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Mätning vid hög hastighet av olika vägytekarakteristika

av Peter W Arnberg, Georg Magnusson och Evert Ohlsson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Föreliggande meddelande redovisar översiktligt ett mät-

fordon för insamling av för ett rationellt Vägunderhåll

erforderliga basdata. Vidare utvärderas metoder för

mätning av vägojämnhet med utnyttjande av friktionsmät-

hjulet hos Saab Friction Tester.

Det aktuella mätfordonet, som fått arbetsnamnet Saab

Road Surface Tester och är en utveckling av Saab

Friction Tester, kommer under hösten 1979 att presente-

ras i en sammanfattande rapport ingående i VTIs rapport-

serie.
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II

High speed measurement of different road surface
Characteristics

by Peter W Arnberg, Georg Magnusson and Evert Ohlsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack -

S-58l 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This paper describes briefly a measuring vehiCle for

collecting basic data necessary for a rational road

maintenance. Further, methods for the measurement of

road roughness making use of the measuring wheel of

the Saab Friction Tester are compared.

The measuring vehicle in question, named the Saab Road

Surface Tester, is a development of the Saab Friction

Tester. The Road Surface Tester will be presented

during the autumn of 1979 in a summarized report in

English in.the report series of the National Swedish

Road and Traffic Research Institute.
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III

MÄTNING VID HÖG HASTIGHET AV OLIKA VÄGYTEKARAKTERISTIKA

Problemanalys samt utvärdering av metod för vägojämn-
hetsmätning

av

Peter W Arnberg, Georg Magnusson och Evert OhlSson

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack, 581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

För ett rationellt utnyttjande av för Vägunderhåll till-

gängliga medel erfordras tillgång till objektiva och

aktuella data om Vägytans kondition i olika delar av

landet. Detta meddelande presenterar översiktligt ett

mätfordon för insamling av sådana basdata. Vidare utvär-

deras metoder för mätning av vägojämnhet med utnyttjan-

de av friktionsmäthjulet hos Saab FrictiOn Tester.

I meddelandet diskuteras allmänna krav som bör ställas

på mätfordonet, Vilka behov en framtida användare kan

ha och hur man ska kunna tillfredsställa dem samt Vilka

vägyteparametrar som slutligt bör mätas.

Olika metoder att mäta jämnhet med hjälp av friktions-

mäthjulet hos Saab Friction Tester jämförs såväl med

mätdata från den s k CHLOE-profilometern som med sub-

jektiva bedömningsresultat från en mindre bedömarpanel.

Inverkan av mätfordonets belastning och hastighet stu-

deras. Resultaten Visar att en mätmetod baserad på mät-

ning av friktionsmäthjulets vertikalacceleration är den

mest löftesrika och bör därför bli föremål för vidare

studier vid den fortsatta utvecklingen av det nya for-

donet för mätning av Vägytekarakteristika.

Arbetet har utförts vid statens väg- och trafikinstitut

på uppdrag av tekniska avdelningens kontor för vägbygg-

nadsteknik vid statens vägverk och i intim samverkan

med Saab-Scania vars Saab Friction Tester skall vidare-

utvecklas så att även andra vägyteparametrar kan mätas

och registreras,
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INLEDNING

Vägarnas kondition har alltid varit av stor betydelse

för ett lands ekonomi. I äldre tider kunde skillnaden

i restid mellan en jämn och en ojämn väg bliåtskilliga

dagar även om resvägen enligt våra dagars standard var

relativt kort. Den längre restiden kunde bero på att

de resande från komfortsynpunkt inte ville åka fortare,

att fordonet inte klarade påfrestningarna från vägens

ojämnheter och spår vid normal hastighet på den dåliga

vägen eller att packning och gods blev sönderslaget

om inte hastigheten hölls låg. I princip gäller detta

även för dagens vägar och dagens ekonomi. Vägytestan-

darden på landets vägnät bör därför bestämmas av

förare/fordonsystemets luxnr och där hänsyn tas till

de extra kostnader som uppkommer om dessa krav inte

uppfylls.

En nybyggd väg som ursprungligen ger god service åt

trafikanterna försämras gradvis om inga motåtgärder

sätts in på grund av inverkan från faktorer såsom kli-

mat och trafikbelastning. Har väl en nedbrytning av

vägytan börjat ökar oftast takten hos processen på

grund av att de krafter som åstadkommer nedbrytningen

ökar i storlek med ökande nedbrytningsgrad.

Regelbundna objektiva mätningar av vägytan kan därför

ge informationer som medger möjlighet att stoppa ned-

brytningen i tid och att hålla vägen i ett tillstånd

som är samhällsekonomiskt motiverat.

Mätningarna ger även möjligheter att kontrollera och

utvärdera olika typer av vägkonstruktioner, beläggning-

ar och beläggningsunderlag och därigenom öka effektivi-

teten i nybyggnatiön och underhåll. Ett mätinStrumentv

'skulle även kunna ge information om vilka och hur om-

fattande åtgärder som bör vidtagas för att iståndsätta

*VTI MEDDELANDE 154



en dålig väg. Mätning av spårdjup ger t ex information

om förekomsten av djupa spår och om hur mycket massa

som är nödvändig för att fylla ut dessa spår.

I Sverige sker för vägdatabankens räkning en mätning

och insamling av vissa data för vägnätets geometriska

standard, trafikflöde och olyckor. Data från alla vägar

med vägnummer lägre än 3000 insamlas. En insamling av

relevanta vägytekarakteristika skulle därför direkt

kunna ge underlag för information om vägytestandardens

betydelse för t ex olyckor och trafikflöde samt trafik-

flödets och klimatets betydelse för vägens nedbrytning.

