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N'Íet de n'egbeeldcamera, die op ooghoogte ( 1.80 m) r'oorin het meervoer
tuig is gemonteerd (figuur 7), u'orden
opnamen van de gehele verhardingsoppervlakte van de rijbaan gemaakt.
Aan de hand van deze opnamen kan
de toestand van de verharding globaal
worden beoordeeld. De wegdekcamera's, die op een hoogte van 2,10
m achLer op hel voerluig ziin gemonteerd (figuur 8), dienen voor het opnemen van de verhardingsoppervlakte
van de linker en rechter ri.jstrookhelft.
Deze opnamen maken het mogelijk de
aanu'ezige schadeplekken afzonderlijk
te beoordelen.
Door de kleine sluitertiiden van de

rvegbeeldcamera

(

l/1000s) en de

rvegdekcamera's ( 1/ 10.000s) kunnen
met het systeem scherp€ opnamen
rvorden gemaakt met rijsnelheden tot
90 km/h. Ten behoeve van de verdere
venverking van de videobanden op

kantoor, worden door de boordcomputer aan het beeld de volgende
dêoêvên< r^êoêv^êol1.

-

rijksr.egnummer;
baancode;
strookcode;

hectometrering;
voertuigsnelheid;
datum en tiid.

Naast de beoordeling van de op
videoband opgenomen schade, kan
het videologgingsysteem ook gebruikt
worden voor onder meer de beoord. ling van het rvegbeeld, de inspectie van
wegmeubilair en bewegwiizering en de

genomen schade kan met een speciaal
daarLoe bestemd toetsenbord wordet r
gereglstreerd.
Uit onderzoek 17] is naar voren gekomen dat beoordelingen van wegdekschaden op video in het algemeen
goed overeenkomen met de beoordelingen op de weg zelf.

schadekenmerk in een overzicht van
de omvang (in m) schade per 100 m
wegvaklengte (figuur 9). Voor de

Kwalificatie

Toelichting 2)

O- 9m

goed

(vrijwel) geen schade

1O-29m

voldoende

schade van enige omvanS; dírect onderhoud is nog niet aan de orde.

30-59m

matig

s.hade-omvang
peÍ 100

m

't

)

schade van bctekenis; planning en begro-

ting van onderhoud

60-89m

onvoldoend

onderhoudsrichtlijn is bereikt; onderhoud
is op korie termijn vereist.

>90m

slecht

achterstallig onderhoud; onderhoud
direct vereist.

Beoordeling schade
De beoordeling van de opgenomen

200 m).
2) Uitgangspunt voor de gegeven

afspeelapparatuur. De afspeelsnelheid
is variabel ten behoe\ e van een nau\\
keurige schadebeoordeling. De rraar

Fíguur 9: Resubaten beooríleling
w e gtiek chade op tideoband

waardering van schade-omvang
gelden de volgende kwalificaties:

1) De schade-omvang betreft de som
van de per rijstrookhelft geregistreerde schadelengtes (maximaal

kunnen de drie videobanden synchroon worden afgespeeld met behulp
van computergestuurde video-

I: !l

Waardering schade-omvang
Door de D\dW worden voor de planning van het verhardingsonderhoud
de schadekenmerken kakelee, aantdsting trafeling) en reparaties beoordeeld. Deze beoordeling resulteert per

inventarisatie van weggegevens.

schadebeelden vindt plaats op de
AR {N-r'erwerkingsconsole. Omdat
op de videobanden beeld en lokatiegegevens aan elkaar gekoppeld zijn,

_--1

knalificatie

is

is dat de scheur

vorming geen relatie heeft met het
draagvermogen van de wegverharding, maar getlpeerd kan
worden als samenhang.
Figuur 8: Wegiekcamera's achter op het
ARAN -loertuig

