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VTI notat 41-2001 

Förord 
Föreliggande notat påbörjades, som en del i projektet ”Vägytemätning, metoder 
och nödvändig noggrannhet”, av huvudförfattaren Georg Magnusson under 1999. 
På grund av Magnussons pensionering övertogs skrivandet av undertecknad på 
hösten 2001. Vid denna tidpunkt var notatet klart fram till kapitlet ”Matematisk 
beskrivning av vägytor”. Inga förändringar har gjorts i de redan färdigställda 
delarna, bortsett från ett par tillägg och rättning av smärre fel av typografisk natur.  

I samband med färdigställandet av notatet skedde en smärre ändring av titeln 
till ”Matematisk beskrivning av vägytor och longitudinella vägprofiler – en 
litteraturstudie”. Tillägget ”en litteraturstudie” kommer sig av att inga analyser av 
de presenterade teorierna har genomförts. Då en sådan studie skulle vara av stort 
itresse och värde att utföra vill jag inte ge intrycket att den redan är gjord. 

 
 

Linköping, februari 2002 
 
Peter Andrén 
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Inledning 
Tillkomsten, och den mer eller mindre generella tillgängligheten, av höghastig-
hetsprofilometrar har givit dramatiskt ökade möjligheter att närmare analysera 
ofullkomligheter hos vägprofiler och -ytor och dessas konsekvenser för 
trafikanten. Matematiska representationer av longitudinella vägprofiler kan 
sålunda användas som insignaler till matematiska fordonsmodeller avsedda för 
studier i tidsplanet av fordons köregenskaper, av vibrationsmiljön inuti fordonet 
eller för styrning av fordonssimulatorer. 

Med tillgång till den longitudinella vägprofilen kan dess amplitud/våglängds-
innehåll beräknas och representeras t.ex. i form av profilens Power Spectral 
Density (PSD), effektspektrum på svenska, som under antagandet av lineära 
egenskaper hos fordon användas som insignal vid matematiska simuleringar i 
frekvensplanet syftande till att t.ex. beräkna påkänningar i olika fordons-
komponenter eller undersöka vibrationsmiljön inuti fordon  

Det vanligaste motivet för insamling av vägprofildata torde dock vara att skapa 
underlag för den analys av vägarnas jämnhet som ett rationellt vägunderhåll 
erfordrar. För att möjliggöra en sådan analys måste dock de enorma datamängder 
som den moderna insamlingstekniken medger reduceras till hanterbara 
dimensioner. Detta sker normalt genom fortlöpande lagring av någon form av 
jämnhetsmedelvärde som beräknas och över någon vald väglängd. Det 
jämnhetsvärde som används i Sverige är IRI (International Roughness Index). 
Detta mätetal ansågs vara någorlunda väl represenativt för komfortupplevelsen i 
en personbil men lämnar i övrigt föga utrymme för analyser av andra för 
trafikanten påverkande vägyteberoende effekter. Sådana analyser erfordrar en 
mera ingående kännedom om i profilen förekommande våglängder och tillhörande 
amplituder. Föreliggande rapport redovisar de alternativa sådana beskrivningar 
som påträffats vid en litteratursökning inom området. 
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Matematisk beskrivning av longitudinella vägpro-
filer 
Amplitude – Frequency Distribution (AFD) 
Brickman et al. (1969) noterar att PSD är en generellt accepterad metod att 
representera en randomsignal men också att PSD-kurvan i sig själv inte är direkt 
identifierbar med den aktuella ojämnheten hos en väg. Vid bestämning av PSD för 
en vägprofil utnyttjas en medelvärdesbildningsteknik som ger "effekt"-nivån inom 
olika våglängdsband. Om amplituderna hos dessa våglängdskomponenter är 
relativt konstanta över tid är PSD ett relativt realistiskt mått på vägojämnheten. Å 
andra sidan kan man inte från PSD-kurvan avgöra om ett högt PSD-värde beror på 
ett fåtal höga amplituder eller ett flertal små sådana. 

Eftersom PSD sålunda inte kan visa vilka kombinationer av våglängder och 
amplituder som vägprofilen består av har Brickman et al. utvecklat en redovis-
ningsform som man kallar "Amplitude - Frequency Distribution" (AFD). Det bör 
kanske här påpekas att Begreppet "frekvens" i vägprofilsammanhang avser 
våglängdens inverterade värde (vågtalet), d.v.s. en rumsfrekvens med enheten 1/m, 
i motsatts till det vanligare tidsfrekvens, med enheten 1/s (Hz). 

