______ 

- 
_____________ 

Huom. Yksityiskohtaisempi  kuvaus  vauriotyyppien määräytymisestä  alkuperäisessä  lähteessä.  
Tässä taulukossa esitetty  vain  asfaittirääUysteitä  koskeva osuus.  
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Vaurioindeksit  ja protokollat 

AASHTO PP44-OO 

AASHTO-protokollassa  annettiin suositukset päällystevaurioiden mittaami-
selle painottaen  mm.  sitä, että pystytään erottelemaan liikennekuormitukses

-ta ja  ilmastorasituksesta  aiheutuneet vauriot toisistaan. Varsinaista indeksiä 
ei kuitenkaan annettu vaan  se on  muotoiltavissa  kunkin tarpeen mukaan. 

Määritelmän mukaan halkeamaksi luetaan sellainen, joka  on  vähintään  1 
mm  leveä  ja  25 mm  pitkä. Halkeamien vakavuus määritetään  sen  keskimää-
räisen leveyden mukaan kolmeen eri vakavuusluokkaan, joiden  raja -arvoina 

 ovat  3  ja  6 mm.  

Protokollan  avulla  on  laskettavissa eräänlainen päällysteen vaurioitumisen 
intensiteettiä kuvaava tunnusluku (m/m 2 ).  Sen  käyttökelpoisuutta parantaisi 
kuitenkin jonkinlainen skaalaus, koska halkeamien kokonaismäärä päällys - 
teen pinta-alaa kohti laskettuna vaihtelee lähes  nollasta  suuriinkin  lukuihin. 

Taulukko  8.  AASHTO-määrityksen  mukainen vaurioiden  vakavuusluokitus 
(AASHTO,  2001). 

Tyypftys  Määrä  JJni Vakavuusasteet  Leveys  
m/m  Oikea  ajoura  3 (3 mm, 6 mm) 0,75 m  

Poikki-, pitkit- rn/rn 2  Vasen  ajoura  3 (3 mm, 6 mm) 0,75 m  

täIs-  tai  verk-  rn/rn 2  Ajourien  väli  3 (3 mm, 6 mm) 0,75 m  
rn/rn 2  Ajourien ulkopuoli  3 (3 mm, 6 mm)  vaihtelee  

kohalkeamat  
_________________ Muuta  _________________ _________________ 

Vähintään  1 mm  
levea_ja_25_mm_pitka 2,5-3,6 m  ________________ 

UCI  (Unified Crack Index) 

Unified Crack Index  (UCI)  on  vaurioituneiden ruutujen  osuus  koko  päällys- 
teen pinta-alasta.  Sen  on  kehittänyt Proff.  H. Lee  vuonna  1992  ja  siitä  on  
tehty  ASTM:n  standardi  (Pavement Management Implementation,  ASTM 
STP 1121). 

UCI  muodostetaan käymällä läpi  5 x 5  pikselin ruutuja. Ruutujen  ja  pikselei
-den  eri harmaansävyjä vertaamalla  ja  tietynlaista mediaanisuodatusta käyt-

tämällä saadaan aikaan indeksi, joka kuvaa kunkin solun vaurioituneisuutta. 
Kullekin solulle lasketaan lopulta binäärinen koodi, joka osoittaa onko ruu-
dussa halkeama vai ei. UCI  on  yksinkertaisesti halkeamaruutujen osuus ko-
konaismäärästä  ja  saa arvoja  0-100%.  

Menetelmää kehitettiin edelleen siten, että vaurioituneisuudesta lähdettiin 
laskemaan vauriotyypitykseen liittyvää indeksiä CTI  (Crack Type Index). 

 Vaurioituneisuutta  kuvaavia binäärisiä indeksejä laskettiin riveittäin  ja  sarak-
keittain  (19 x 26)  yhteen, niistä muodostettiin uudet erotusta kuvaavat vekto-
nt  ja  lopullinen vauriotyyppiin liittyvä indeksi laskettiin pystysuuntaisen  ja 

 vaakasuuntaisen vektorisummien erotusten  avulla. Vauriotyyppiä kuvaava 
indeksi saa arvoja molemmin puolin nollaa. Vertaamalla indeksin arvoja 
maastossa olevaan tilanteeseen päästiin luomaan indeksille arvoalueet, jot-
ka kuvaavat eri vauriotyyppejä seuraavasti:  

S  
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kun CTI  <-5 	 vauriotyyppi on poikkihalkeama  
kun CII  -5.. +5 	vauriotyyppi on verkkohalkeama  
kun CTI>5 	 vauriotyyppi  on pituushalkeama 

S  

Kuva  20.  Halkeamatyypin laskentaperiaate (  CT! 5-16  =  -11) (Lee, 2006, Lee, 
2005, Lee, 2005). 

. 

Transverse L: 	AlUgator CrackIng  
V I LonqtudInaI.  

0 
	

S 
-11 

Kuva  21.  Halkeamatyyppien indeksia!ueet  (CT!=-1 1 4  poikkiha!keama)  (Lee, 2005).  

Cl  (Universal Cracking Indicator) 

Universal Cracking Indicator on William D. Patersonin ehdottama  yksinker-
tainen dimensioton tunnusluku, missä kolmea eri halkeamatyyppiä, pituus-, 
poikki-  ja verkkohalkeamat,  painotetaan niiden leveyksillä  ja summataan  yh-
teen  ja suhteutetaan päällysteen  pinta-alaan. 
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CI 10L'L +I
A WA  +lT wT  

= 	 A 	J  ,missä  w  = halkeaman  leveys  (mm),  / =  pi- 

tuus  (m)  ja  A  = päällysteen  pinta-ala  (m2 ). 

Texas DOT Method  

Menetelmä  on  kehitetty  Texasin  osavaltion  Tiehallinnossa  ja  on  kuvattu tar-
kemmin  lähteessä  "Pavement Management System  Rater's  Manual for Fis-
cal Year 1999"  Asfalttipäällysteille  ja  betonipäällysteille  on  omat  määritte-
lynsä. Asfalttipäällysteissä luokittelumenetelmään  on  sisällytetty yhteensä 
neljä eri  vauriotyyppiä; aluehalkeamat, verkkohalkeamat, pituushalkeamat  ja 

 poikkihalkeamat. 

Aluehalkeamat 

HW.  IL  
Bindex 

= 	l 	xi 00%,  missä  B  = dimensioton vaurioindeksi,  seg - 

mentti,  H,  ja  W  = vauriota  rajoittavan suorakaiteen korkeus  ja  leveys,  L  =  
kaistan leveys  ja  S  =  segmentin  pituus. 

Verkko halkeamat 

H.WIL 
Aindex  = 	

' ' 
	xl  00%,  missä  A 	verkkohalkeamilla  oleva osuus  

ajourista  (oletus, että unen  pinta-ala noin  50  %  kaistan  pinta-alasta), muut 
kuten yllä.  

P!tuusha!keamat  

I.,  missa  L  = pituushalkeamaindeksi  ja  S  =  segmentin  pI- Lindex = 

tuus,  h  =  yli  3 mm  leveän  halkeaman  pituus. 

Poikkihalkeamat  

T 	
(w1/L  

index  - 	J,  missä  T  = poikkihalkeamaindeksi.  

UK SCANNER  Ruutumenetelmä 

Englannissa  on  käytössä menetelmä, missä päällyste jaetaan  200 mm x 
200 mm  suuruisiin  ruutuihin  ja  tunnuslukuna  on  halkeamia sisältävien ruutu -
jen  osuus  koko  päällysteen  pinta-alasta. Aiemmin  ruutujen  koko  oli suurempi 

 (500 x 500),  mutta uudemmassa määrittelyssä yllä mainittu.  

.  
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Index  =  -x100%,  missä  n  =  vaurioita sisältävien  200x200 ruutujen  määrä  
N 

50 m  matkalla  ja  N on ruutujen  kokonaismäärä  50 m  matkalla. 

Ruutumenetelmän  etuna  on,  että  se on  helppo tuottaa  ja sen  toistettavuus 
 on  hyvä. Hyvä toistettavuus tulee siitä, että tietoa  on karkeutettu  niin paljon. 

Huonona puolena  on  sitten  se,  että  on  menetetty vaurioiden tyyppeihin  ja 
 syihin liittyvää informaatiota. 

Suomen mittauksissa  2006-2007  tuotetaan tämän menetelmän mukaista 
vauriotietoa,  mutta ruutujen sijainti ajo-urissa  ja  niiden ulkopuolella erotel-
laa  n. 

• 	 Yhteenveto  
Tunnuslukuja  ja  luokitteluperusteita  on  tarjolla useita. Ulkomainen mittalaite- 
kehitys tuottaa luonnostaan siellä eniten käytettyjä tunnuslukuja. Suomen 
oloihin tunnusluku täytynee hakea käytännön testien pohjalta. 

Jonkinlaisena oletusarvona vaurioiden luokitteluprotokollaksi ovat AASHTO
-ja  LTPP-protokollat,  tosin ne ovat helposti räätälöitävissä tilaajan toiveiden 

mukaisiksi. Suomalaisiin olosuhteisiin nähden AASHTO  protokollan vaka
-vuusluokituksen  alempi  raja-arvo,  3  mm:n, tuntuu liian pieneltä  sen  sijaan 

LTPP -protokollan  vastaava  raja-arvo,  6 mm,  olisi  jo  sopivampi. Sekä tiedon 
käyttäjien että tutkimusten (Aijö,  2004)  mukaan jopa  6 mm on  pienehkö  raja- 
arvo päätöksentekotilanteissa. Jonkinlaisena protokollahaasteena Suomen 
oloihin olisi routavaurloiden tunnistaminen erikseen. 