I denna rapport kommer önskemål om hur ett för ändamå-

let lämpat mätfordon skall fungera och vilka variabler

som skall mätas att diskuteras. Därefter behandlas

ojämnhetsmätning och hur denna skall kunna utföras i

en mätbil där även andra vägyteparametrar mäts.

MÄTNINGAR I TRAFIK

Mäthastighet

 

I dagens ofta intensiva trafik är det av trafiksäker-

hetsskäl angeläget att de mätfordon som utnyttjas kan

fullgöra sitt mätarbete vid den för den aktuella vägen

högsta tillåtna hastigheten. Hög mäthastighet och där-

med hög produktion av mätdata är givetvis också av

effektivitets-/kostnadsskäl önskvärd. På Sveriges

53 000 km belagda vägar motsvarar t ex mäthastigheterna

50 och 70 km/h en effektiv mättid av knappt 1 100 tim-

mar resp knappt 800 timmar. Inventeras även samtliga

körfält ökar vinsten med hög hastighet ytterligare.

Hög hastighet innebär att stora områden kan mätas under

i stort sett samma tid (t ex sommartid eller tjälloss-

ning) och med samma mätfordon.
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Hållbarhet och reparationsvänlighet

 

Fordonet måste konstrueras för att klara hårda påfrest-

ningar t ex långa körningar på mycket ojämna Vägar. I

händelse av bortfall av någon mätfunktion skall föraren

omedelbart få information om detta. Ett utvecklat och

lätthanterligt felsökningssystem med utbytbara kompo-

nenter bör även varaen stor fördel om systemet används

långt från Stationeringsorten.

Administrativa uppgifter under körningenly

 

Det är av vikt att antalet administrativa uppgifter,

sådana som information till mätsystemet, bedömning av

vägytekarakteristika och via knappsats inmatning av

sådan information, så vitt möjligt minimeras. Detta är

nödvändigt för att inte trafiksäkerheten och/eller

reliabiliteten i resultaten i otillåten.utsträckning

skall äventyras.

VÄGYTEPARAMETRAR

Vägojämnheter

 

Vägen jämnhet är en av de för trafikanten och fordonet

mest betydelsefulla vägyteegenskaperna. I tidigare un-

dersökningar har trafikantensqumñmrtdominerat bedöm-

ningen av ojämnheternas betydelse. Problemet har emel-

lertid varit att alltför många faktorer påverkat männi-

skans komfortupplevelse såsom t ex kroppsstorlek och

känslighet, fordonets egenskaper och hastighet, olika

typer av ojämnheter. En bedömare som ges i uppgift att

ange om en väg är acceptabel eller ej kan påverkas för-

utom av de ovan nämnda faktorerna av vilka vägar han

åkt på och vilka fordon han åkt i före bedömningen.

Fanns det en standardväg som kunde tas med i
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bedömningarna och som alla vägar kunde jämföras med,

skulle resultaten kunna bli säkrare, men det är i

praktiken omöjligt även om vissa reproducerbara standard-

vibrationer använts i det syftet. Inom psykofysiken

har man emellertid i experiment prövat vad människan

klarar bra och dåligt. Man har då visat att människan

har mycket svårt att göra en absolut bedömning. Om t ex

en nyans av Vitt visas för en försöksperson och några

minuter senare en annan eller samma nyans visas (utan-

att försökspersonen får hjälp av någon konstant refe-

rens) så kan vederbörande normalt inte avgöra förhål-

landet till den först visade. Människan ser i stor ut-

sträckning enskilda stimuli i förhållande till den när-

maste omgivningen och är därför speciellt lämpad att

jämföra stimuli som presenteras samtidigt eller nästan

samtidigt med varandra.

Denna begränsning i absolut bedömning och skicklighet

i jämförande bedömning har inom psykofysiken utnytt-

jats för utveckling av olika bedömningsmetoder.

Magnusson och Arnberg (1976) och Magnusson, Arnberg och

Pettersson (1977) har utarbetat en speciell metod för

vägojämnhetsbedömning som bygger på de ovan nämnda kun-

skaperna. Det visade sig lämpligt att bryta ned männi-

skans bedömningsuppgift i två deluppgifter:

l. Jämförelserrmáhunivägsträckor med olika grad av

jämnhet som med minsta möjliga tidsmellanrum blev

föremål för upprepade bedömningar under olika

betingelser.

2. Absoluta bedömningar av vilken jämnhetsstandard

som för olika fordon var acceptabel på olika typer

av vägar.
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Resultaten från första uppgiften var mycket pålitliga

och konsistenta, dvs bedömarnas resultat överensstämde

och det Visade sig även att förhållandet mellan olika

ojämna sträCkor var i huvudsak oberoende av:

A) om man körde fordonet eller ej

B) fordonets hastighet

C) fordonets konstruktion

Den ojämnaste vägsträckan upplevdes t ex som sämst med

alla de fordon och betingelser som prövades i de två

omfattande experimenten. (Magnusson och Arnberg 1976.)

Uppgiften 2 gav som väntat relativt svårtolkade och

osäkra värden, men ger ändå en uppfattning om vad trafi-

kanten i Sverige accepterar för vibrationer på olika

typer av vägar. Speciellt intressant var att kraven på

europavägar var så extremt mycket större än på läns-

vägar och att resultaten stämde relativt väl med 1505

internationella vibrationsnormer;

I samband med de ovan nämnda experimenten prövades

även en rad jämnhetsmätare. Resultaten från detta

visade att man t o m med relativt enkla mätare kunde

förutsäga vilken relation sträckorna hade till varandra

i komforthänseende enligt människan. Korrelationen mel-

lan bedömningar och mätresultat var mycket hög. Över 80%

av bedömningsgruppens varians kunde förklaras med de

bästa mätarna oberoende av i vilket fordon eller vid

vilken hastighet bedömningarna utfördes. Man kan

således med objektiva mätinstument relatera vägar till

varandra utifrån människans komfortupplevelse. För att

ge maximal säkerhet i förutsägelserna bör mätningen

ske i båda de spår som trafikanterna åker i och i

synnerhet ojämnheter somrnnraccelerationer i frekvens-

området 4-8 Hz bör enligt ISO 2631 speciellt beaktas

vid utvärdering av mätresultaten.
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Resultat, om än osäkra sådana, har även erhållits som

indikerar den komfortnivå trafikanten är villig att

acceptera på olika vägar och med olika fordon.