AFD innebär att vägprofilen reduceras till en enkel tabell som visar 
samhörande värden av amplitud och våglängd. Kolumnerna representerar olika 
våglängdsområden (enhet m) medan raderna anger olika amplitudområden (enhet 
mm). Varje ruta i tabellen anger antalet profiltoppar inom ett givet 
amplitudområde för ett givet våglängdsområde. Den fullständiga tabellen visar 
sålunda alla vägojämnhet på en viss vägsträcka uppdelade på våglängd och 
amplitud. I syfte att få en bättre upplösning för korta våglängder och därtill 
associerade små amplituder används en enoktav logaritmisk skala (Figur 1).  
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Figur 1 AFD-diagram enligt Brickman et al. men modifierat till SI-enheter och 
med hänsyn till moderna profilmätares egenskaper 

 
Gränserna för de amplituder och våglängder som ingår i diagrammet har bestämts 
utifrån vad som är intressant från vägfordonssynpunkt och med hänsyn till 
höghastighetsprofilometrarnas egenskaper.  
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Brickman et al. anser att AFD-metoden är överlägsen PSD-metoden därför att 
den särskiljer amplitud och våglängd och anses ge en bättre ”känsla” för 
vägojämnheten. Icke desto mindre har denna metod så vitt bekant aldrig kommit 
till praktisk användning. 

 
Power Spectral Density (PSD) 
Följande avsnitt utgörs av en fri översättning av en tämligen pedagogisk 
beskrivning av vägojämnheten och dess representation i form av Power Spectral 
Density hämtad från Gillespie (1985). 

Vägojämnheten innefattar allting från potthål, som resultat av lokala 
beläggningsskador, till de allestädes närvarande stokastiska avvikelserna från 
perfekt jämnhet, återspeglande de praktiska begränsningarna i byggande och 
underhåll. Ojämnheten beskrivs av höjdprofilen i de hjulspår längs vilka fordonen 
färdas. Vägprofiler inkluderas i den generella signalkategorien bredbandiga 
randomsignaler och kan därför beskrivas antingen genom själva profilen eller 
genom dess statistiska egenskaper. En av de mest användbara statistiska 
representationerna är Power Spectral Density (PSD). I likhet med andra 
randomsignaler kan vägprofilen uppmätt över en vägsträcka genom den s.k. 
fouriertransformen uppdelas i en serie av sinusvågor med olika våglängd, 
amplitud och fasrelationer. PSD är ett diagram över dessa amplituder som 
funktion av den spatiala frekvensen. Den spatiala frekvensen kallas också vågtal 
(enhet perioder/m) och är inverterade värde av våglängden hos den sinusvåg på 
vilken den är baserad. 

 
Villkor för korrekt PSD 
Den vanligaste metoden att beskriva en vägprofils egenskaper i statistisk form är 
genom profilens PSD. För att detta skall låta sig göras på ett korrekt sätt måste 
dock vissa statistiska vilkor för originalsignalen, d.v.s. vägprofilen, uppfyllas. 
Enligt Walker och Hudson (1971) krävs att vägprofilen är en stationär 
normalfördelad randomprocess. Med stationär menas att de statistiska 
egenskaperna hos ett avsnitt av profilen är de samma som för ett annat avsnitt. 
Darlington (1970) menar emellertid att fördelningens form inte är så viktig 
eftersom PSD inte är speciellt känslig för signalens normalitet. Flertalet profiler 
anses dock grovt sett vara ganska normalfördelade. Avvikelse från normalitet 
synes huvudsakligen vara orsakad av långvågiga komponenter med extremt höga 
amplituder. Darlington anser att detta inte har någon större betydelse för 
profilanalysen vilket torde betyda att de våglängder som åsyftas ligger utanför det 
våglängdområde som har någon betydelse för vägtrafikanter, väghållare och 
omgivningsmiljön, d.v.s. våglängder större än ungefär 50 m.  