Tunnusluvun kehittämisessä olisi hyvä ottaa eräänlaisiksi tavoitteiksi  tai reu-
naehdoiksi,  että ne täyttävät tietyt ominaisuudet, kuten: 

• vaurioitumisen  syyn lähteille rääseminen  (ja  tien vaurioitumisen  me- 

S kanismin  tunnistaminen) 
•  tien käyttäiänäkökulman huomioiminen. Yksittäisiä vauriotyyppejä  on 

 monia, mutta niistä kannattaa kuitenkin muodostaa kokonaisindekse
-jä,  jotta päällysteiden tilaa olisi helpompi hallita. Myös käyttäjien nä-

kökulmaa eri vauriotyyppien painottamiseen tulisi huomloida. 
• toistettavuuden maksimointi (resoluutio  ja  toistettavuus  ovat toisilleen 

vastakkaisia tavoitteita, joiden suhteen pitää löytää tasapaino). Jo-
kainen kehitysaskel tuo tasapainotilaa parempaan suuntaan. 

• standardointityö  etenee hitaasti, mutta  sen  voimaan  tulo  on  aikanaan 
huomioitava. 
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5  TARKKUUS  

Mittaustarkkuuden  laskenta  

Päällystevaurioiden  kuten muidenkin mitattavien asioiden mittaustarkkuus 
koostuu useista eri osista. Ensimmäinen mittarin tarkkuutta rajoittava asia  on 
resoluutio  eli havainnointi-  tai lukematarkkuus. Se  määrää pienimmän yksit-
täisen havaittavissa olevan tuloksen. Automaattisessa vaurloiden mittaami-
sessa asia  on  mutkikkaampi, koska mittausvaiheita  on  tavallaan kaksi,  ensin 

 havainnointi  ja  sitten havaitun tunnistus. Laitteen  kamera  voi pystyä kuvaa-
maan ohuenkin halkeaman, mutta pystyykö tulkinta erottelemaan  sen  taus-
takohinasta? On  tilanteita, jolloin  kamera  ei havaitse mitään, mutta tunnistus 
löytää silti jotain. Siksi niiden mittaustarkkuuden selvittämisessä olisi tutkitta-
va molemmat vaiheet. 

Mittalaitteen  kehittämisessä yksi tärkeimmistä tarkkuuden lajeista  on  sen  
kohdistuvuus  ts. poikkeama niin sanotusta tosimitasta. Seuraavaksi tärkein 
asia  on mittalaitteen toistokyky.  Näiden lopputuotteena tulee  sillen  mittaus-
ten  uusittavuus  eli eri mittalaitteiden samankaltaisuus. 

Mittaustarkkuuteen  liittyviä osia ovat edelleen stabiilius eli pysyvyys ajan 
suhteen sekä lineaarisuus eli mittausepävarmuuden riippuvuutta vaurioiden 
tasosta. Ne ovat kuitenkin enimmäkseen mittaajan ongelmakenttää  (Kuva 

 22). 

= mittausjä!]estelmän  tuottamien tulosten  ja 
 todellisten tulosten välinen ero 

=  mittausten keskimaaramen  etäisyys 
(halutusta) todellisesta tuloksesta 

=  tarkkuuden pysyminen ajassa 

=  tarkkuus  en arvoalueilla 

=  useiden mittaushavaintojen samankaltaisuus 

pienin luettavissa oleva  tulos,  resoluutio 

=  laitteen antama tarkkuus toistomittauksissa 

=  en  laitteiden antama keskinäinen tarkkuus 
toistomittauksissa 

Kuva  22. Mittausepävarmuuden  osat  (Sleeper, 2006, s.264). 

.  
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Halkeamaleveyden  tunnistaminen eli resoluutio  

M ittalaitteen resoluutiolla  tarkoitetaan pienintä laitteella havaittavaa mittaus- 
tulosta. Päällystevaurioissa  se  yleensä ilmaistaan millimetreinä  tai millimetri-
en  ja  pikseleiden suhteena (mm/pix).  Sillä  tarkoitetaan sitä kuinka monta  mm 

 yhdellä pikselillä joudutaan tunnistamaan. 

Laitevalmistajat  käyttävät yleisesti resoluutiota myyntivalttina eivätkä siten 
 kovin  usein testaa laitteensa kohdistuvuutta, joka oikeasti olisi tilaajia kun-

nostavampi asia. 

Laitteiden yleisesitteissä  on  esitetty, että analogiatekniikalla pystytään  ha-
vainnoimaan  yli  3  mm:n levyisiä halkeamia, digitaalisella matriisikameratek-
niikalla yli  2  mm:n halkeamia  ja  viivalasertekniikalla  yli  1  mm:n levyisiä hal-
keamia. 

Matka havainnoinnista lopullisen vaurioindikaattorin tarkkuutta kuvaavaan 
tunnuslukuun  on monivaiheinen.  Havainnoinnin tarkkuus tietysti määrää  mil-
lä  tarkkuudella vauriot enintään ovat automaattisesti mitattavissa.  Sen  jäl-
keen tapahtuvasta prosessoinnista  ja  kuvan tunnistuksesta riippuu kuinka 
tarkkaan lopputulokseen päästään. Siihen liittyvä tarkkuus  on  kuitenkin  pa-
rannettavissa,  mikäli tunnistustekniikka myöhemmin kehittyy  ja  alkuperäiset 

 kuvat  ovat käytettävissä. 

ASTM:n tarkkuusluokitus 

ASTM:n standardissa  on  olemassa tarkkuusluokitus päällystevaurioiden  mit-
talaitteille  siten, että tarkkuutta arvioidaan neljän eri parametrin avulla;  hal -
keaman  leveys, pituus-  ja  poikkisuuntaiset näytteenottovälit  sekä  m itattavan 

 alueen kokonaisleveys. Kullekin parametrille  on  annettu  4-5  eri luokkaa. 

Taulukko  9. AS  TM:n tarkkuusluokitus(AS  TM, 2000).  
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Tarkin luokka olisi Cliii  ja  epätarkin  05554. Esim.  Suomessa käytössä 
oleva PAVUE olisi luokitukseltaan siten  C4442.  Luokitus tuo jonkinlaisen 
yleistuntuman sille kuinka tarkkaan mittarin näytteenotto toimii, mutta  se  ei 
huomioi sitä, miten hyvin mittalaite viime kädessä tarkkuuden suhteen toimii. 
Lisäksi luokitus  on  melko kireänlainen ts.  sen  parhaisiin luokkiin ei ole pääl-
lystevaurioiden  m ittauslaitteita  edes saatavana. Käytännössä tästä luokituk-
sesta ei ole juuri paljoakaan tilaajan valinnoissa hyötyä. 

Kohdistuvuus  (bias, accuracy)  

Automaattisten vauriomittareiden ehkä kaikkein tärkein  ja  kehitystä eniten 
hidastanut tekijä lienee kohdistuvuus  (ja sen  aikaisempi huonohko taso). 
Kohdistuvuus osoittaa  sen  miten lähelle laitteella päästään oikeaa tulosta. 
Tiepäällysteiden mittauksissa yhtenä mittaustarkkuuden hyvän  hallinnan  es-
teenä  on  oikean mitan puuttuminen. Päällystevaurioista puhuttaessa oikea 
mitta  on  periaatteessa eri vauriotyyppeihin liittyvät dimensiot, määrä, pituus, 
leveys, vakavuus, jne., minkä suhteen tarkkuutta kulloinkin halutaan tarkas-
tella. Kohdistuvuudesta puhuttaessa joudutaan määrittelemään mikä  on  vau-
rio; kuinka leveä, kuinka pitkä, kuinka syvä, minkä muotoinen, missä paikas-
sa jne.. 

Yhtenä tosimittana  on  käytetty manuaalisen huolellisesti tehdyn inventoinnin 
tuloksia (jotka nekin todellisuudessa vaihtelevat). Itse asiassa ennen tosimit-
taan vertaamista tulisi manuaaliset huolellisetkin inventoinnit tarkistaa mitta-
usjärjestelmän toimivuusanalyysillä  ja  todeta, minkä asteisia vaurioita  sillä 

 inventoinnilla  pystytään luotettavasti havaitsemaan  ja  vasta sitten asettaa 
niillä saadut tulokset automaattisten vauriomittareiden mittatikuksi. Englan-
nissa tehdyssä kohdistuvuustestissä (McRobbie  et al, 2006)  oli saatu kah-
den manuaalisen inventoinnin väliseksi selitysasteeksi  0,927 (kpl 5.2.3). 

 Tämä taso edusti tutkimuksessa tosimitan selvittämisen tarkkuutta  ja  siihen 
verrattiin automaattisia vauriomittareita. 

Kohdistuvuuden  mittana  on  lähinnä kaksi tilastollista tunnuslukua, tosimi-
tasta poikkeamien keskiarvo  ja  hajonta  (ISO).  Kohdistuvuuden  taso tulee 
päätetyksi periaatteessa laite-  ja  kuvantulkintatekniikkaa  valittaessa. Kuvan-
tulkintatekniikan kehittyminen saattaa kuitenkin jatkossa parantaa sitä. 

