kMastra og HiStar måleudstyr
HiStar måleudstyr består af en plade, som man fastgør i vejbanen. Pladen registrerer, når et køretøj
passerer hen over den.
Da en plade kun dækket et spor, vil man på en 2-sporet vej typisk anvende 2 plader, en i hver retning.
For at få data korrekt ind i kMastra, er det nødvendigt at programmere disse 2 plader med hver sit sted-id.
Eksempel:
Der skal tælles på vej 1234567. Pladerne programmeres således
Plade 1: Sted-id
Plade 2: Sted-id

7095727
7095727a

NB! Har man ikke fået gjort det i tide, kan det rettes i filen efterfølgende inden man sender filen til kMastra
Eksempel:
:X:0DK
:X:1Hadsten
:X:2Fauerskov
:X:37095727
:X:4mod randersvej
:X:7326
:X:8NC97
:KM
:X:543
:X:6mem
:GN
:B1005051000
:E1005121000
:P60
:O0
:GN
:S49 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 180 0 0
:L18 19 41 72 0 0 0 0

Sted-id står i linjen startende med :X:3. Her kunne man f.eks. rette
:X:37095727

til
:X:37095727a

Nu kan de 2 filer sendes til kMastra vedhæftet til en mail.
I kMastra vil filerne optræde hver for sig, og der vil være ét snit under hver. Oplysningerne tilrettes på vanlig
vis.

Eksempel

Nu mangler vi kun at få defineret totalsnittet, altså summen af de 2 retninger. Man vælger en af filerne og
klikker på Ret-ikonet. Forneden er der nu et link med påskriften ”Opret kombisnit for ovennævnte 2 trafiksnit”
– det aktiverer man, og der dukker nu et 3. snit op på skærmen –
Eksempel:

Husk at tilrette hastigheden for kombisnittet.

Ved søgning på vejnummeret kommer der nu følgende frem
Eksempel:

”Flere” i Sted-id angiver, at de 2 snit ikke har samme værdier i feltet.
Alt er nu klart. Hvis man vil tælle på samme sted en anden gang, er det klart tilrådeligt at anvende den
samme type apparater med de samme sted-id’er.
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