Darlington (1970) noterar också att flertalet vägprofiler inte är stationära och 
att i praktiken både medelvärde och varians hos profilamplituden är olika för olika 
vägavsnitt. Variansen hos nya cement- och asfaltbeläggningar har emellertid visat 
sig vara tämligen konstant längs vägen även om medelvärdet varierar. Problemet 
med bristande stationaritet är att ett PSD eller ett jämnhetsvärde baserat på en 
uppmätning av en viss väglängd inte kan anses vara korrekt för något specifikt 
avsnitt av den totala väglängden. Darlington menar emellertid att problemet med 
bristande stationaritet kan i viss mån ignoreras genom en förändring av 
utgångspunkt, från en lokal till en mera generell sådan. Innebörden är att vid en 
inventeringsmätning är intresset knutet till ett genomsnittligt jämnhetsvärde över 



8 VTI notat 41-2001 

en hel länk. Om jämnheten i ett sådant fall inte uppfyller stationaritetskravet 
kommer den genomsnittliga variansen att vara för hög för att vara representativ 
för jämna avsnitt av vägen och för låg för ojämna sådana. Vid objektmätning är 
givetvis intresset knutet till kortare sträckor där då rimligen också sannolikheten 
för stationaritet bör vara högre. Darlington påpekar att stationaritetsproblemet inte 
är något specifikt för spektralanalys av ett vägavsnitt utan bör observeras i alla fall 
där jämnheten utrycks som ett medelvärde av något slag över en viss vägsträcka. 
Det kan ju konstateras att det vid objektmätning med rapportering i form av t.ex. 
PSD eller IRI kan vara lämpligt att kontrollera stationariteten genom beräkning av 
IRI över kortare delar av vägen, t.ex. för varje meter. 

Dodds och Robson (1973) menar att vägytor (och därmed även vägprofiler) 
approximativt kan betraktas som normalfördelade stationära randomprocesser om 
transienter i form av stora lokal ojämnheter som t.ex. potthål först elimineras från 
analysen och hanteras separat. Dessa singulära ojämnheter får givetvis inte 
ignoreras eftersom de kan vara av avgörande betydelse för den eller de 
vägyteeffekter som är föremål för uppmärksamhet. Vad avser t.ex. fordonsslitage 
bidrar en någorlunda jämn vägyta synnerligen marginellt till det totala 
fordonsslitaget medan enskilda stora ojämnheter svarar för huvuddelen av slitaget 
och alla vägyteberoende fordonsskador. 

Validiteten hos en matematisk representation av en vägprofil beror sålunda i 
hög grad av profilens statistiska egenskaper. Resultatet av en ingående analys av 
vägprofildata har summerats på följande sätt (Bruscella, 1997): 

• vägprofilerna uppvisade signifikanta avvikelser från normalfördelningen 
med ett stort antal toppar överstigande ±3 gånger standardavvikelsen, vilket 
innebär en fördelning med hög kurtosis (toppighet), 

• skewness (snedhet) hos fördelningen är av mindre intresse vid väg-
profilanalys eftersom mätdata visar att snedheten är obetydlig med liten 
skillnad mellan olika vägar, 

• varierande statistiska data indikerar avsevärd icke-stationaritet hos 
vägprofilen. 

Bruscella et al. (1999) introducerar sofistikerade metoder för analys av enspåriga 
profiler avsedda för fordonsdynamiska studier. När PSD utnyttjas som den enda 
beskrivningen av vägprofiler antas profilen vara normalfördelad med statistiskt 
ovanliga händelser såsom transienter eliminerade. För att få en fullständig 
beskrivning av vägens egenskaper måste följaktligen extremvärden (sådana 
överstigande ±3 standardavvikelser) analyseras separat. 