Automaattisen päällystevauriomittarin kohdistuvuuden todentamisessa  on 
 tutkimuksissa käytetty useita eri menetelmiä kuten esimerkiksi: 

• testikohteetja  niiden manuaalinen referenssimittaus 
• halkeamasimulaattori (pyörivä vinyylimuovirulla) 
• päällysteeseen kiinnitetyt halkeamamallit 
• päällysteeseen kiinnitetyt resoluutio- yms. testikuvat 
• videoheijasteet 

Tosimitan paikannuksen tarkentamiseksi  on  manuaalisessa inventoinnissa 
käytetty apuna ruudutettua päällystettä. Ruudutetusta päällysteestä  on  pys-
tytty toteamaan kuinka paljon siinä  on  havaittavia vaurioita, mutta vaurioiden 
eksaktia kokoa, leveyttä  ja  pituutta, ei kuitenkaan pystytä toteamaan. Mene-
telmällä  on  kuitenkin saatu jonkinlainen  kuva  siitä kuinka mittari löytää vauri-
oita  ja  osuvatko  ne samoille kohdille kuin mitä manuaalisesti  on  havaittu. 

.  

I  
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Texasin DOTissa  kehitettiin vinyylimuoviseen rullaan keinotekoisia eri levyi-
siä  ja  -muotoisia halkeamia,  jota  sitten pyöritettiin kuten juoksumattoa  ja  sa-
malla mitattiin mittarilla.  Sen  etuna  on,  että siinä tiedetään mitä halkeamia 
kohteessa todella  on  ja  ne pysyvät samanlaisina. Epäkohtana  on  sitten  se, 

 että vastaavia koneita pitäisi olla rakennettuna useita  ja  niitä pitäisi pystyä 
nopeasti liikuttelemaan paikasta toiseen. 

Sokolic testipenkki 

Laitetekniikan  kehittyessä markkinoille tulee teknisesti yhä monimutkaisem-
pia  ja  uudempaa tekniikkaa sisältäviä laitteita. Laitevalmistajien  ja  mittaus- 
palvelujen tuottajien intressinä  on  korostaa kaluston edistyksellisyyttä  ja  hy-
viä puolia. Mittauspalvelujen tilaajan mandollisuus hallita yhä pidemmälle 
menevää laitetekniikkaa heikkenee  ja sen  takia tarve kehittää sellaisia testi- 
menetelmiä, joilla pystyttäisiin testaamaan laitteiden suorituskykyä objektiivi-
sesti  ja  aukottomasti,  kasvaa.  

Floridan  Yliopistossa oli tehty (Sokolic  2004,)  eräs esitys menetelmäksi, jolla 
päällystevaurioiden automaattisia mittauslaitteita voidaan testata samoilla 
periaatteilla. Tässä testissä ehdotettiin arvioitaviksi yhteensä neljää eri  tun-
nuslukua: 

• tilaresoluutio  (spatial resolution) 
• kirkkausresoluutio  (brightness resolution) 
•  optinen vääristymä  (optical  distorsion)  
•  signaali-kohinasuhde  (signal to noise ratio)  

Kaikki edellä mainitut ominaisuudet ovat yhtä tärkeitä  ja jos  yksikin niistä  on 
 liian huono  se  näkyy vaurioiden tunnistuksessa. 

Tilaresoluutiolla  (spatial resolution)  tarkoitetaan kuvausjärjestelmän kykyä 
havaita pieniä kohtia kuvattavalla alueella. Mitä suurempi  on kuvapikselien 

 määrä  pinta-alayksikköä  kohti sitä tarkempi resoluutio  on. Optiikan  tutkijat 
•  käyttävät siitä nimitystä  Modulation Transfer Function (MTF). MTF  kuvastaa 

sitä, miten hyvin  kuva  säilyy kun kuvaus tapahtuu eri taajuudella, ilmaistuna 
viivapareina/mm (lp/mm).  Jos  halutaan esim. tunnistaa  6  mm:n halkeamat 
tulee MTF:n olla vähintään  50 %  kun kuvaustaajuus vastaa  6 mm:iä. 

Kirkkausresoluutiolla  tarkoitetaan sitä kirkkaustasojen määrää,  jota  kulle-
kin pikselille voidaan kuvata.  8  bitin  asteikolla eri harmaan sävyjä  on 256 kpl, 

 joista toisessa ääripäässä  on  täysin  musta ja  toisessa täysin valkoinen. 

Optisella  vääristymä  tarkoitetaan kuvattavan kohteen muotojen  ja  koon 
 muuttumista. Ilmiötä voidaan mitata  sillä  miten kohteen suorat linjat kaartu-

vat kuvassa. 

Kohinalla tarkoitetaan kuvattavan kohteen sähköistä vääristymistä signaa-
linkäsittelyn aikana.  

Floridan DOTilla  oli käytössään testausmenetelmää kehitettäessä yhdellä 
linescan kameralla varustettu päällystevaurioiden mittauslaite. Linescan  ka-
meran  resoluutio  oli  2048 x 2942 pikseliä,  jolla saadaan muodostettua  kuva 

 4 m x 6 m  suuruiselta alueelta. Leveyssuuntainen resoluutio oli siten 
 4000 mm I 2048 = n. 2 mm/pix. 
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Testissä haluttiin testata eri mittausnopeuksien  ja  valaistusvaihtoehtojen  vai-
kutusta tuloksiin. Mittausnopeuksia varioitiin välillä  10-60  mailia/h.  Valais

-tusvaihtoehtoina  olivat ajo aurinkoon päin  ja  auringosta poispäin sekä valais-
tusta käyttämällä että ilman sekä ajo yöllä käyttämällä valaistusta. 

Resoluution  testaamiseen käytettiin kuvan  23  mukaista viivastoa, jossa  9 
 mustaa  ja  8  valkoista raitaa  on  tulostettu  A4  kokoiselle valkoiselle paperille. 

Raitojen paksuudet  ja  välit pienenivät kohti nollaa.  Kuva  laitettiin teipillä  as
-falttipäällysteeseen  ja  mittarilla ajettiin  sen  yli. Mitatusta kuvasta pystyy ha-

vaitsemaan kohdan, missä viivoja ei enää erota toisistaan. Tätä kohtaa vas-
taava lukema luetaan  x-akselilta  ja sen  avulla lasketaan ns. skaalaluku, 
SN=(lukema+7)/8.  Saadun luvun avulla lasketaan sitten niin sanottu lukema-
taajuus, w10*SN/(sensorin  aktiivinen korkeus)  ja sen  dimensiona  on 

 (lp/mm).  Esimerkiksi  jos  skaalaluku  on 25  niin SN=4. 

Kirkkautta  ja  optista vääristymää tutkittiin vastaavasti kuvien  24  ja  25  avulla. 
	

. 

Menetelmäkuvaus  on  selitetty tarkemmin lähteessä (Sokolic,  2003).  

Pääasiallisimmat  tulokset  ja  johtopäätökset olivat seuraavat: 
mittausnopeus  (10-50  mailia/h)  ei vaikuta sanottavasti kuvien laa-
tu  u n  

• kuvausmenetelmän  kyky havaita mittaustaajuuden  28  lp/mm  ylittäviä 
 tai  alle  3,5  mm:n halkeamia oli kyseenalainen 

•  optinen vääristymä oli pieni  kameran  kohdalla, mutta kasvoi  n. 15  %-
25  % kuvausalueen  reunoille mentäessä 

•  signaali-kohinasuhteen perusteella oli pääteltävissä, että päivän ai-
kana kuvattaessa tuli jonkun verran ylimääräistä kohinaa 

•  päivän aikana mitattaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota valais-
tusjärjestelmän toimivuuteen. Pimeällä mitattaessa saadaan parem-
pia tuloksia kuin päivällä. 

•  jotta mittaustulos olisi yhtä hyvä myös reuna-alueilla tulisi  kameran 
 linssijärjestetyjä  parantaa  tai  lisätä mittausjärjestelmään toinenkin 
 kamera.  

•  yhtä kameraa käytettäessä  se  joudutaan laittamaan korkealle tien 
pinnasta  ja  siitä syystä sekä resoluutio että vääristymä pääsevät 
huononemaan.  Testin  ehkä merkittävin  tulos  on,  että linescankame-
roita tulee resoluutiolla  2048  pix  olla kaksi niin kuin tämän hetkisissä 
laiteversioissa onkin. 

Testimenetelmä  on  kehitetty  jo  useita vuosia sitten, mutta jostain syystä sitä 
ei näy olevan kuitenkaan otettu muualla käyttöön. Yksinkertaistettu tapa 
käyttää resoluutiotestin viivastoa  on  ajattaa  eri mittalaitteilla  sen  yli  ja  esim. 

 laskea kuinka monta mustaa viivaa  on  löydettävissä  X-akselilla  lukemien  20, 
25, 30  ja  35  kohdilla. Mittalaitteen resoluutio riittää niin pitkälle kun luettavis-
sa  on  täydet  9  mustaa viivaa.  Sen  jälkeen viivojen havaittava lukumäärä vä-
henee  ja  lopulta näkyy  vain  yksi harmaa viiva. Viivaston yksi huono puoli kui-
tenkin  on,  että  se on  valkoisella pohjalla.  Sen  voisi ehkä tulostaa harmaalle 

 tai  muun värisille pohjille  ja  testata sitten miten pohjaväri vaikuttaa viivojen 
havaittavuuteen. 

Toinen tapa arvioida resoluutiota  on  mitata viivaston kokonaispaksuus siltä 
kohdalta, joka vielä juuri  ja  juuri  on  havaittavissa  ja  jakaa kokonaispaksuus 
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17:lla  (9  mustaa  +8  valkoista viivaa).  Osamäärä  on  suoraan  resoluutio.  Mit-
takaavan  on  oltava  1:1.  

'It,. 	•-It,i JI.HI 	ftT2JJ 
.,  

S. -.a,  .n*t - .. 	 -  , 1, 

: 

..'..  

Kuva  23. Ivan Sokolic Resolution Test (Sokolic, 2003).  (Tietokoneen näytön  resoluu
-tio  ulottuu  pystyviivan  kohdalle, vastaten skaalalla  lukuai'voa  35).  

