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ARAN - Automatic Road Analyzer
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Figuur 2: Verwerkingsconsole

Systeembeschrijving
Het ARAN-neetsl'steem bestaat uit
een voertuig met diverse meetapparàtuur en uit een console rnet computer
crt r iderr.,:lrparuttrrrr voor de rerrr'erking van de meetgegevens op kantoor.
Het systeem is flexibel van opzeti dit
u'il zeggen dat de verschillende onderdelen van het svsteem (type voertuig,

appirÍatuur, pÍogrammatuur) door de
leverancier (Roadrvare Corporation
uit Canada) aan de lvensen van de
gebrr-riker kunnen lvorclen aangepirst
Behalve in \ederland is de ARAN ook
in gebruik in onder andere Italié,

Trvit'tcrltr nd. I.j((horlur'akjie. Frun k
lijk, de Verenigde Staten (iv{issouri,
Massachusetts, Nerv lersey, Nerr
Harnpshile, Tennessee, Texas, N{aine)
en Canada (Alberta en Ontario).

AF-{N-meetvoertuig
Het ARAN neetvoertuig van Rijks!\irt<r\tddl. ee|l Cherr-ran tzie de lt,p
van deze D\\\V-Wijzer), is uitgerust
met diverse meetapparatuur voot het
r errichten r an de r olgende nretinger.

Het dwalsprofiel van de rijstrook
rrordt genreten errde diepten ran het
linler en rechte| rij5poor lvorden be
pnnld nret een rrltra.oorr meetlralk. die
voorop het meetvoertuig is gemonteerd Izie D\fiV Wijzer nr.2al1991]
De langsonvlakheid u.ordt gemeten
n'ret één paar opnemers voor het

meten van verticale versnellingen.

Hieruit rvordt de langsr4akleidsindex
IRI verkregen, voor de beoordeling
vafl het rijcomfort van de rveg Izie
D\\lV Wijzer nr. 2bl19911.

vo

de ARAN

De langs- en drvarshelling van de rveg
en de boogstralen van horizontale
Lroch ten rr ord<rr doo r de 91 ro.coper.
van de ARAN geregistreerd. Het

rideo.)'Leem van Je \RÀN be.l.r.rl uil
3 camera's. N{et éél camera, die voorin het voertuig is genlonteeld, \!ordt
het totale ivegbeeld vastgelegd. N4et de
overige twee càttrera's, die achterop
het voertuig zijn genonteerd, worden
opnrrmen gem.rakl r arr dc \.cgrcrhrrding. Beoordeling van de videobeel
der op kantoor resrrlteert in een over
zicht var de omvang van de visuele
'it hrd. kcrt tn<rken [,i ic D\\\'-\\'iizer
nr. 2cl19911. l)e videobeelden kLrnnen ook gebruikt rvordelr voor onder
rneer de beoordeling van het \\,egbeeld, de inspectie van rvegrreubiLair
en de in\ en tari.Jl i( \ J n \rcggcse\en!.

Verwerkingsconsole
Een essentieel onderdeel van het
ARÀN-meets,vsteem is de verwerkings-

console (figuur 2). Deze console bevat
een micÍocomputer en video-afspeelapparatuur. De microcomputer biedt
mogelijkheden voor de verdere verrnrrking van de meetgegevens zoals:
berekening van de langsvlakheidspalameters, berekening van langs- en
dwarsprofielen en berekening 1"n
kengetallen (gemiddelde en standaardafrvijking) voor de meetwaarden
peI wegsectie.
De video-afspeelapparatuur dient
voor de visuele beoordeling van de op
band opgenonren verhardingsschade.
De resultaten van de beoordeling
rvorden met behulp van een speciaal
daartoe bestemd toetsenbord in het
bestand met de overige meetgegevens
oPgeslagen,

De rapportage van de ARÁN meetgegever.rs vindt doorgaans enkele
dagen na de meting plaats. Ook is het
mogelijk de meetgegevens te raadplegen via het informatiesysteem
UTEGMET van Riikswaterstaat. N{et
behulp van een PC, modem en printer

kunnen de gegevens worden opgeroepen en afgedrukt.

Uitvoering en toepassingsgebied
De ARÀN rtordt door lwee personen
bediend ( een chauffeur/meetmedewerkeÍ en een teamleider), Per dag
kan maximaal 400 km rijstrooklengt€
zonder negafzett ing worden gemeten.
Het overige verkeer ondervindt hiervan nagenoeg geen hinder.
De ARAN wordt onder meer vaor
volgende doeleinden ingez€t:

d(

Meerjarenplanning. Periodiek rvorden de langsvlakheid, de riispoordiepte en de visuele schade van het
tweecijlerig ri.jkswegennet gemeten
(totale baanlengte 2 x 2500 km).
Projectplanning. Metingen ten
behoeve van de advisering van

velhardingsonderhoud.
Onderzoek. Onder meer wordt gemeten ten behoeve van het onderzoeksprogramma rcn SHRP
(Strategic Highway Research

Program).
Inventarisatie locatiegegevens (met
behulp van videologging). Deze
in,,€ntarisatie Yan locatiegegevens
van het rijksrvegennet wordt uitgevoerd ten behoeve van het actualiseren van een wegendatabank.
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