Identifiering av profiltransienter (stötar) kräver användning av en parameter 
som är känslig för ändring av profilens höjdläge, inte för höjdläget i sig. Den 
profilbeskrivning som är mest relevant för fordonssimulering är ändringen längs 
vägen av profilens längslutning (vägprofilens förstaderivata), d.v.s. den spatiala 
profilaccelerationen. Den huvudsakliga formen hos PSD för den spatiala 
profilaccelerationen är oberoende av jämnhetsnivån och den i grunden icke-
normala fördelningen påverkas inte av övergången till spatial acceleration. Icke-
stationariteten hos RMS bibehålls vid övergången till spatial acceleration men 
variationerna hos RMS uppträder inte på samma ställen längs vägen jämfört med 
vägprofilen i sin ursprungsform. I jämförelse med storleksordningen hos RMS är 
variationen hos flytande medelvärden försumbara i den spatiala accelerations-
domänen p.g.a. dämpningen av de långa våglängderna. En viktig fördel med att 
omvandla profilhöjd till spatial acceleration är att transienta förlopp är lättare att 
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identifiera. Betraktade i den spatiala accelerationsdomänen visar det sig att 
transienta förlopp ligger långt utanför normalfördelningen. Vid beräkning av 
flytande kurtosis för ett exempel på spatial acceleration för en väg med hög 
kurtosis visade det sig att en majoritet av kurtosisvärdena var approximativt lika 
med tre, vilket antyder att vägsektioner utan transienta förlopp kan närma sig 
normalfördelningen. Vilket återigen illustrerar lämpligheten att ta bort singulära 
ojämnheter i profilen före beräkning av PSD. 

Beräkning av den s.k. crestfaktorn för spatial acceleration visar att höga 
crestfaktorer motsvaras av höga värden på kurtosis. Ett vägavsnitt med konstant 
högt flytande RMS-värde ger också låg kurtosis och låga crestfaktorer. Detta visar 
att vägar med hög RMS spatial acceleration (ojämn väg) inte nödvändigtvis 
innehåller transienter. 

Rouillard et al. (1996) har funnit att vägprofilers avvikelse från normalitet ökar 
med minskande RMS-värde och noterar i övrigt: 

• PSD för en vägprofil har samma form oberoende av jämnhetsnivån, 
• tendensen hos variationen hos vägprofilens RMS-värde längs vägen är en 

viktig indikator på jämnhetskarakteristiken, 
• tendensen hos crestfaktorns variation längs vägen måste beaktas vid analys 

och simulering av profiler som innehåller stora "spikar" eller transienter, 
• alla kraftiga transienter i vägprofilen måste isoleras och analyseras separat, 
• vid förekomst av stora variationer hos profilens RMS-värde kan processen 

inte betraktas som stationär men kan dock för simuleringsändamål betraktas 
som svagt icke-stationär där statistiska parametrar sådana som RMS kan 
tillåtas variera långsamt i enlighet med jämnhetsförändringen, 

• enskilda delar av en väg uppvisar ofta olika amplitudfördelningskaraktär 
och skall därför behandlas separat och med undantag för kortare (ojämna) 
bitar av vägprofilen får processen inte betraktas som normalfördelad eller 
smalbandig, 

• en rigorös analys av en representativ vägprofil skall göras vid försök att 
klassificera vägar med användande av följande parametrar: 

* flytande RMS-värde för vägprofilhöjden, 
* flytande crestfactor, 
* spektralkarakteristik, 
* vägprofilhöjdfördelning (kurtosisstatistik), 
* standardavvikelsen hos profilamplituden, 
* transientkarakteristik (samfördelning av amplitud och varaktighet). 

 
Enspåriga vägprofilbeskrivningar baserade på PSD 
Enligt Heath (1988) är vägprofilen av irreguljär karaktär, och stokastisk 
modellering är vanlig i vilken den uppmätta vägprofilens amplitud betraktas som 
en realisering av en randomprocess. En komplett beskrivning av en generell 
randomprocess är mycket komplicerad men det finns speciella klasser av 
processer som kan karakteriseras ganska lätt och det finns vissa förenklade men 
inkompletta beskrivningar som är användbara i praktiken.  

I allmänhet behandlas vägprofilamplituden som stationära randomprocesser 
vilket enligt Dodds och Robson (1973) enligt ovan är acceptabelt under 
förutsättning att singulära ojämnheter såsom potthål och lappningar tas bort från 
analysen och hanteras separat. Heath menar att även om vägprofiler i strikt 
statistisk mening aldrig kan vara stationära (eftersom detta skulle förutsätta att de 
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var oändligt långa) kan begränsade vägsträckor i praktiken ändå ha egenskaper 
liknande dem hos stationära randomfunktioner. 

Vid beräkning av PSD för en vägprofil, betraktad som en realisering av en 
stationär randomfunktion antas att referenslinjen har valts så att medelvärdet är 
lika med noll. Heath ger en i tabell 1 visad sammanställning av olika approxi-
mationer av spektrum för sådana vägprofiler.  
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Tabell 1 Funktioner som använts för att representera enspåriga ojämnhets-
spektra. 
 