Kuva  24. Ivan Sokolic Brightness Resolution Test (Sokolic, 2003). 

Värierottelutestissä  voidaan tarkastella kuinka monta eri  värisävyä  mittaus- 
laitteen tuottamasta kuvasta  on  erotettavissa  (kuva  24).  

. 

Vääristymää  voidaan testata kuvan  25  tapaisella järjestelyllä, missä kuva- 
taan  päällysteen  pinnalle  laitettu  ruudutettu  muovi  ja  verrataan  sen  eri  kuva- 
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alueella olevien ruutujen  kokoja ja  vääristymiä.  Kameran  kohdalla vääristy
-mää  ei yleensä ole, mutta reunoilla kylläkin.  

!_!i  1, 

_____I!LI!! 

- 
_____ liIiDiji I  _____ -. 

1I1II iL ___ ___ 
.  

Kuva  25. Ivan  Sokolic  Distorsion  Target  (Sokolic,  2003).  

Automaattinen  vs.  manuaalinen 

Automaattisten vauriomittareiden vertaaminen manuaalisesti tuotettuun vau-
riotietoon  on  sikäli ongelmallista että  tulos  riippuu paljon koejärjestelystä  ja 

 siitä kuinka hyvin manuaalinen inventointi  on  tehty. 

Eräässä tutkimuksessa oli verrattu automaattisesti tuotettua UC  I :tä  (selitetty 
aiemmin) manuaalisesti tuotettuun  ja  tulokseksi oli saatu, että keskimääräi-
nen virhe oli  —3,4 %,  automaattinen mittalaite antoi siis hiukan manuaalista 
pienempiä arvoja. Virheen hajontaa ei ollut mainittu. Tosimittaan verrattuna 
virhe  on  erittäin pieni. 

Toisessa tutkimuksessa oli verrattu neljän eri automaattisen mittalaitteen  ja 
 kolmen manuaalisen ryhmän tuloksia  "ground truth" -arvoihin  ja  tulokset oli-

vat vaurioiden osalta melko huonoja. Automaattiset laitteet antoivat suurem-
pia arvoja  ja  osin eri paikkoihin. Ainoastaan ei-kuormitusperäisille vaurioille 
tulokset olivat kohtalaisia  (Mullis et al., 2005).  

TRL,  England  

TRL  on  tutkinut Englannissa vuonna  2005  eri laitteiden kohdistuvuuksia ver-
taamalla niiden antamia tuloksia manuaalisesti tuotettuihin tuloksiin. Tutkit-
taviksi laitteiksi oli valittu  HARRIS,  RÄV,  PAVUE, ARAN1  ja  DHDV1.  Kukin 
mittausyksikkö (kukin laite paitsi DVDH, joka ei fyysisesti ollut Englannissa) 
sai mitata tutkittavat kohteet haluamanaan ajankohtana. Tulosten pituus-
suuntainen kohdistus kalibroitiin täsmäämään niin, että kaikki tulokset käsit-
telivät pituussuuntaisesti samoja kohtia. 

Referenssituloksena  käytettiin manuaalisen inventoinnin tuloksia. Manuaali-
sen inventoinnin laatu tarkistettiin siten, että verrattiin kanden eri inventoijan 
tuloksia toisiinsa. Selitysaste kanden eri inventoijan tulosten (halkeamia si-
sältävien  pinta-ala) välillä oli melko hyvä eli  0,927. 

I 

I  
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Testauksessa  oli käytetty kahta eri kohdetta, joiden yhteispituus oli  n. 50 km. 
 Tutkittavina  olivat yhteensä  1000  kpl  50 m  pätkiä. Tutkimuksessa oli todettu 

 mm.  seuraavaa: 

• 	kaikilla laitteilla pystytään mittaamaan vaurioita, mutta vaihtelevilla 
tarkkuuksilla.  Tarkkuus vaihteli riippuen kohteesta. Mitatut vauriopro-
fiilit noudattivat pääsääntöisesti havaittuja profiileja. 

•  kaikilla laitteilla tuntui olevan ongelmia ehjien  tai  tulkinnanvaraisten 
tienkohtien (purkaumat,  saumat, paikat, reuna-alueet jne.), tunnistuk

-sessa.  
• jatkokehittämistä  ehdotetaan kolmelle alueelle; halkeamien tunnistus- 

tekniikka, vauriotiedon käyttö  ja  mittausten hyväksymisen testaus-
menettelyt. 

. 	 ARAN1  (105  %  tai 139%)  ja  HARRIS (97%)  pääsivät parhaaseen tulok- 
seen kun arvostellaan oikeiden vaurioita sisältävien ruutujen määrää. Jonkin 
verran tuloksiin ovat vaikuttaneet erot olosuhteissa  mm.  ajolinjoissa, pysä-
köityjen  autojen väistelyssä yms (McRobbie  et al, 2006).  Tosin tuloksia ku-
vaava taulukko oli hiukan vaikealukuinen. 

CGH,  Kansas, USA  

Kansasissa  USA:ssa tutkittiin videokameraan pohjautuvaa automaattista 
mittauslaitetta manuaaliseen mittaukseen poikkihalkeamien suhteen vuonna 

 2002. 27  tapauksessa neljästäkymmenestä tuloksissa ei ollut tilastollista 
eroa  (Lee et al. 2003).  Toisaalta  13  tapausta 40:stä  on  melko paljon noin 

 30  %,  jossa siis tilastollista eroa sitten oli. 

MPSV,  Florida, USA  

Floridassa tutkittiin vuonna  2005  viivalaserilla  (Basler L 103, 2 x 2 mm)  ja 
 halogeenivaloilla  (10 x 150 W)  varustettua automaattista vauriomittaria 

(MPSV =  Multi Purpose Survey Vehicle)  erilaisilla päällysteillä, erilaisissa 
 vala  istusolosuhteissa  ja  eri nopeuksilla. 

Valaistus todettiin välttämättömäksi päällystevaurioita mitattaessa. Hiushal-
keamien (<  5 mm)  kohdalla virheet olivat suuria, jopa  100  %.  Toisaalta taas 
leveillå halkeamilla (  n. 10 mm)  virhe oli  vain 9,6  % (Mraz  et al., 2006).  

Halkeamatyyppien  tunnistaminen  

Lee  toteaa  (Lee, 2006),  että eri vauriotyypeistä (esim. LTPP-tyypitystä käyt-
täen) pystytään automaattisesti erottelemaan noin  10.  Erottelutarkkuuksia  ei 
ole  sen  kummemmin esitetty, mutta esittäjällä  on  kuitenkin melko hyvä tun-
temus alasta. 
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Distress Type  Hirn  Feasibility 
1 Fatigue Cracking Yes 
2. Block Yes 
3 Edge Cracking Yes 
4a. Wheel Path Longitudinal Cracking Yes 

C  acking  4b Non-Wheel Path Longitudinal Cracking Yes 
5 Reflection Cracking at Joints 

Transverse Reflection Cracking  _________________  
Longitudinal  Reflecton Crackir.  

6 

C Surface 9  RUttJeg 	 - No 
Deformation 10. Shoving No  

11.Bleeding  Yes 
D. Surface Defects 12 Polished Aggregate No 

13. Raveling No 
E.  Misceilaneous  14. Lane-to--Shoulder  Dropoff  No 
Distresses  i  5. Water Bleeding and Pumping No  

Kuva  26. L TTP:n  mukaisen  vauriotyypityksen  10  tyyppiä pystytään  erottelemaa 
 (Lee, 2006). 

Toistettavuus (repeability,  precision)  

Toistettavuus  on  mittausepävarmuuden  ensimmäinen  osa.  Mittausepävar-
muudella  tarkoitetaan mittalaitteiden toistettavuuden  ja  uusittavuuden  yh-
teisvaikutusta. Toistettavuus  on  mittauslaitteen  kykyä tuottaa samankaltaisia 
tuloksia samoissa olosuhteissa tehdyissä toistomittauksissa. Uusittavuus  on 

 usean eri mittalaitteen kykyä tuottaa yhdenmukaisia tuloksia samoissa olo-
suhteissa. Mittausepävarmuuden  osat,  toistettavuus  ja  uusittavuus  tutkitaan 
yleensä samalla koejärjestelyllä. Tavallisesti valitaan tietty otos  ja  mittaute-
taan  se  kaikilla mittauslaitteilla vähintään kaksi mutta mielellään kolme ker-
taa. Analyysin voi tehdä joko ns. Xbar-menetelmällä  tai  varianssianalyysillä  
(AN OVA).  

Mittausten epävarmuus,  RR  = ,JEV2 + AV 2  ,  missä  EV  = toistettavuusvirhe 
 ja  AV  = uusittavuusvirhe.  011akseen hyvässä kunnossa mittausjärjestelmän 

mittausepävarmuuden tulisi olla enintään  10  % toleranssista, päätösalueesta  
tai  kokonaisvaihtelusta  ja  ollakseen hyväksyttävissä  sen  tulisi olla enintään 

 30  %. Päätösalueella  tarkoitetaan sitä tyypillistä tunnusluvun vaihtelualuetta, 
jolla päätöksiä tehdään. Automaattinen päällystevaurioiden mittaaminen  on 

 suhteellisen uusi asia eikä siihen liittyviä tarkkuustoleransseja ole pystytty 
vielä määrittämään. Tällöin mittaustarkkuus voidaan arvioida suhteuttamalla 
mittausepävarmuus kokonaisvaihteluun (lSO -5725-2.  