Spårbildning - tvärprofil

Under senare år har spårbildningen i vägbeläggningar

fått en allt större betydelse som åtgärdskriterium för

Vägunderhållet. Spåren i beläggningarna uppstår genom

slitage, genom deformation eller bådadera tillsammans.

Det kan antas att såväl ökad användning av dubbdäck som

ökad trafikintensitet har bidragit till att försvåra

spårproblemet.

Spårens betydelse för uppkomsten av trafikolyckor har

studerats t ex risken för vattenplaning, siktförsämring

genom reflektion i vattenfyllda spår samtaccelererad

vägförsämring. På senare tid har man även börjatintres-

sera sig för spårens ofördelaktiga verkan på trafiken

vid vinterväglag genom kombinationen av halka och lut-

ning hos spårsidorna. Alla nämnda faktorer kan inverka

på det övre gränsvärde man vill sätta på tillåtet spår-

djup.

Alm har i VTI rapport 129 (1977) granskat litteraturen

om spårbildning i vägbeläggningar och sammanställt spår-

bildningens negativa effekter samt mätmetoder för spår-

djup. I rapport 129 konstateras bl a att spårbildningen

inte bara är-kritisk för trafikanten och hans fordon,

den kan också försämra vägensbärighet och vid genom-

slitning av slitlagret kan ytvatten tränga ner i Väg-

krOppen och orsaka svåra skador. Registrering av spår-

djup och genomslitning är därför självklart viktiga upp-

gifter vid en beläggningsinventering. I Vissa utländska

normer anges kritiskt spårdjup till ca 20 mm och ett

värde av den storleksordningen kan vara lämpligt att ut-

gå från. Mindre spårdjup kan emellertid också vara kri-
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tiska vid tunna slitlager på grund av genomslitning.

Insamling av uppgifter om genomslitningar hör därför med

nödvändighet till beläggningsinventeringen. Inventering

av genomslitningar, sprickbildningar och andra ej direkt

mätbara vägytekarakteristika kan troligen ej med god-

tagbar reliabilitet genomföras annat än vid relativt

låg hastighet. Detta hindrar dock inte att större delen

av vägnätet inventeras i hög hastighet eftersom de sub-

jektiva bedömningarna där har mycket liten betydelse.

Mycket dåliga vägar kan inventeras långsammare med åt-

följande större säkerhet i bedömningarna. På dessa Vä-

gar är det troligen även naturligt ur komfortsynpunkt

att köra långsammare.

För att kartlägga förekomsten av stora spårkantlutnin-

gar och vattensamlingar med för vattenplaning kritiskt

vattendjup krävs att Spårmätningen omfattar tvärprofilen

till den bredd som kan ha betydelse i sammanhanget och

att man tar reda på tvärprofilens lutning relativt ho-

risontalplanet.

Friktion

Friktionen mellan däck och vägbana är betydelsefull för

en bilförares möjligheter att driva, bromsa och styra

sitt fordon. Dåliga friktionsegenskaper hos en vägbana

kan därför otvivelaktigt bidra till att trafikolyckor

uppstår. Detta framgår av undersökningar i bl a Stor-

britannien och Nederländerna som klart visar en negativ

korrelation mellan trafikolycksrisk och friktionsnivå.

På några håll i utlandet har man dragit konsekvenserna

härav och tagit med Vägfriktionen i normskrivningen,

ibland i form av rekommendationer, ibland som rent ob-

ligatoriska krav.
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I Sverige tas för närvarande på sin höjd hänsyn kvali-

tativt till friktionsnivån vid prioritering mellan un-

derhållsåtgärder och prioritering mellan nybeläggnings-

alternativ. Orsaken härtill är till stor del svårighe-

terna att talmässigt formulera de krav på bromsverkan

och kurshållning som ställs i olika trafiksammanhang,

särskilt med tanke på de varierande väglagsförhållanden

som förekommer i vårt land under olika årstider.

I framtiden bör emellertid vägfriktionen betraktas som

ett viktigt åtgärdskriterium. Systematisk insamling av

data om vägfriktionen i samband med beläggningsinvente-

ring och analys av dem tillsammans med andra trafikdata

ger på sikt de kunskaper om friktionens roll - kvanti-

tativt sett - som behövs för nyskrivning och uppfölj-

ning av friktionsnormer.

Rullmotstånd och bränsleförbrukning

I samband med att vårt samhälle idag måste hushålla med

energin har också uppmärksamheten riktats mot Vägens

rullmotstånd. Ett större rullmotstånd innebär ju rent

praktiskt att ett fordon under färd förbrukar mer ener-

gi.

Genom att mäta bränsleförbrukningen för ett fordon (se

t ex Odsell och Laurell 1978) kan man bilda sig en upp-

fattning om rullmotståndet sedan man räknat bort luft-

motstånd, stigningsmotstånd etc samt korrigerat för

växlande vindar och andra klimatfaktorer. Det här aktuella

mätfordonet körs emellertid inte riktigt som en vanlig

bil, dels håller det lägre hastighet - 30 eller 70 km/h -

dels inverkar friktions- och spårdjupsmätningarna på

den erforderliga drivkraften. Det är dock tänkbart att

det går att kontrollera felkällorna så att en god upp-

skattning av rullmotståndet kan göras.
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Det är också möjligt att mäta rullmotståndet direkt på

friktionsmäthjulet vid de tillfällen då det rullar fritt.