Typ Funktion 
Vågtals-
område 

Referens 

Exponentialfunktion 
w

n
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−
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)(  ∞<< n0 Braun (1966) 
Mitschke (1984) 
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Dodds (1972), 
Dodds och 
Robson (1973) 

Exponentialfunktion 
wnnS −∝)(  ∞<< n0 Kamash (1977) 

Rationell funktion 22)(
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n

CnS  ∞<< n0
Sussman (1974) 
Snyder och 
Wormley (1977) 

Rationell funktion ( )222
)(
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n
CnS  ∞<< n0 Macvean (1980) 

Rationell funktion 
( )

( ) 222222

222

4
)(

αβα

βα

nn

nCnS
+−−

++= ∞<< n0 Sussman (1974) 

Rationell funktion 32
2

4
1)( Cn

C
n

CnS ++=  ∞<< n0 Sayers (1986) 

Not: C, C1, C2, C3, w, w1, w2, n0, α, och β är reella positiva konstanter. 
 
Den av Braun (1966) och Mitschke (1984) använda formen är den som sedermera 
(1995) standardiserades i International Standard ISO 8608 "Mechanical vibration 
- Road surface profiles - Reporting of measured data". Den av Dodds (1972) och 
Dodds och Robson (1973) använda delade exponentialfunktionen härrör från ett 
arbetspapper inom arbetsgruppen ISO/TC108/WG9 daterat juni 1972. Arbetet på 
detta dokument synes därefter ha avstannat och återupptogs 1981. Under det 
fortsatta arbete med dokumentet konstaterades att värdet på n0 var ganska osäkert. 
Vissa profiler uppvisade ingen tydlig punkt där spektrums lutning kunde anses 
ändras medan andra uppvisade två eller flera sådana lutningsändringar. Även om 
det i och för sig vore möjligt att standardisera ett värde på n0, t.ex. det i 
dokumentet förslagna 1/2π perioder/m var det svårt att finna något starkt motiv för 
detta (eller något annat) värde. Den slutgiltiga standarden var klar 1991 (men 
publicerad först 1995) där då den av Braun (1966) och Mitschke (1984) använd 
modellen hade valts (Figur 2).  
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Figur 2 Power Spectral Density med inlagda kvalitetsklasser enligt ISO 8608 
(1995). 
 

Den av Sayers (1986) använda formeln som gäller för homogena profiler, d.v.s. 
sådana som inte innehåller t.ex. potthål eller andra typer av enskilda ojämnheter, 
återfinnes i Sayers (1988) i följande form: 

 
( ) ( ) ( ) esaz GnGnGnG ++= −− 24 22 ππ ; (1) 
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där Gz = profilens PSD (m3/period) 
 n = vågtal (perioder/m) 
 Ga = accelerations-PSD för vitt brus (m×period) 
 Gs = lutnings-PSD för vitt brus (m/period) 
 Ge = amplitud-PSD för vitt brus (m3/period) 

Tabell 2 ger värden för Ga, Gs och Ge för olika beläggningstyper. 
 

Tabell 2 Parametervärden för PSD-modell baserad på vitt brus (Sayers, 1988). 
 
Beläggning Ga 

1/(m×period)×10-6 
Gs 

m/period×10-6 
Ge 

m3/period×10-6 
Asfalt (Ann Arbor)   0 - 7  1 - 300 0 - 8 
Asfalt (Brasilien) 0,4 - 4  4 - 100    0 - 0,5 
PCC (Ann Arbor)    0 - 1 4 - 90     0 - 0,4 
Ytbehandling (Brasilien)    0 - 4 8 - 50   0,2 - 1,2 

 
Variationsvidden hos Gs är som synes mycket stor och det faktum att 
asfaltbeläggningar i U.S.A. (Ann Arbor) och Brasilien ger så olika parameter-
värden gör att det finns anledning att ifrågasätta formeln allmängiltighet. Den har 
för övrigt inte påträffats annorstädes i den genomförda litteraturstudien. 