Toistettavuutta  arvioidaan toistomittauksista laskettujen erojen keskiarvon  ja 
 hajonnan  avulla. Erojen keskiarvon tulisi laitekohtaisesti olla hyvin lähellä 

nollaa. Arvioitavaksi tunnusluvuksi jääkin lähinnä  vain  erojen hajonta  ja sen  
suhde kokonaisvaihteluun.  

Equipment Variation,  EV  R  *  K 1  missä  K1  riippuu toistojen määrästä  ja  on  
kandelle toistolle  4,56  ja  kolmelle toistolle  3,05. T  =  joko toleranssialue  tai  
kokonaisvaihtelu.  R  =  kutakin havaintoa koskevien mittausten vaihtelualueen  

fl' 

I  
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keskiarvo.  (Jos on  kyseessä useampi laite niin  R  = Jaitekohtaisten  vaihtelu- 
alueiden keskiarvojen keskiarvo)  (ISO-5725-2).  

Muina tarkkuutta kuvaavina tunnuslukuina  on  käytetty usein  mm.  korrelaatio-
ta, COV:tä  (coefficient of variation)  ja  saman  kategorian  %-osuuksia. 

Uusittavuusvirhe  (reproducibility)  eli laitteiden välistä eroa kuvaava virhe las-
ketaan kaavalla:  

A praiser variation, A V  = 	*  K2 )2  - (EV) 2  i(n *  r),  missä  Xero = laitekoh 

taisten  keskiarvojen vaihteluväli,  1<2  =  kerroin (2:lle laitteelle  3,65  ja  3:lle  lait- 
teelle  2,70), n  =  havaintojen lukumäärä  ja  r  = toistojen  lukumäärä. Automaat-
tisten vauriomittareiden tilanteessa, missä mittareita  on  yleensä yksi, tätä 
komponenttia ei tarvitse laskea. Mikäli sama organisaatio teettää mittauksia, 

. 

	

	 jotka tehdään usealla eri laitteella,  on  uusittavuusvirhe  syytä myös huomioi- 
da. 

PAVUE,  Ramboll,  Sweden 

Offrell  et al. (2005)  raportoi PAVUE-järjestelmän toistettavuutta koejärjeste-
lyllä, missä  n. 10  km:n kohde oli mitattu kymmenen kertaa sekä automaatti-
sesti että manuaalisesti. Tunnuslukuna oli yhden metrin pätkien kumulatiivi-
nen halkeamia sisältäneiden pätkien määrä  ja  halkeamien  kokonaismäärä. 

Taulukko  10. PA  VUEn toistettavuuteen  liittyvät tunnusluvut. 

Metodi Tunnusluku  Keskiarvo Hajonta COy (%) 
PAVUE Halkeamapituus  5335 379 7  
PAVUE Vauriokohdat  3394 487 14 
Laser 6  kpl Halkeamalukemat  10047 163 2 
Manual  Vauriokohdat  1464 206 14  

• 	 Automaattisesti mitattuna halkeamapituus oli keskimäärin  5335 m  ja sen  ha - 
jonnan  suhde keskiarvoon  7  %.  Vaurioita sisältävien metrin pätkien määrä 
oli keskimäärin  3394  kpl  ja sen  hajonnan  suhde keskiarvoon  14  %.  Vastaava 
tunnusluku manuaalisella inventoinnilla oli myös  14  %,  mutta vauriokohtien 
määrä oli kuitenkin  vain  alle  puolet edellisestä. (Lisäksi oli testattu kuudella 
tavallisella  laserilla  mitattua vauriopituutta).  

Koko  testipätkälle laskettujen  100  metristen toistomittausten vaurlo-
osuuksien korrelaatio oli PAVUEIIa  0,87-0,99  ja  manuaalisella inventoinnilla 

 0,06-0,65.  Automaattiset menetelmät toistavat manuaalisia huomattavasti 
paremmin (Offrell  et all., 2005).  

VCrack, TexasDOT,  USA 

Texasin  osavaltiossa  on  ollut viivakameraan pohjautuva automaattinen pääl-
lystevaurioiden inventointilaite vuodesta  2003  lähtien. Järjestelmässä  on 

 käytössä Dalsa  Piranha 2  -tyyppinen viivakamera, joka pystyy ottamaan  n. 
44 000  viivakuvaa  sekunnissa. Mittausleveytenä  on 3,05 m  ja  kuvakooksi 

 tulee siten  2048 x 512  pikseliä. Leveyssuunnassa resoluutio  on  siten 
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3050/2048  =  1,488  mm/pixja pituussuunnassa  760/512  =  1,48  mm/pix.  Teo-
reettinen resoluutio  on  siten  1,5  mm/pix.  

Erilaisilla koejärjestelyillä oli verrattu saman mittausyksikän tuloksia peräk-
käisillä toistokerroilla sekä eri mittausyksikkäjen tuloksia toisiinsa. Koekoh

-teet  olivat kuitenkin melko lyhyitä. 

Kanden eri mittausyksikön (laite) välinen korrelaatio  (R2 )  vaihteli välillä  0,88-
0,96.  Poikkihalkeamille  kanden eri mittausyksikön välinen korrelaatio oli 

 0,94.  

Toistettavuuteen  liittyvät korrelaatiot olivat pituushalkeamille  0,92-0,96, 
 poikkihalkeamille  0,94-0,98.  Pituushalkeamien toistettavuudelle  saatiin eri 

sääoloissa (aurinkoinen-pilvinen-hyvin pilvinen) mitattuna korrelaatiot  0,63-
0,88.  Pituushalkeamien toistettavuuden  korrelaatiot eri mittausnopeuksilla 
olivat  0,82-0,84.  

AASHTO -protokollan  mukaisille tunnusluvuille  erikseen oikeassa  ja  vasem-
massa ajourassa sekä niiden ulkopuolella saatiin toistettavuustesteissä  kor

-relaatiolta  (R2 )  väliltä  0,82-0,97 (Huang, et al., 2006,  Xu  et al., 2003)  

Paremman kuvan toistettavuudesta  tai  vertailtavuudesta  olisi saanut  sillä, 
 että olisi raportoitu yksittäisten tulosten absoluuttisten  ja  suhteellisten erojen 

jakauman tunnusluvut; keskiarvo  ja  hajonta. 

MPSV,  Florida, USA  

Floridassa tutkittiin vuonna  2005  viivalaserilla  (Basler L 103, 2x2 mm)  ja  ha
-logeenivaloilla  (10 x 150 W)  varustettua automaattista vauriomittaria erilaisil-

la päällysteillä, erilaisissa valaistusolosuhteissa  ja  eri nopeuksilla. 

Toistettavuuksille  saatiin  alle  3 mm  halkeamille COV-arvoja väliltä  24-59  %, 
halkeamaleveyksille  3-6 mm  välillä  30-55  %,  ja  yli  6 mm  halkeamille  9-
20  %. Halkeamaleveyksien  kasvaessa toistettavuusvirheet luonnollisesti 
pienenivät. Tuloksiin vaikutti sekä päällystetyyppi, valaistus että pilvisyys 
(Mraz  et al., 2006).  

Tuota  ntom ittauslaatu 

Tuotantomittausten  laatu todetaan yleensä tuotantomittausten rinnalla tehtä-
vien kontrollimittausten avulla. Kontrollimittauksia tehdään tietty määrä, noin 

 5  %, tuotantomittausten  määrästä, yleensä jollain toisella mittalaitteella,  mu-
ta  vauriomittausten  tapauksessa samalla mittalaitteella. Tuotantomittausten 
laatu selvitetään tuotanto-  ja  kontrollimittausten  erojen avulla. Koska kontrol-
lilaitteena  on  sama laite ei erojen keskiarvo yleensä poikkea  nollasta.  Tuo-
tantolaatua kuvaavaksi tunnusluvuksi jääkin siten  vain  erojen hajonta  ja  siitä 
johdetut (erojen itseisarvoista lasketut) muut tunnusluvut kuten  50  ja  95 %:n 

 prosenttipisteet,  joiden tulee pysyä mittaussopimuksissa mainittujen speksi
-en  sisällä. Nyrkkisääntönä  on,  että erojen  95 %:n piste on  noin  2  kertaa ero-

jen hajonta. Tuotantomittauslaatu määräytyy tilaajan  ja  toimittajan välisissä 
neuvotteluissa. Laatuvaatim uksia määritettäessä  on  syytä tuntea toisaalta 
käyttötarkoituksen edellyttämä tarkkuustavoite  ja  toisaalta laitetekniikan  

I  

. 
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mandollisuudet  (tai  rajoitukset). Tuotantolaadun vaatimus pitää olla löysempi 
kuin  se  taso, minkä laitteiden toistettavuus mandollistaa, jotta mittausten 
tuottajalle  jää  käytännön tuotantotoiminnassa marginaalia. 

Yhteenveto  mittaustarkkuuksista  

Yhteenveto mittaustarkkuuksista  on  esitetty taulukossa  11.  Yhteenveto sisäl-
tää sekä kohdistuvuuteen, toistettavuuteen että tuotantomittausten laatuun 
liittyvät löydökset. Taulukko antaa yleiskuvan siitä mitä mittaustarkkuuden 
osia  minkin  mittalaitteen  osalta  on dokumentoidusti  tutkittu  ja  mitä tunnuslu-
kuja  on  käytetty. 

