Tilretning af kryds i kMastra
I nogle signalregulerede kryds ligger der spoler, som kan anvendes til antalstælling af køretøjer, og
tællinger kan, såfremt de kan udtrækkes i et Mastra-genkendeligt format, importeres i kMastra. Når
tællefilen fra krydset første gang indsendes til kMastra, auto-oprettes alle snittene under det sted_id,
som er specificeret for krydset, og som står i tællefilen.
Der vil typisk komme data ind for mange kanaler fordelt på flere veje, og det er derfor nødvendigt med
en del tilretning i kMastra, før tingene er på plads. Dette dokument vil via et eksempel vise, hvordan
denne tilretning foregår.
Eksempel:
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Numrene ud for strøm-pilene refererer til kanalnumrene i filen.
Når den første tællefil fra krydset er indlæst i kMastra, kan konfigurationen se således ud:

Der er her i alt 24 kanaler – den øverste 12 kanaler er ”tomme”, d.v.s. at der er talt 0 køretøjer i hvert
registreringsinterval.
Det første man bør gøre er at fjerne de ”tomme” snit ved hjælp af Slet-ikonen ude til højre (dette er en
engangsforeteelse – når der læses nye filer ind for stedet, vil snittene ikke blive genoprettet).

Specificer en periode, der dækker alle de indlæste filer, og tryk på slet.

Herefter går man ind i konfigurations-redigeringen via Ret-ikonet

kMastra har under indlæsningen suppleret med et T-snit, som efter sletningerne består af de
resternde 12 kanaler – det T-snit vil vi lave om, så det dækker retnings-trafikken for Tøndervej i plusretningen. Vi kan redigere i kombisnittet ved at scrolle ud til højre og klikke på det fremhævede
Kombi.

Afkryds de snit, som ikke skal være med, og klik på ”Fjern valgte trafiksnit fra kombisnittet”.

Ved at bruge browserens tilbage-pil kommer man til redigeringsskærmbilledet, og kan gå i gang med
at tilrette konfigurationen – det er klogt at tage det lidt i etaper, og gemme ind imellem.

Efter endt tilretning ser det således ud:

Vi mangler nu at oprette kombisnit. I eksempel-snittet er det faktisk muligt at oprette T-snit på de fire
lokaliteter, da hvert snit har en defineret retning – det er ikke tilfældet i kryds, hvor f.eks. venstresving
og ligeud deler spor.
Først oprettes minus-retningen i 500514-0 0/846

Tryk Gem, og scroll derefter ud til højre og klik på Kombi.
Der er nu mulighed for at fremfinde og udvælge de snit, som skal indgå i kombisnittet. Det kan bedst
betale sig at fremsøge snittene ud fra sted-id.

Når man har udvalgt de snit, som skal indgå i kombisnittet, klikker man på ”Tilføj valgte snit til
kombisnittet”.
T-snittene oprettes på samme måde. NB! Der kan kun indgå simple spor-snit i et kombisnit, man kan
altså ikke lave kombisnit af kombisnit – et T-snit i dette kryds indeholder altså 6 spor-snit.
Når alle kombi-snittene er etableret, ser det således ud:

Husk at tilrette trafiktyperne for de 4 lokationer, det gøres via link i bunden af skærmbilledet