Gillespie (1985) presenterar följande utryck för PSD för en vägprofil: 
 

( ) ( )[ ]
( )2

22
00

2
1

n
nnGnGz π

−×+
= ; (2) 

 
där Gz(n) = PSD-amplitud (m3/period) 
 n = vågtal (perioder/m) 
 G0 = parameter vars värde beror av jämnheten (m3/period) 
 n0 = gränsvågtal (olika för olika typer beläggning) 
 
Marcondes et al. (1991) anser att ingen av de ovan återgivna formlerna ger en 

tillfredsställande beskrivning av vägytors spektrala egenskaper. Baserat på egna 
mätningar konstruerades följande formelpar. 

 
( ) ;1

pkv
pe eAvPD −×=  v ≤ v1 (3) 

( ) ( ) ;02
q

pe vvAvPD −=  v > v1 (4) 
 
där PDpe(v) = amplitud-PSD (m3/period) 
 v = vågtal (perioder/m) 
 v1 = diskontinuitetsvågtal (definierat i Figur 3) 
 v0 = asymptotvågtal (definierat i Figur 3) 
 A1, A2, k, p och q är konstanter 
 
Dessa båda kurvor visas i Figur 3 medan tabell 3 och 4 ger konstantvärdena för 

dessa formler. 
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Figur 3 Grafisk presentation av formel 3 och 4 

 
Tabell 3 Konstantvärden för formel 3 (Marcondes et al., 1991). 
 
Beläggningtyp A1 k p 
Gammal PCC 1,3–7,2   7000–67000 2,6–2,0 
Ny PCC 1,5–3,4 24000–83000 1,8–2,0 
Asfalt och asfalt överlagd med PCC 1,8–5,7 63000–240000 2,0–2,2 

 
Tabell 4 Konstantvärden för formel 4 (Marcondes et al., 1991). 

 
Beläggningtyp A2 v0 q 
Gammal PCC 5,9×10-7–4,2×10-5 0–3,9×10-3 -2,6– -1,5 
Ny PCC 6,0×10-7–6,0×10-5 2,5 ×10-3 - 4,9×10-3 -2,2– -1,1 
Asfalt och asfalt 
överlagd med PCC 

1,4×10-4–7,7×10-4 4,6 ×10-3 - 5,2×10-3 -1,1– -0,5 

 
Walker och Hudson (1973) framhåller att ibland kan vara enklare att tala om 
amplitudspektrum hos ett vägavsnitt snarare än om effektspektrum. Man menar att 
RMS-värdet för ojämnhetsamplituden uttryckt i t.ex. mm är enklare att förstå än 
ett effektvärde uttryckt i m3/period. Detta amplitudvärde fås ur 
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;2 fQx ii ∆=  (5) 

 
där Qi är den tvåsidiga effektspektrumkomponenten för det i:te frekvensbandet 
innehållande denna effekt. 

 
Tvåspåriga vägprofilbeskrivningar baserade på PSD 
Robson (1978) beskriver en metod för tvåspårig simulering utvecklad av 
Parkhilovskii (1968). Parkhilovskiis model förutsätter två longitudinella profiler 

( )xyL  och ( )xy R  som är resultatet av kombinationen av två randomfunktioner 
( )xy  och ( )xΘ  enligt figur 4 där x är vägens längskoordinat, ( )xy  är medelvärdet 

av ( )xyL  och ( )xy R , ( )xΘ  är spårbottentvärfallet över profilen vid positionen x  
och b2  är spårvidden. Det antas specifikt att ( )xy  och ( )xΘ  är helt okorrelerade.  

De spektrala beskrivningar av ( )xyL  och ( )xy R  kan då bestämmas om ( )xy  
och ( )xΘ  specificeras på lämpligt sätt. Figur 4 ger: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( );

;
xbxyxy
xbxyxy

L

R

Θ−=
Θ+=

 (6) 

 
Om nu ( ) ( ) ( ) ( )nGnGnGnG y

R
y
RL

y
LR

y
L ,,,  är auto- och korsspektraltätheterna (PSD) 

motsvarande ( )xyL  och ( )xy R  och ( )nG y och ( )nGΘ  är spektraltätheterna 
motsvarande ( )xy  och ( )xΘ  fås ur (6): 

 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( );

;
2

2

nGbnGnGnG
nGbnGnGnG

yy
RL

y
LR

yy
R

y
L

Θ

Θ

−==

+==
 (7) 

 
Likheten mellan par av auto- och korsspektraltätheter ger: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ),

;

nGnGnG
nGnGnG

y
RL

y
LRX

y
R

y
LD

==

==
 (8) 