Mittaustarkkuuteen  liittyvää taulukkoa luettaessa  on  huomioitava  mm.  seu-
raavia asioita: 

•  M ittaustarkkuuteen  liittyvät testijärjestelyt, analyysit  ja  tunnusluvut 
poikkeavat toisistaan hyvin paljon  ja  niiden suora vertailu voi antaa 
väärän kuvan. Tarkkuuteen liittyvinä tunnuslukuina  on  käytetty korre-
laatiota, selitysastetta, tilastollista poikkeavuutta,  coefficient of va-
riation,  oikeaan osuneiden %-osuuksia, jotka mitkään eivät  annan 

 lukijalle osviittaa siitä riittääkö tarkkuus vai ei. 
•  Amerikkalaisissa koejärjestelyissä  on  usein ollut mukana sekä  asfalt

-tipäällysteitä  että betonipäällysteitä. Tämän taulukon luvuissa  on 
 pääasiassa  vain asfalttipäällysteisiin  liittyviä tuloksia. 

• 	Mittalaite-  ja  tulkintatekniikka  kehittyvät niin nopeasti, että esitetyt tu- 
lokset saattavat koskea vanhempia laiteversioita. 

•  Yhtään tarkkuustestiä ei ole tehty siten, että olisi selvitetty laatutek-
niikan muodossa laitteen  bias,  sekä toistettavuusvirhe suhteessa 
kokonaisvaihteluun. Tällöin ei selviä onko mittalaitteen tarkkuus 
käyttötarkoitukseen liittyen hyväksyttävällä tasolla vai ei. 

•  Laitteiden tarkkuuksista puhuttaessa valmistajat toteavat vauriotie
-don  havainnoinnin resoluution, mutta eivät ulota sitä tulkintavaiheen 

•  läpi lopulliseksi resoluutioksi eli minkä levyisiä halkeamia laite löytää 
 ja  raportoi luotettavasti. 

•  Yksittäisten vaurioiden mittaustarkkuuden sijasta  on  tullut  vallalle ta-
pa kertoa päällysteen pinnassa olevien ruutujen tilasta, onko niissä 
vaurioita vai ei,  ja  saada parempia tarkkuuteen liittyviä tunnuslukuja. 

•  Automaattisten vauriomittauslaitteiden hyväksyttävyyden testaukses
-ta  selvästi puuttuu yhtenäinen menetelmä,  jota  kaikki testaajat nou-

dattaisivat. Laitevalmistajien olisi syytä ottaa teollisuudessa  ja  laatu- 
tekniikassa käytössä olevat mittausjärjestelmäanalyysit sellaisenaan 
käyttöön. 
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Taulukko  11.  Mittauslaitteiden  mittaustarkkuuden komponent/tja  tutkimuksissa  es/
-tettyjä tarkkuuksia. 

Tarkkuusosa Kohdistuvuus Toistettavuus luotantolaatu  
Erojen Korrelaatio Korrelaatio  

Vaunomuuttuja kes- / otketn  R R2  __________________ kiarvo _____________ ___________ ______________ ______________ 

Poikkihalkeamat ARAN 2  VCrackl 

- maara  +82 /o 
CGH  68 R=097-099 2_  R -094-098  

Pituushalkeamat ARAN 3  VCrack]  
- maara  o  +41 /o 

R=0.96O.98  2  R =0,92-0,96  _______ 	- 

Verkkohalkeamat ARAN 1  
-määrä  _____ _________ ________ __________ __________  
Reiät  
-  määrä  ______ ___________ _________ ____________ ____________  
Paikat ______ ____________ __________ ____________ ____________ 
UCI -indeksi  -3,4%  ___________ _________ ___________ ___________  
CI - indeksi  _______ ____________ __________ _____________ _____________ 

I 
VO  rack] 

R2=0,82-0,97  _______________  
HARRIS 97  

UKSKANNER RAV67  4 
(50 m  pätkiä,  ARAN 105(?)  R=O,96 MauaUUK 

ruudut  200x200)  PAVUE  72  
_______________ ______ DHDV5_42 _________ ____________ ____________ 

VO  100 m  PAVUE/  -  R2-0 76 0 	8  PAVUE!  
(200x200)  _______ _____________  R=0,87-0,99  P95=2,2-12,5%  

VO  20 m  PAVUE/  
(200x200)  _______ ____________  R=0,80-0,97 R'- -064-0,94  

VOlOm PAVUEI  
(200x200)  ______ ___________ __________ ____________  P95=3,3-20,5%  

PAVUE/ 

Halkeamapituus gS0)' C0V=7-i4  % 

_________________ _______ ____________ ___________ 	 _____________  CO V= 9-59%  
1) Manuaalisen  inventoinnin  vastaavat luvut  -8 	-21  %  
2) Manuaalisen  inventoinnin  vastaavat luvut  -14.. +22  %  
3) Manuaalisen  inventoinnin  vastaavat luvut  -28.. +614  %  
4) Ruutukoko  200x200 mm,  vaurioituneiden ruutujen  määrä  
5) Ei mitannut ollenkaan vaan tulkitsi  jo  mitattuja kuvia.  
6) Punasella  olevat numerot muunnettu  vereisestä sarakkeesta 

Johtopäätöksinä  esitystä taulukosta voidaan todeta seuraavaa:  

•  Koko  tarkkuutta kuvaavaa ketjua;  kohdistuvuus-toistettavuus -tuotan
-tolaatu  ei ole esitetty muiden kuin  PAVUEn  kohdalla  aukottomasti  (ei 

kuitenkaan yhdessä tutkimuksessa vaan eri tutkimuksista keräämäl-
lä).  

• PAVUE -laitteen  kohdistuvuus  on  kohtalainen  (72  %)  ja  toistettavuus
-ja  tuotantolaatu  melko hyviä.  

• Texasin VCrack -laitteen  toistettavuus  on  myös hyvä  ja  jopa 
 PAVUETA  parempi, koska tunnusluvut kohdistuvat  ruutujen  sijasta 

yksittäisiin  vauriotyyppeihin.  Tämä antaisi viitteitä siitä, että  viivaka-
meralla  päästäisiin parempiin  toistettavuuksiin.  Sen  kohdistuvuudesta 

 ei ollut tutkimustuloksia.  
• ARANin kohdistuvuustiedot ruutujen  suhteen näyttävät melko hyviltä. 

Yksittäisiä vaurioita koskevat  kohdistuvuustarkkuudet  tuntuvat anta-
van viitteitä" vääristä positiivisista" havainnoista (tämä riippuu tietysti 
siitä kuinka tarkka itse  referenssi  on  ollut).  Toistettavuuslaatuun  liitty-
viä  tunnuslukuja  ei näytä olevan saatavilla.  

fl  

. 
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MPSV  voi antaa hyviä kohdistuvuus-  ja  toistettavuustarkkuuksia, 
 mutta  on  riippuvainen olosuhteista  ja  ilmeisesti halogeenivalaistus ei 

ole sille laitteelle  paras  mandollinen vaihtoehto. 
DHDV:n kohdistuvuudesta  ei lähteen (McRobbie,  2006)  perusteella 
uskalla paljoa sanoa, koska testissä oli tulkittu  HARRIS -laitteen tuot-
tamia kuvia  Distress  Analyserillä. Toistettavuuksista  ei ollut julkaistuja 
tietoja saatavilla. 

. 
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6  STANDARDOINTI 

Standardisointityö EU:ssa 

EU:n  standardien laatimisessa lähtökohtana  on  kaupan esteiden poistami-
seksi tarvittavat direktiiviit. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä perustuu 
rakennustuotedirektiiviin  (89/1  06/EEC).  Tässä direktiivissä  on  päätetty, että 
rakennustuotteiden standardit  on  harmonisoitava  ja  että  se  tulee korvaa-
maan kaikki kansalliset standardit. Direktiivin mukaan rakennustuotteille laa-
ditaan  ha  rmonisoidut tuotestandardit,  jotka tulevat korvaamaan vastaavat 
kansalliset standardit siirtymäajan jälkeen. 

Rakennusdirektiivin  pohjalta komissio antaa mandaatin tuotestandardien 
laatimiseksi. CEN tekee mandolliset vastaukset, perustaa teknisen komitean 

 ja  organisoi työn. TC227  (Technical  Comitee)  on  tekninen komitea, jonka 
vastuulle kuuluu  6  eri  osa -aluetta, taskia; asfaltit, pintaukset, betonitiet, sido-
tut/sitomattomat kantavat kerrokset,  pinnan  ominaisuudet  ja  yhteistyö. 

 Task  5:ssa,  pinnan  ominaisuudet, tehdään tien  pinnan  ominaisuuksiin liit-
tyvät standardit. 

Työtä haittaa  mm.  lainsäädäntöön liittyvät seikat kuten, että laki  infra -alan 
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä toistaiseksi puuttuu. Päällystevauri-
oiden mittaamiseen ia tunnuslukuihin liittyvää standardointityötä ei ole tois-
taiseksi aloitettu.  Sen  tarpeellisuus  on  kuitenkin  tullut  esille  ja  siihen liittyvä 
standardointityö tullee joskus alkamaan.  Tien  pinnan  ominaisuuksiin liittyvän 
standardointityön tilannetta  on  esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä  3  ole-
vassa taulukossa. 

Standardointityö  USA:ssa  

American Society for Testing and Materials  organisaatio tekee standardeja, 
joihin sisältyy  mm.  päällysteiden  mittauksiin liittyviä osia. Standardissa  
"Standard guide for classification of automatic pavement condition survey 
equipment. Designation.' E 1656-94 (Reapproved 2000)" on mm.  luokiteltu 
päällysteiden ominaisuuksien mittauslaitteita niiden tarkkuuden  ja  mittausky

-vyn  perusteella. 

Standardissa ASTM  STF  1121 on  esitetty standardi päällysteen vaurioin-
deksin,  Unified Crack Index  (UCI), laskemiseksi. UCI  on  vaurioituneiden ruu-
tujen  osuus  koko  päällysteen  pinta -alasta.  Sen  on  kehittänyt Proff.  H. Lee 

 vuonna  1992.  