Denna senare metod ger troligen exaktare resultat.

I båda fallen erfordras emellertid undersökningar med

prototypen till mätfordonet för att fastställa metoder-

nas möjlighet att korrekt avbilda den önskade storhe-

ten.

MÄTMETODER

Jämförande mätningar över hela landet

 

De parametrar som utväljs.för karakterisering av väg-

ytan skall trots en hög mäthastighet ge en så fullstän-

dig bild som möjligt av vägens kondition. Mätningar av

vägens jämnhet (Magnusson och Arnberg 1976), spårdjup

och tvärfall, (Alm 1977) och friktion (Nilsson och

Ohlsson 1970) ger om de utförs rätt enligt tidigare un-

dersökningar en god bild av hur vägen påverkar förare/

fordonsystemets prestanda, men även motsatt information

- dmvs hur fordonet vid körning över ojämnheter påverkar

och eventuellt bryter ner vägen kan erhållas. Studier

av sprickbildningar,_lagningar och krackeleringar skulle

i och för Sig vara ett lämpligt komplement, men kan

troligen inte göras på ett acceptabelt sätt annat än vid

låga hastigheter. Om man försöker registrera ej direkt

mätbara variabler med hjälp av bedömare i en bil och

inte kör bilen tillräckligt långsamt inför man troligen

en felkälla som i stor utsträckning beror av både kli-

mat och bedömare. Williamson och Hudson (1974) har i en

studie visat att sambandet ojämnheter - sprickbildning

är mycket högt, 72 till 91% av den inbördes variationen

mellan olika vägar vid subjektiv bedömning av huvudsak-

ligen sprickbildning kan förklaras med ojämnhetsdata.

I AASHO Road Test Report 5 1962 har man tcam visat att

95% av informationen om vägens servicestandard förkla-
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lO

ras av vägens ojämnhet, och att alla övriga faktorer

tillsammans endast förklarade 5%. Med tanke på den lilla

vinst man kan göra i ökad förklaringsgrad när det gäller

servicestandard är det knappast meningsfullt att införa

subjektiva bedömningar med åtföljande begränsningar och

osäkerheter,åtminstone inte på bra eller relativt bra

vägar. Under de egentliga mätningarna då vägar ska jäm-

föras ur statistisk synpunkt bör inte bedömningar före-

komma med mindre än att en föregående undersökning visat

att den formen av registrering är befogad. Som tidigare

nämnts kan det vara befogat på dåliga vägar där hastig-

heten ändå är låg.

De lokala vägmyndigheternas och forskares specialan-

 

vändning av mätfordonet

 

Mätfordonets huvudsakliga användning kommer att vara

av objektiv kartläggande natur och man önskar därvid få

så säkra resultat som möjligt under fullt kontroller-

bara betingelser. Mätfordonet kan emellertid mellan de

objektiva kartläggande perioderna även användas för

speciella mätuppgifter. Genom de kartläggande mätning-

arna erhålles information om spårdjup, ojämnheter och

friktion på vägnätet. Utifrån denna information kan ut-

väljas vägar som av olika skäl bör studeras närmare.

Denna noggrannare studie kan t ex genomföras av en kva-

lificerad vägexpert som måste ges möjlighet att gå ur

bilen och noggrant undersöka t ex olika typer av spår

och sprickbildningar, hängande vägkanter, lagningar och

ojämnheter. Han måste själv utifrån Vägens slitage och

bärighet bilda sig en uppfattning om vilka åtgärder som

bör bli aktuella i samband med vägens restaurering. Han

måste vidare troligen inte bara beakta vägens nuvarande

servicestandard, utan även göra en prognos över hur vä-

gens yta kommer att se ut i framtiden. Sprickbildning"
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och speciella sättningar m m kan om vägens ålder, konst-

ruktion och material liksom trafikbelastning och väder-

betingelser är kända möjliggöra sådana prognoser. Lag-

ring i mätfordonets dator av visuellt inhämtad infor-

mation om olika vägytekarakteristika kan t ex ske via

ett tangentbord där olika tangenter-är associerade till

olika sådana karakteristika. Denna sålunda lagrade in-

formation ger vid sidan av ävenledes i mätfordonets da"

tor lagrade objektiva mätdata möjlighet att i efterhand

göra erforderliga bedömningar, prioriteringar och prog-

noser .

En annan typ av mätning kan innebära att endast en mät-

variabel i taget studeras. En regelbunden ommätning av

vägens jämnhet kan t ex ge.en god bild av hur tjälloss-

ning påverkar en viss typ av väg. Vidare kan spårdjupet

användas för att beräkna t ex hur mycket fyllnadsmassa

som åtgår för att restaurera en nedsliten väg.

Mätfordonet bör således kunna användas för en rad spe-

cialuppgifter men dess huvuduppgifter är som ovan nämnts

att ge olika mätdata av objektivt kartläggande natur.

Olika mätmoder

 

För att underlätta användningen av mätfordonet skall i

största möjliga utsträckning såväl mätförlopp som bear-

betning av insamlade mätvärden automatiseras. Det är

framför allt viktigt att inte dränka användaren i en

flod av data, utan att redan i utskriften skära ner in-

formationen till det som verkligen kommer att användas.

En sådan styrning av mätförloppet inklusive databehand-

ling och presentation av resultatet har här benämnts

Imätmod.

VTI MEDDELANDE 154
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Tre olika mätmetoder har utarbetats till den första

prototypen:

l. Inventering: Objektiv mätning. (Mäthastighet 70 km/h)

Objektiv mätning plus subjektiv regi-

strering.