 
Formel (7) kan då skrivas: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( );

;
2

2

nGbnGnG
nGbnGnG

y
X

y
D

Θ

Θ

−=

+=
 (9) 

 
För att åstadkomma en komplett spektral beskrivning av de två profilerna för en 
given spårvidd behöver man endast specificera de två autospektraltätheterna 

( )nG y och ( )nGΘ . Detta kan alltid göras för godtycklig spårvidd 2b baserat på 
spektraltätheterna ( )nGD  och ( )nGX . Ekvation (9) ger: 
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( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ];
2
1

;
2
1

2 nGnG
b

nG

nGnGnG

XD

XD
y

−=

+=

Θ
   (10) 

 
Figur 4 

 
Robson framhåller att Parkhilovskiis modell inte ger en vägytebeskrivning, den 
ger bara en spektral beskrivning av två parallella spår. Modellen ger ett band vars 
mittlinje följer ( )xy  och kanterna följer ( )xyL  resp. ( )xy R . Ytan är definitivt inte 
en acceptabel vägyta eftersom PSD under hjulen ( )nG y

L  och ( )nG y
R  är helt olika 

PSD för mittlinjen mellan hjulen ( )nG y . 
Sayers (1988) behandlar också en tvåspårig modell dock utan att införa 

spårvidden i beskrivningen. Sayers inför kvoten mellan spektraltätheterna för 
mittlinjen och tvärprofilen (betecknad β ) och m spårvidden införs i Sayers 
formler fås med Robsons beteckningar följande uttryck för denna kvot. 

 
( )

( ) ;
2

nG
nGb

y

Θ

=β  (11) 

 
Följande samband kan då uppställas: 
 

( ) ( )( );1 β+= nGnG y
D  (12) 
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( ) ( )( );1 β−= nGnG y
X  (13) 

 

( ) ( ) ( ) ;
1

1
β+

= nGnG D
y  (14) 

 

( ) ( ) ( ) ;
1
1

2 β+
=Θ

b
nGnG D  (15) 

 
Definitionen av PSD och det faktum att ( )xy  och ( )xΘ  är okorrelerade ger då 
enligt Sayers följande uttryck för koherensen mellan de två spåren.  

 

;
1 2

2

β
β

γ
−

=X  (16) 

 
Denna formel förefaller emellertid att vara felaktig eftersom: 

 

( )
( ) ( )

( )
( )[ ]

( )( )
( )( )[ ] ( ) ;

1
1

1

1
2

2

2

2

2

22
2

β
β

β

β
γ

+
−

=
+

−
==

×
=

nG

nG

nG
nG

nGnG
nG

y

y

D

X
y
R

y
L

X
X  (17) 

 
En viss insyn i hur dessa samband är relaterade till vägytans egenskaper fås 
genom att betrakta gränsvärdena när vågtalet närmar sig noll resp. oändligheten. 
Tabell 5 ger begränsningarna för sambanden för en väg vars högra och vänstra 
spår har ungefär samma jämnhetsnivå, och där ojämnheten är av randomnatur. 

I tabellen betecknar 1G , 2G och εG  godtyckliga PSD-amplituder för mycket 
små och mycket stora vågtal. För mycket låga vågtal är höger och vänster profil i 
det närmaste identiska – båda går uppför och nedför backar tillsammans. PSD-
funktionerna som visas i tabellen har därför samma värde ( 1G ). Eftersom 
profilernas vågtalsamplitud och fas är i huvudsak identiska vid denna gräns är 
koherensen 2

Xγ  mellan hjulspåren lika med ett (1). Formel (16) ger emellertid 
∞=2

Xγ  för 0=β  medan formel 17 ger det avsedda värdet 12 =Xγ  för 0=β . PSD 
för mittlinjen är lika med PSD för endera hjulspåret och PSD för tvärfallet ( εG ) 
avsevärt mindre än PSD för hjulspåren. PSD-kvoten β  är mycket liten och 
närmar sig noll (0) vartefter profilamplituden ökar med ökande vågtal. 

För mycket höga vågtal, ytor som inte har någon riktningsorientering i texturen 
(t.ex. asfalt) kan förväntas uppvisa en stokastisk fas mellan de två spårprofilerna 
sådan att koherensen närmar sig noll. PSD av en variabel definierad som en linjär 
kombination av okorrelerade variabler kan beräknas från komponenternas PSD. 
Sålunda fås: 
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22

1
2
1 2
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R

y
L

y =





+






=  (18) 
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=Θ  (19) 
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Tabell 5 Begränsningar för PSD och koherens för mycket låga och mycket höga 
vågtal. 
 