Muu  harmonisointityö 

PIARC-organisaatiossa  on  tekninen komitea (TC  4.2 Vehicle-Road Interacti-
on, Working Group 0; Automated Crack Detection),  joka tekee ehdotusta 
päällystevaurioiden laitteiden  ja  mittaustarkkuuden luokittelusta (Bumma, 

 2006).  Ehdotuksessa todetaan, että vauriomittauksen tarkkuuteen liittyviä 
asioita tulisi harmonisoida. Harmonisoitavia asioita ovat:  

.  A  mitattava alue 

fl 

S  
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•  B  vaurioiden määrittäminen 
•  C  vaurloiden  vakavuus 
•  ja  D  niiden maärä 

Mitattavaksi  alueeksi siinä ehdotetaan kaistan reunaviivojen välistä aluetta 
jaettuna viiteen eri  osa -alueeseen erotellen ajourat  ja  niiden ympärillä olevat 
alueet erikseen (kuten AASHTO-protokollassa). Kummankin ajouran leveys 
olisi  75 cm  ja  niiden välinen alue  1 m.  Reuna-alueet määräytyisivät  sen  mu-
kaan miten leveitä kaistat ovat.  

Vauriotyypejä  olisivat: 
• poikkihalkeama  (suunta <  1:3)  vähintään kandella eri nauha-alueella 
• pituushalkeama (suunta  >1:3)  
• reunahalkeama (pituushalkeama  enintään  25  cm:n  etäisyydellä reu-

naviivasta, alueella  5)  
• verkkohalkeama (verkkomainen  ja  vähintään kolmesta osasta koos-

tuva halkeama, jonka silmäkoko  on  alle  300 mm).  
• "monihalkeama"  (useita enintään  300  mm:n etäisyydellä olevia sa-

mansuuntaisia halkeamia) 

Tarkkuusluokkia  olisi viisi. Niiden määräytyminen  on  esitetty taulukossa  12.  

Taulukko  12.  P/ARC-fyöryhmän  ehdotus pää/lystevaurioiden mitfaamisesta  ja mitfaus
-tarkkuuden se/vittämisestä (Bumma,  2006). 

- 	Kohdistuvuus1  Toistetta- 	Hanketas 
_______ ______ vuus2  ____ 

Luok-  Oikein  Hal-  Vaka- Vaka- 
ka  h  av:iu  keama- vuus  Pituus  So-  Vak  

pituus  (bl-  (CO'J< 	V-aste< 	1ut vuus  
(bias  as<20 TBD) ' 	 ref ref  keamat TBD)  

- 	- 
-- %) ______ 

AAA 100% 100  -  100% 100% 100% ±1  % 	100'/ 100 

AA 900/ >90  %  >85  %  >90  %  >65  %  ±2 5% 	05% >90 

A >80% >80  % >  70  %  >80  % >  70  %  ±5  % 	>00% >80 

8 >70% >70% >60% >70% >60% ±10% 	>80% >70 

C <70% <70/a <60% <70  %  <60  % _______ _____  
1) toistokertoja  b, 1  Koricle; xj0Um, 	1(0 m,  poIKKIfl.  u m,  Zt,u solua, UIas=Mean -het,  

RBias=100*Bias/Ref, Ref=referenssi  
2) suhteellinen hajonta  COV=Std/Mean<TBD,  missä  TBD =  joku  raja-arvo (ei mainittu)  
3) toistokertoja  3, 10  kohdetta,  250  solualkohde, vertailukohtana referenssi,ittaus  
4t  vaunoituneiden ruutuien  lukumäärä  iaettuna 250:llä 
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7  KEHITYSNAKYMIA 

Kuvaustekniikka 

Linescan  kameroiden resoluutiot kehittyvät jatkuvasti. Päällystevaurioiden 
havainnointiin  on  sovellettu nyt vasta  780 x 570  pikselin matriisikameroita, 

 1024  pikselin  ja  2048  pikselin viivakameroita,  mutta niitä  on  saatavana  jo  yli  
lo  000 pikselin resoluutiolla  olevia viivakameroita, joten kehitysnäkymät 
päällysteen  pinnan  kuvaustarkkuuden  suhteen ovat  jo  nyt hyvät. Edelleen 
laitekonstruktiot kehittyvät  ja  mm.  viiva-  ja  pistekameroita  pystytään tulevai-
suudessa käyttämään samanaikaisesti  ja  yhdistämään siten erilaista infor-
maatiota.  

. 
I Optical Resolution 	 I 
The optical resolution of a line scan  carr  era is 
given by the  nurr  ber  of pixels picture 
elements), the photosensitive  elen'ents  of the 
line sensor Line scan cameras with  upto  10680 
pixels are available.  ln  case of a scanning 
motion the resolution perpendicular to the line 
scan  carrera  Is determined by the velocity of 
scan and by the line scan frequency,  I.e. bythe 

 number oft  inc  scans per  secord.  With line scan 
cameras substantially higher  resoluticns  are 

 rea2hed  car pared to  conventicnal CCIR  video 
cameras.  lncaseofdrurn -supplied material and 
belt  onveyors  etc., line scan cameras in 
addition offer the possibility of  continuDus 

 endless image acquisition.  

	

t.d.c> cs'ttt 	COD hat a 	 'tids  by 
'01 170 	l 	 + KIzrb 

=  ac C34  
=  5( 

Optical  reoIuton  of  CCD  line sensors  
Fxeh rtrrr  25610 10) 

2% 10 6O  tc% 1Ie-hhr  0001  
Prp0te: 4t014L'r 

SEqrcr hecp:  a to 66  T.t 
Uresoqulocy Lçto7Kt'D  

I Pixel and Line Frequency 	 I 
The pixel  frequery  is the rate with  thich  the 

 fre  charges are read out of the sensor. The 
maximum pixel frequency is limited by the 
individual sensor The maximum pixel frequen-
cy determines, car  bined  with the nun'  ber  of 
pixels plus sensor depending some passive 

 elemeritsi,  the  rr inlrr  urn time required for the 
read- art of  awtrole  line scan -the minimum 
exposure  perbi.  
The  reciprODal mirmum expcurc  period  isthe 

 maximum line frequency.  
Atcarrernsw ith  integration  ccntnl  funktion  the 
integration time within a  expusure  period can 
be truncated shutter). 
The maximum pixel and maximum line scan 
frequencies of the cameras  availableare shawn 

 in the  syncpticai  table on  pag  8 and g.  

+ 	 1 T1 =  
fp 

Ta-  çoaurept(toø,  f-  Un&anrrequency  
N  -  MT  .eF  cl 10Is,  b  -  passive  iN4S  nr  11'tl 1101Cr  
j-  Fixel  frequency  

.  

Kuva  27. Line scan  kameroiden  resoluutiovaihtoehdot(www. SuKHamburg.  de). 

____ 
tWIG Gteat flta 	Vd  N  flt.e,t.t.  
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tt-Va  in,, I 	 :rwfl'fl. r.e451rsa.110aw4 
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.  
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Kuva  28.  Laserkameroihin on  saatavana myös  väriversioita (www. SuKHamburg.de). 
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Kuvantunnistus 

Kuvantunnistukseen  liittyvä kehitys etenee melko vahvalla panostuksella tu-
levaisuudessa.  Osa  siitä kehityksestä tulee käsittelemään myös päällyste- 
vaurioiden tunnistusta. Seuraavassa  on listattu  (mutta ei käsitelty) joitakin 
käynnissä olevia  tai  olleita kehitysprojekteja. 

Halkeaman  syvyyden tunnistus 

Kuvassa  30 on  esimerkki  halkeaman  syvyyden  tunnistuksesta, missä  on 
 käytetty samanaikaisesti sekä uramittauksen että vauriomittauksen infor-

maatiota (WiseCrax). Menettely auttaa tunnistamaan vaurioiden vakavuutta 
paremmin kuin  2-ulotteiset  menetelmät.  

S 
IC  

Kuva  29.  Päällysteen halkeamien  syvyyden tunnistus  (Javidi  et al., 2004). 

S  
Uusi kuvantulkintamenetelmä  

Alexander Mraz et al  kehittävät uutta menetelmää kuvantulkintaan,  jota  esi-
tellään  mm. TRB:n 2007  konferenssissa. Uusi  tunnistustekniikka  ottaa 
huomioon päällysteen mittauslämpötilaa  ja  pystyy eliminoimaan tulkintaan 
vaikuttavaa kohinaa pois  ja  siten parantaa tulkinnan laatua  ja  tarkkuutta  ja 

 mikä parasta  on  helposti implementoitavissa. Tarkempi kuvaus liitteessä  2. 

Päällystehalkeamien  havainnointi konenäön avulla 

Kansasin DOT:ssa  on  tekeillä tutkimus, jossa kehitetään päällystevaurioiden 
tunnistusta konenäön  avulla. Siinä lähestytään tulkintaongelmaa todennä-
köisyyspohjaisella Bayes-tyyppisellä tavalla  ja  yritetään lähentää inhimillisen 
näkökyvyn  ja  konenäön  välistä kuilua. Työssä  on  päästy  90 %  tarkkuuteen  ja 

 menetelmällä uskotaan olevan monia käyttökohteita. Tarkempi  abstract lit - 
teessä  2. 
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NCHRP-IDEA  tutkimusohjelma 

Tutkimusohjelman projektissa  106  sovelletaan uutta automaattista päällys-
tevaurioiden mittausjärjestelmää päällysteiden tilan arvioinnissa. Projektis-
sa käytetään automaattista reaaliajassa toimivaa tulkintajärjestelmää. Tutki-
muksen tekee Utahin Yliopisto USA:ssa. Tarkempi kuvaus liitteessä  2.  