(Mäthastighet 30 km/h)

2. Upphandling: I samband med inköp av material t ex

för utfyllnad av spårdjup kan en beräk-

ning ske av hur stora mängder det kan

bli fråga om.

3. Uppföljning: Valfri vägparameter kan i denna mod re-

gistreras.och en fullständig presenta-

tion av mätdata sker, om så önskas.

Hastigheten väljs inom intervallet

30-120 km/h.

Resultaten blir direkt skrivna och/eller lagrade på mag-

netband i alla moder. På magnetbandet lagrade data är

direkt användbara för olika typer av bearbetning t ex i

vägdatabanken. Därvid kan t ex samband mellan olyckor

ooh olika vägytevariabler studeras eller olika typer av

vägbyggnatiOner och vägmaterial jämföras med varandra i

ett långtidsperspektiv. Undersökningar med prototypen

kommer att ge möjlighet att ytterligare anpaSsa mätmo-

derna efter användarnas behov och efter de krav som

trafiksäkerheten ställer.

UTVÄRDERING AV METOD FÖR MÄTNING AV VÄGOJÄMNHETER

Inledning

 

Statens väg- och trafikinstitut och dess företrädare

statens väginstitut har under närmare_20 år på uppdrag

av vägverket studerat olika vägytekarakteristika. En

rad mätfordon och mätmetoder har under denna tid ut-

VTIWMEDDELANDE_154
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vecklats och en omfattande kunskap erhållits om hur

mätningar av friktion och jämnhet skall ske.

En rad speciella problem uppstår när mätning av olika

variabler skallsägasamtidigtxmaiett enda mätfordon. Så

kräver t ex friktionsmätning ett vattenförråd som av-

tappas under mätningen. Detta gör att bilens fjädringsm

egenskaper ändras och ojämnhetsmätningen kan påverkas.

Denna studie är därför koncentrerad till att ge bak-

grundsmaterial till valet av metod för ojämnhetsmät-

ningen med hänsyn till hela mätsystemet.

De mätmetoder som pröVats i undersökningen utvärderas

dels mot bedömare och dels mot CHLOE-profilometerdata.

Mätning med CHLOE-profilometern är en långsam objektiv

mätmetod som dock är mycket reliabel.

Bedömningar

 

En panel omfattande 20 personer (män och kvinnor 1 Olika

åldrar) genomförde en komfortbedömning på 20 mätsträckor

med längden 200 m. En kategoriskattningsmetöd användes

med av försökspersonerna själva valda ankarstimuli. I

tidigare försök (Magnusson och Arnberg 1976) har en

nio-gradig skala av denna typ givit mycket reliabla vär-

den även hos försökspersoner som ej är vana vid bedöm-

ningar.

Bedömningarna genomfördes i en linjebuss från Linköpings*

lokaltrafik.

En utropare markerade för försökspersonerna början och

slutet på varje sträcka.

VTI MEDDELANDE l54
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CHLOE-profilometer

 

Mätning med en CHLOE-profilometer genomfördes som ett

första steg i undersökningen och i samband med bedöm-

ningarna av de 20 mätsträckorna. När hela experimentet

var avslutat genomfördes en subjektiv värdering av om

sträckorna blivit sämre. Två av sträckorna bedömdes ha

blivit något sämre. Dessa två sträckor ommättes med

CHLOE-profilometern men befanns inte vara sämre än i

första mätningen. Mätdata från CHLOE-profilometern ut-

trkas i s k TRAC-värden.

Jämnhetsmätningar med mätbil

 

Det i Saabs Friction Tester befintliga mäthjulet för

friktionsmätning användes här även för ojämnhetsmätning.

Mäthjulet var dock frirullande, till skillnad mot vad

som är fallet vid friktionsmätning.

Mätningarna utfördes vid två olika hastigheter (50 och

70 km/h) och för varje hastighet har fyra körningar ge-

nomförts, två körningar utan last för att pröva datas

pålitlighet (reliabilitet), en med 150 kg last och slut-

ligen en med 300 kg last. De extra lasterna avsågs simu-

lera olika fyllnadsgrader hos den vattentank som krävs

i samband med mätning av våtfriktion. För registrering

av mätsignalerna användes en analogibandspelare. Utvär-

dering av mätdata skedde i VTIs hybriddator.

Qåmaäs:_uppmätt_msé_lägsêgiyars

Med hjälp av en lägesgivare uppmättes mäthjulets verti-

kala rörelse relativt bilens chassi. Utvärderingen sked-

de enligt tidigare principer, dxzs summan av mäthjulets

alla uppåtriktade rörelser relativt fordonsramen över

den aktuella mätsträckan beräknades och dividerades med.

vri_MEpDELANDE_l54
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körsträckans längd (Magnusson, Arnberg och Pettersson

1977).

som sker i den s k Bumpmetern beskriven bl a av Magnusson

(1976). '

Detta är sålunda samma typ av utvärdering som den

gäsgbeê_gpemä22-meé_ê99ele§9mêzer

En accelerometer monterades med vertikal känslighets-

riktning vid Saab-bilens mäthjul och dess signal regi-

strerades parallellt med lägesgivardata. Som mått på

vägojämnheten användes vertikalaccelerationens RMS-

värde vilket beräknades för varje mätsträcka. (RMS==

root mean square).