Funktion Låga vågtal Höga vågtal 
( )nG y

L  1G  2G  
( )nG y

R  1G  2G  
2
Xγ  1 0 

( )nG y  1G  
2

2G  

( )nGb Θ2  1GG <<ε  
2

2G  

β  0
1

≈G
Gε  1 
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Matematisk beskrivning av vägytor 
Även om flertalet mätbilar som finns idag kan mäta hela vägytan har mått för 
egenskaper längs och tvärs vägen varit helt dominerande. Analys och mätning av 
hela vägytan har, av praktiska skäl, aldrig varit särskilt angeläget. Jämnheten 
längs vägen har på ett adekvat sätt beskrivits av längsprofilen i hjulspåren 
(jämnheten mellan hjulspåren har varit av mindre intresse eftersom denna del av 
vägen bara i undantagsfall trafikeras). Tvärs vägen har spårdjupet använts, och 
även om det skulle vara enkelt att koppla ihop längsprofil och tvärprofil till en 
vägyta har detta inte gjorts i någon större skala. Idag diskuteras möjligheten att 
införa mått som beskriver vägens förmåga att skapa pölar, och därigenom orsaka 
vattenplaning. Även om detta har diskuterats sedan länge (se till exempel Marks 
(Marks 1985)) har mycket litet gjorts ännu. 

Det mesta arbete som utförts angående vägytor beskriver hur en yta kan 
förklaras matematiskt/statistiskt, eller hur en vägyta kan genereras från viss 
statistik information. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 

Dodds (Dodds 1973) ger en statistik beskrivning av hur en någorlunda 
slumpmässig yta kan beskrivas statistiskt med en tvådimensionell 
autokorrelationsfunktion 

 
)],(),([),;,( ssrrssrr yxzyxzEyxyxR = .  (20) 

 
Under antagande att vägytan )},({ yxz  beskrivs av en tvådimensionell isotropisk 
normalfördelad randomprocess kan beräkningarna förenklas betydligt. På detta 
sätt kan hela vägytan beskrivas med endast ett effektspektrum. I antagandet att 
vägen skall vara isotropisk ligger att den har samma egenskaper i alla riktningar. 
Författarna indikerar med mätresultat att de antaganden de gör är rimliga. Om 
dessa antaganden gäller för alla vägar skulle den modell för vägklassificering som 
beskrivs i tabell 1 kunna användas som en komplett beskrivning av vägens 
ojämnhet. Det bör påpekas att man med denna klassificering endast får reda på 
hur ojämn vägen är, men inte var. Kamash (Kamash 1977) ger en liknande, men 
matematiskt sett mer utförlig, analys som Dodds ovan. Även här behandlas de 
analytiska egenskaperna hos en isotropisk slumpmässig yta. På grund av antag-
andet om isotropi används samma klassificering av vägytan som hos en enstaka 
profil (se Tabell 1). 

Generering av vägprofiler med invers FFT, och vägytor med den invers 
tvådimensionell FFT beskrivs av Cebon (Cebon 1983). Arbetet går, i princip, ut 
på att skapa en vägyta från ett effektspektrum (tvärt emot vad Dodds och Kamash 
gjorde). Med utgång från ett endimensionellt effektspektrum skapas en hel 
isotropisk vägyta. Författarna påpekar dock att den testväg som användes i 
analysen inte var särskilt isotropisk, beroende på att effektspektrat  längs och tvärs 
vägen skiljer sig väsentligt åt. Nakagiri (Nakagiri 1987) beskriver hur en liknande 
generering av vägytor görs med en filtrerad Poisson-process.  

Till slut bör tilläggas att mycket av arbetet ovan är gjort av fordonsdynamiker. 
Många av förenklingarna och antagandena har sin grund i att det i praktiken inte 
fanns möjlighet att beräkna, till exempel, en tvådimensionell autokorrelation från 
mätdata eller spara stora mängder data med dåtidens datorer. Då dessa problem i 
stort sett upphört, finns det stor anledning att vidareutveckla detta intressanta 
område. 
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