Tutkimusohjelman projektissa  111  kehitetään päällystevaurioiden mittaus- 
järjestelmää, joka perustuu  stereokuvaukseen. Stereokuva uksessa käyte-
tään kaksinkertaista kamerajärjestelyä, jolla saadaan kolmiulotteisuutta ku -
vim.  Tutkimusta tekee Arkansasin Yliopisto  ja  Waylink  Inc.  USA:ssa. Tar-
kempi kuvaus liitteessä  2. 

fl  
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Päällysteiden vauriotietoa  on  pystytty mittaamaan automaattisesti  jo  yli vii-
dentoista vuoden ajan, mutta  sen  käyttöönotto  on  kuitenkin yleistynyt maail-
malla suhteellisen hitaasti. Mittausten resoluutio, kohdistuvuus  ja  toistetta-
vuus  ovat olleet monille tieviranomaisille avoimia  tai  epäilyksen kohteena 
olleita asioita. Toisaalta manuaalisesta pitkään käytössä olleesta inventoin-
timenettelystä  on  pidetty kiinni kun ei ole oltu vakuuttuneita teknisten ratkai-
sujen laadusta. 

Digitaalitekniikka  on  mullistanut kuten niin monen muunkin tekniikan myös 
päällystevaurioiden automaattisen mittaustekniikan. Havainnointitekniikka  on 

 nyt siirtymässä analogiatekniikasta digitaaliseen. Mittaamisessa tarvitaan 
edelleen mitattavan tien  pinnan  keinotekoista valaisemista, mutta siinä ol- 

.  laan  siirtymässä paljon tehoa kuluttavista halogeenivaloista joko pienitehoi
-sun  laservaloihin  tai  puolijohdevaloihin  (LED).  

Havainnointitekniikan  paraneminen mandollistaa nyt paremman resoluution, 
mikä puolestaan taas kasvattaa tallennuskapasiteetin tarvetta huimasti. On-
neksi  se on  myös kehittynyt  ja  esim.  1  Terabitin kovalevyt  ovat hinnaltaan 
realistisia. 

Kuvien tulkintatekniikka  sekin  kehittyy jatkuvasti  ja  uusia matemaattisia algo-
ritmeja sovelletaan  ja  siten saadaan kuvissa oleva informaatio aiempaa  puh

-taammin  käsiteltyä  ja  nyt jopa reaaliajassa. Digitaalinen tallennustekniikka 
helpottaa kuvantulkinnan uusimisen myöhemmin mikäli  se  huomattavasti 
paranee  ja  vanha hyvin kerätty informaatio  on  siten tarkemmin tulkittavissa. 

Päällystevaurioiden  automaattiseen mittaamiseen kannattaa siirtyä viipymät-
tä. tarjolla oleva laitetekniikka  on  jo  niin hyvää, että hyviä laitteita  on  useita. 

Laitevalmistajien  soisi kuitenkin hallitsevan paremmin laitteiden mittaustark-
kuuteen liittyvän ongelmakentän  ja  tarkkuuden selvittämisessä  ja  osoittami-
sessa niiden tulisi ottaa käyttöön yhtenäisempiä menettelytapoja. 

Tässä selvityksessä tuli esille, että Suomen Tiehallinnon mittaustarpeiden 
kannalta mandollisia laitevalmistajia ovat ainakin ruotsalainen Rabmoll/RST, 
kanadalainen Roadware  ja  tanskalais-amerikkalainen Dynatest/Waylink. Li-
säksi myös australialaisella ARRB:llä  on  mandollisuus toimittaa laitteita. 

Laitekehitys  ei todennäköisesti rajoitu näihin valmistajiin vaan niitä lienee 
ensi vuonna myös muitakin. Selvää  on,  ettei laitetilanne rajoita päällystevau-
noiden mittaamisen hankinnan kilpailuttamista. 
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Innovative Method for Enhancing Pavement Crack Images (07-3311) 
Alexander  Mraz,  Applied Research Associates, Inc.  
Saumya Amarasiri,  University of South Florida  
Manjriker Gunaratne,  University of South Florida  
Abdenour Nazef,  Florida Department of Transportation 

Automated detection of pavement cracks using digital imaging technology is a safe, 
accurate and speedy alternative to the traditional visual pavement crack evaluation. 
Once images are collected they must invariably be enhanced using noise filtering 
techniques to accurately determine the extent and severity of cracks. Sophisticated 
mathematical filtering techniques use suppression of selected frequencies to filter 
out noise in images indiscriminately, while simpler statistical filtering techniques are 
based on statistical modeling of noise. The theoretical assumptions required for 
modeling noise can affect the accuracy of the latter techniques. Furthermore, in both 
types of techniques, indiscriminate filtering can result in blurring of the images al-
though adoption of edge detection based on gradient operators can help in retaining 
some important information of the image. An innovative statistical filtering method 
based on detailed analysis of noise is introduced to address the above issues and 
enhance pavement crack images more effectively. The new method involves cap-
turing the image of the Gray-scale target under the same ambient temperature 
and lighting conditions as those of the crack imaging operation.  ln  this method 
the extent of noise in a given region of the image is determined using the noise in 
the image of the  Grayscale  wedge of the corresponding intensity. Concrete and as-
phalt pavement crack images enhanced by existing methods based on pixel inten-
sity statistics were compared to those enhanced by the new method. Using subjec-
tive visual observation and objective evaluation criteria it was determined that 
the new method is not only accurate and more effective but also easily imple-
mented in imaging operations. 

Automatic Image Orientation Detection via Confidence-Based Integra-
tion of Low-Level and Semantic Cues  
Jiebo  Luo,  IEEE 
Matthew  Boutell,  IEEE Computer Society 
Automatic image orientation detection for natural images is a useful, yet 
challenging research topic. Humans use scene context and semantic object 
recognition to identify the correct image orientation. However, it is difficult for 
a computer to perform the task in the same way because current object rec-
ognition algorithms are extremely limited in their scope and robustness. As a 
result, existing orientation detection methods were built upon low-level vision 
features such as spatial distributions of color and texture. Discrepant detec-
tion rates have been reported for these methods in the literature. We have 
developed a probabilistic approach to image orientation detection via 
confidence-based integration of low-level and semantic cues within a  
Bayesian  framework. Our current accuracy is 90 percent for unconstrained 
consumer photos, impressive given the findings of a  psychophysical  study 
conducted recently. The proposed framework is an attempt to bridge the gap 
between computer and human vision systems and is applicable to other 
problems involving semantic scene content understanding.  
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NCHRP-IDEA 106 
Pavement Performance Evaluation and Prediction using Automated Real-Time 
Crack Detection Classification System 

Contractor: Utah State University 
Principal Investigator:  Heng -Da  Cheng 

 Completion Date: 3/31/2006 

This follow-on project is near completion. It is refining and evaluating in the field 
an automated high resolution imaging system to detect and classify pavement 
cracks in real time at highway speeds. Work in A vehicle with a camera and ac-
cessories installed by the Utah DOT allowed integration of the pavement crack 
analysis and detection system developed in the earlier IDEA project  (NCHRP-81).  ln 

 tests conducted so far, more than 10,000 images were obtained to evaluate the sta-
bility of the software. While the results demonstrated the system's capability of re-
cording and processing of images at speeds up to 80 miles per hour, the camera 
with a fixed focus of about 0.6 meter and mounted at a height of 2 meters appeared 
unsatisfactorily for the desired resolution. Consequently, a line camera with neces-
sary specifications was procured and used to collect additional data. However, the 
line camera showed problems with synchronization, white light calibration, and inter -
ruption in image capture with change in scan rate. Use of wide angle lens with area 
camera produced distortion in the captured images. While an interpolation method 
appeared to help correct the distortion, it greatly increased the processing time. A 
satisfactory solution was to use two cameras without the wide-angle lens. This ap-
proach is now being used in field evaluation by Utah DOT. Tests results and feed-
back from Utah DOT will be used to refine and upgrade the system. The final inte-
grated and validated system will be also demonstrated other state highway agen-
cies.  

NCHRP-IDEA 111 
Automated Pavement Distress Survey through  Stereovision  -  Field Evaluation 
and Implementation 

Contractor: University of Arkansas 
Principal Investigator: Kelvin  C.P.  Wang 
Completion Date: 6/30/2006 

This follow-on project will refine, field test, and implement a computer vision tech-
nique using multiple cameras for automated condition survey of highway pavements. 
Work in the initial stage involved components acquisition, evaluation and integration 
into the automated pavement survey system. A new vehicle for collecting digital 
highway data was procured to serve as the research platform for the project. Cam-
eras and sensors for the vehicle were procured. A total of four cameras were moun-
ted in the rear of the vehicle and are being used in pairs to collect pavement surface 
images acquiring 2600 pixels across a 4 meter wide pavement. The cameras are 
capable of capturing digital images at the resolution of 1300x1 024 with a speed of 
more than 25 frames per second. A calibration procedure was developed to correct 
camera distortion for 3D surface reconstruction using a newly developed  stereovi-
sion  algorithm that complemented and improved the previously developed algorithm. 
The digital highway data collection vehicle is being tested on highways for its capa-
bility to acquire pavement images at highway driving speed. Based on test results 
further refinement of algorithms and upgrading of sub-systems will be carried out to 
improve the accuracy and reliability of the system. Work in the final stage will focus 
on field validation. The university has an agreement with a private business,  Waylink 

 Systems Corporation to commercialize the product if demonstrated successfully in 
the field. 
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