Qämaäe:_9999ê§§_me§_biäl9_êy_mê§gfrg§22i99_§ê:-§yê5929-

ill

I mätbilen skall vägens tvärprofil registreras med hjälp

av ett antal på en ram tvärs bilens längdaxel sida vid

sida monterade vertikalt rörliga rullar som följer väg-

banan. Dessa kan eventuellt även användas för jämnhets-

mätning. Fördelen med detta är att ojämnheter kan re-

gistreras både i och mellan hjulspåren samt att mätpro-

ceduren för friktionsmätning inte behöver konstrueras

med hänsyn till jämnhetsmätningen. På armen till en av

dessa rullar monterades en lägesgivare och mätresulta-

tet från denna registrerades på de 20 mätsträckorna.

Resultat från mätning av valideringsvariabler

Eeéêwniêgêä

Överensstämmelsen mellan de olika försökspersonerna var

mycket god och bedömningsfördelningarna ger goda app-

roximationer av normalfördelningar (se sammanställning

av rådata, tabell 1). Olika position i bussen gav ingen

signifikant skillnad i bedömningarna.

VTI MEDDELANDE 154
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Tabell 1. Bedömningsprotokoll. För varje mätsträcka
A-T finns nio rutor l'-9 där försöksper-
sonen markerar sin bedömning. I detta proto-
koll har införts antal markeringar som er-
hållits i respektive ruta samt medelvärdet
av bedömningarna för respektive sträCka.

Obehagsbedömningar

Position i bussen

fram bak mitten

Sätt ett snedStreck i rutan första körningsbedömningen

och ett kryss efter andra körningen och slutbedömningen.

Sträcka
l 2 3 4 5 6 7 8 ' S3 Medelvärde

ADDDEDEE-M

B AE:] [3 ut] [3 E] E] EQ EZ] E] 8,0

CD'DDDD 3,2
DEDEDDDM
Eüümüüüm
FDDDEEE 7,1
GDDDDDD 1,5
HEDEEED 2:4
IDDEEDD 5
JDEDDD 3:6
KKJ-DEDEJEI 4:9
LDEDEEEE 7:1
MDDEEEED 4:6
NEJEIDDEEJ 6:4
ODDEE 5:0
PDDDEEE 7,1
QDDEED 1,5
RDEDEE 4,0
SEDEEDEDW
TDDDEDEJM

Minst en 1:a och en 9:a.

Skillnaden mellan l'-2 skall vara samma som 8-9.

VTI MEDQELANDE 154

 



QäLgåzperilQmetern

Mätningarna visar att de 20 sträckorna ur jämnhetssyn-

punkt väl kan representera den variationsvidd som före-

kommer på Sveriges vägnät. Jämförs sträckorna med mät-

värden från E4 Stockholm-Härnösand framgår dock att

fördelningarna av mätvägarna inte är samma som på E4

(figur 1).

Översnåâäêmmslêsa_msllêa_Yêliészigq§2âriâäleägê

Bedömningar och TRAC-värden visar mycketgod överens-

Stämmelse (korrelation 0,93, se figur 2 och tabell

2). Endast ett fåtal sträckor skiljer sig markant t ex

sträcka M som var relativt jämn i de normala körspåren

men med avsevärda krackeleringar mellan spåren där

CHLOE-profilometerns mätlinje går.
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Figur 1' Jämförelse mellan mätvärdesfördelningen vid
mätning med PGA-mätaren på E4-sträckan Stock-
holm-Härnösand 1975 och mätvärdesfördel-
ningen vid mätning med CHLOE-profilometern på
provsträckor vid Skäggetorp, Linköping 1978.
Samtliga mätdata omräknade till bedömnings-
värden.
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  KORRELATION -0,93
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TRACVÄRDE

Figur 2 .Samband mellan TRAC-Värden och bedömningar
från 20 bedömare. Skäggetorp, Linköping 1978.

VTI MEDDELANDE 154



20

Tabell 2 CHLOE-profilometerdata (TRAC) och bedömningar
samt rangordningsdifferens dem mellan.

 

 

55:12:' :5:31 Tåååfoåånäååâäg.
A 0,63 6 8,2 4

B 0,55 3 8,0 3 0

0 1,75 12 3,2 15 3

0 3,19 19 1,9 18 1

E 2,71 16 2,3 17 1

F 0,64 7 7,1 5 2

G 2,77 18 1,5 19 1

H 2,69 17 2,4 16 1

I 1,79 13 5,0 9 4

J 2,25 15 3,6 14 1

K 1,70 11 4,9 11 0

L 0,52 2 7,1 5 3 ojämn

M 0,55 3 4,6 12 9 mellan

N 0,82 8 6,4 8 0 spåren

0 1,61 10 5,0 9 1

P 0,62 5 7,1 5 , 0

Q 3,38 20 , 1,5 19 1

R 1,81 14 4,0 13 1

8 0,45 1 9,0 1 0

T 0,86 9 7,5 4 5

        

YillügâpEêêNDEwl54w



5.6.1.1

5.6.1.2

5.6.1.3

5.6.1.4

Resultat från_mätningen med mätbil

Qämgäe§_292@ê22_msé_lägsêslzêäs

Validitet

Resultaten visade att mätningarna överlag gav goda sam-

band med både bedömningar och TRAC-värden (korrelatio-

ner omkring 0,90). En kumulativ kurva av värden ger

även en god bild av hur jämnheten varierar och var på

sträckan de enskilda ojämnheterna ligger (figur 3 och

4).

Reliabilitet

Vid upprepad körning var överensstämmelsen (reliabili-

teten) mellan mätvärdena mycket god, korrelation 0,99,

vid såVäl 50 som 70 km/h. Figur 5 visar som exempel

det erhållna sambandet vid 50 km/h.

Mäthastighetens betydelse

Mäthastigheten, 50 km/h eller 70 km/h, hade praktiskt

taget ingen betYdelse när det gällde korrelationerna

mellan mätning med lägesgivare och bedömningar respek-

tive TRAC-värden, se figurerna 6-9. Mätningarna i 50

och 70 km/h korrelerade även högt med varandra om

lasten hölls konstant vilket gör det möjligt att räkna

om mätresultat erhållna vid en viss hastighet till mot-

svarande vid en annan hastighet. Figur 10 viSar sam-

bandet vid mätning utan last.

Lastens betYdelse

Lasten synes inte inverka på korrelationerna mellan lä-

gesgivardata och bedömningar respektive TRAC. Samtliga

korrelationer är omkring 0,93 för bedömningar och 0,90

för TRAC. Korrelationerna mellan de olika lasttillstånden är

......,,_...... -..gin-.wa

_15 4
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Figur 3 Exempel på presentation av lägesgivardata för
en ojämn väg. Det framgår bl a att den aktuel-
la mätsträckan har ett mycket ojämnt parti
omkring 140 m efter startpunkten.
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Figur 4 Exempel på presentation av lägesgivardata
för en jämn Väg.
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givare vid 50 km/h.
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Figur 6 Samband mellan mätdata från lägesgivare vid
50 km/h och bedömningar.
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Figur 8 Samband mellan mätningar med lägesgivare vid
50 km/h och TRAC-Värden.
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Figur 9 Samband mellan mätningar med lägesgivare vid
70 km/h Och TRAC-Värden.

140-

* KORRELATION 0,98

112-

  

L
Ä
G
E
S
G
I
V
A
R
V
Ä
R
D
E

(
c
m
/
k
m
)

7
0

k
m
/
h

U
!
0
\ l

 

0 I | | I I | 1 I T
*T

0 28 56 84 112 140

LÄGESGIVARVÄRDE (cm/km) 50 km/h

Figur 10 Samband mellan mätningar med lägesgivare Vid

50 resp 70 km/h.
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mycket höga för båda hastigheterna (figur ll -l4).

Siffervärdena på jämnhetsmåtten förändras dock kraftigt

vid en lastökning från 0 till 150 kg (en medelvärdes-

differens på cirka 30, figur 11 och 13) men nästan inte

alls vid en ökning från 150 kg till 300 kg (figur 12

och 14).

ser lastkänslighet har ännu inte närmare studerats och

Orsaken till denna brist i linearitet vad av-

det kan observeras att ett nästan rätlinjigt samband

erhålls vid mätning av bilkarosseriets höjdläge över

marken vid de olika belastningstillstånden (tabell 3).

Tabell 3 Stänkskärmens höjdläge vid olika belastningar

  

Höjd (cm) Antal tyngder Last (kg)

841,0 8 300,0

42,0 7 262,5

43,1 6 225,0

44,0 5 187,5

45,0 4 150,0

46,0 3 112,5

47,0_ 2 75,0

48,1 1 37,5

49,0 0 0

     

Qämaäeê-geemä:§_meé_êsgelezgmezez

Validitet

RMS-värden för accelerationssignalerna beräknades för

de olika mätsträckorna och jämfördes med motsvarande

resultat från bedömningar och mätningar med CHLOE-pro-

filometern. Resultatet framgår av figur 15 och 16 som

visar de erhållna sambanden mellan mätvärden och bedöm-

ningsvärden vid mäthastigheterna 50 reSp 70 km/h utan

last. I figurerna anges även korrelationskoefficienter-

na 0,89 resp 0,90.
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Figur 15 Samband mellan mätningar med accelerometer
vid 50 km/h och bedömningar.
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Figur 16 Samband mellan mätningar med accelerometer
vid 70 km/h och bedömningar.
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Reliabilitet

Vid upprepad körning utan last erhölls god överens-

(reliabilitet) mellan mätvärdena såväl vid

(Reliabilitetskoefficient 0,99 res-

stämmelse

50 som vid 70 km/h.

pektive 0,96).

sambandet vid hastigheten 50 km/h.

Figur 17 visar som exempel det erhållna

Hastighetens betydelse

Figur 18 och 19 Visar sambandet mellan mätningar vid

50 och 70 km/h vid last 150 resp 300 kg. Korrelations-

koefficienten är'i båda fallen 0,98. Regressionslinjer-

na för de båda sambanden är vidare i det närmaste iden-

tiska vilket gör det möjligt att åtminStone inom det

studerade belastnings- och hastighetsområdet räkna

fram jämnhetsvärdet vid en viss hastighet från det upp-

mätta värdet vid en annan hastighet.

Lastens betydelse

Figur 20 och 21 visar vid mäthastigheten 50 km/h för-

utom att korrelationen mellan olika lastvarianter är

god (0,98) även att den numeriska överensstämmelsen är

god inom hela det studerade belastningsområdet. Mät-

resultatet är sålunda här 1aStoberoende.

Eêzêää2:199_§y-êgsslergmête:igêzêll§2292_9§b_mê2h191

En fourieranalys av accelerometersignalen visade att

det fanns kraftiga spikar vid 55 Och 125 Hz. Den höga

korrelationen med bedömningar och CHLOE-data beror på

att spikarna förekommer vid alla accelerationsmätningar

och ej stör relationen mellan sträckorna.
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Figur 17 Samband mellan upprepade mätningar med acce-
lerometer vid 50 km/h.
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Figur 18 Samband mellan mätningar med accelerometer
vid 50 resp 70 km/h. Last 150 kg.
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Samband mellan mätningar med accelerometer
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Figur 21 Samband mellan mätningar med accelerometer
vid 150 och 300 kg last. Hastighet 50 km/h.

Dessa kraftiga spikar i accelerometersignalen härrörde

från mätdonets infästning vilken styvades upp av denna

anledning. Fourieranalysen Visade nu att de flesta spi-

kar försvunnit ur accelerometersignalen, men att en

fanns kvar vid ca 16 Hz. Beräkningar visade att den

kunde bero på hjulobalans och hjulorundhet. Efter baá

lansering och justering av bromshjulets rundhet för-

svann spiken vid 16 Hz.

En ommätning utfördes med den förbättrade accelero-

meterutrustningen och de därvid erhållna resultaten

överensstämmer i huvudsak med de tidigare funna resul-

taten.

I tidigare försök vid VTI har signaler över 30 Hz 1

här aktuellt sammanhang betraktats som brus. Fourier-

analysen tyder på att detta är ett rimligt antagande

och det finns anledning att närmare studera vilka even-
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tuella vinster som kan ernås genom att filtrera acce-

lerometersignalen genom ett lågpassfilter med gräns-

frekvensen 30 Hz före RMS-bildningen.

Qêmaäsäêmätaiss-msé-biäle_sy_mäzs:§s§§si§9_âêz_EYêEEEQ-
fil

Kraftiga egensvängningar i prOfilrullens svängarm

gjorde resultaten svårtolkade._Modifiering av konstruk-'

tionen förbättrade endast i ringa grad situationen.

Den modifierade konstruktionen kördes emellertid på de

20 mätsträckorna i 50 km/h och sambandet med bedömningar

bestämdes. KOrrelationen var 0,80. En filtrering skedde

där frekvenser över 30 Hz togs bort och korrelationen

ökade något (0,84). Korrelationen mellan filtrerade

och ofiltrerade värden var relativt hög 0,90.

Denna metod för jämnhetsmätning fordrar dock ytterli-

gare utvecklingsarbete för att bli användbar.

DISKUSSION

Jämförelse mellan mätmetoderna

Tre olika typer av mätmetoder för ojämnhetsmätning har

provats och resultaten har jämförts med komfortbedöm-

ningar och TRAC-data från CHLOE-profilometern.

Mätning med lägesgivare och utvärdering enligt bump-

metermetoden ger höga korrelationer med både bedömare

och TRAC-data vid de två hastigheterna (50 och 70 km/h)
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och de tre belastningarna. Ett problem i sammanhanget

är dock att mätvärdet påverkas kraftigt av belast-

ningarna. Metoden är internationellt känd och har där-

för ett visst värde. På grund av utrymmesbrist i Saab

Friction Tester var det svårt att göra en hållbar och

driftsäker provisorisk mätapparatur. Under försöken

gick denna apparatur sönder ett antal gånger, men en

bättre konstruktion kan troligen arbetas fram.

Mätning av mäthjulets vertikalacceleration och beräk-

ning av accelerationens RMS-värde gavåümnlden höga sam-

band med bedömare och TRAC. Mätetalet är hastighets-

beroende men det är åtminstone i det studerade hastig-

hetsområdet 50-70 km/h möjligt att räkna om mätetalet

från en hastighet till en annan. Däremot visade sig

mätresultatet vara lastoberoende i det studerade be-

lastningsområdet 0-300 kg.

Lägesgivaren på armen till profilrullarna har givit'

relativt goda korrelationer, men mätmetoden är långt

ifrån färdigutvecklad och bl a egensvängningar i

systemen bör kontrolleras och minimeras innan de kan

bli aktuella som jämnhetsmätare i Saabs Friction

Tester.

Vägarnas representativitet

 

.Valet av vägar har skett utifrån behovet att genomföra

en panelbedömning. Detta har begränsat antalet mät-

sträckor och nödvändiggjort att sträckorna har legat

nära varandra. Sträckorna är relativt representativa

vad gäller grad av ojämnhet dvs i stort sett alla

grader av ojämnhet förekommer på de 20 experiment-

sträckorna. Däremot förekommer inte alla typer av

ojämnheter och fördelningen av jämna och ojämna sträc-

kor är inte heller representativt. Representativiteten

kan studeras om data från E4 i Magnusson och Arnberg
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(1977) används (figur 1). Vägar som ur jämnhetssynpunkt

är mer normalfördelade ger troligen ett lägre samband

mellan de studerade mätmetoderna och bedömare respekti-

ve TRAC-data, vilket gör det nödvändigt att med en från

statistisk synpunkt riktig urvalsmetod välja vägar till

slutprövningen.

Det andra problemet är typen av ojämnheter. På experi-

mentsträckorna är olika typer av ojämnheter represen-

terade, men inte alls i den utsträckning som är önsk-

värd. Enspeciell mätning där olika typer av ojämnheter

ingår bör därför göras för att studera inom vilket våg-

längdsområde mätning kan ske och om systematiska fel

uppkommer vid speciella ojämnheter t ex potthål på grus-

vägar. Fordonet kan troligen-användas för friktions- och

jämnhetsmäning på grusvägar för att ge information om

underhållsbehovet och typ av underhåll.

SLUTSATS

Två metoder för jämnhetsmätning med Saab Road Surface

Tester har befunnits användbara. Den ena metoden inne-

fattar mätning av mäthjulets vertikalrörelser relativt

fordonskarosseriet medan den andra metoden innebär mät-

ning av mäthjulets vertikalacceleration.

, Båda metoderna ger god överensstämmelse med subjektiva

obehagsbedömningar och med mätdata från CHLOE-profilo-

metern. Även reliabiliteten är tillfredsställande för

båda metoderna som vidare båda uppvisar ett linjärt

hastighetsberoende.
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Den mätmetod som innefattar bestämning av RMS-värdet

för mäthjulets vertikalacceleration visar sig Vidare,

till skillnad från metoden innebärande mätning av mät-

hjulets vertikalrörelser, vara oberoende av fordonets

belastningstillstånd. Metoden är vidare apparatmässigt

enklare att tillämpa och det föreslås därför att det

fortsatta arbetet med utveckling av jämnhetsmätsystem

för Saab Road SurfaCe Tester koncentreras till denna

metod.
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