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FÖRORD

Det här rapporterade arbetet behandlar nedsmutsning

och har ingått som en del av ett större projekt med

benämningen "Försök med annan halkbekämpningsstan-

dard på saltade vägar Etapp I, vintern 1980-81". Pro-

jektet har genomförts i samverkan mellan VTI och

vägverket samt bekostats av vägverket. Projektets

första etapp redovisas i en serie VTI-meddelanden (nr

300-304).

Nedsmutsningsstudien har genomförts med bistånd dels

från institutets verkstad och dels från den del av

projektgruppen som haft ansvaret för väglagsbedöm-

ningarna. Uno Ytterbom har haft ansvaret för insam-

lingen av materialet, mätprogrammet samt databearbet-

ningen. Huvudansvaret för studiens genomförande och

för detta meddelande åvilar Gabriel Helmers.

VT I MEDDELANDE 3 0 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

REFERAT . . I

ABSTRACT II

SAMMANFATTNING III

SUMMARY V

1 ' BAKGRUND ' 1

2 FRÅGESTÄLLNING 1

UTFÖRANDE

3.1 Exponering vid fasta positioner

3.2 Exponering vid bilburna positioner

MÄTNING AV NEDSMUTSNING

4.1 Transmission '

Retroreflexion

o
o
-
q
o
x
m

4.3 Kontrastreduktion

RESULTAT

Exponering

5.2 Exponering vid bilburna positioner

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 15

REFERENSER ' 17

Bilaga 1(3)

VTI MEDDELANDE 302



Försök med osaltade vägar vintern 1980/81
Inverkan på väglagets smutsighet
av Gabriel Helmers och Uno Ytterbom
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Väglagets smutsighet har studerats på två par av

vägar som inbördes varit så lika varandra som möj-

ligt med undantag av halkbekämpningsmetod, dvs salt-

ning vs sandning.

De saltade vägarna inom varje par visade sig orsaka

större grad av nedsmutsning än de sandade. Resulta-

ten är dock preliminära. Deras giltighet prövas vid

fortsatta försök.
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Experiments with unsalted roads in the winter of 1980/81
The effects on the state of dirtiness of the road
-by Gabriel Helmers and Uno Ytterbom
National Swedish Road and Traffic Research Institute
8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The state of dirtiness of the road has been studied on

two pairs of roads. The two roads in each pair were as

similar in appearance with one another as possible

except from the method of control of slipperiness,

i.e. salt vs. sand.

The salted roads, within each pair of roads, had a

tendency of causing more dirt than the sanded roads.

The results are preliminary. Their validity will be

tested in continued experiments.
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Försök med osaltade vägar vintern 1980/81
Inverkan på väglagets smutsighet
av Gabriel Helmers och Uno Ytterbom
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Väglagets smutsighet vid saltning och sandning har

vintern 1980-81 studerats på två par av matchade vägar

med årsmedeldygnstrafik 5000 resp 2000 fordon. Vägarna

inom varje par har varit så lika varandra som möjligt

med undantag av att den ena vägen saltats medan den

andra sandats.

Skivor av glas och svart- och vitmålad masonit har

exponerats för nedsmutsning veckovis monterade på

stationära ställningar utefter de studerade vägsträc-

korna (se figur 1 och 2). Glasskivorna har dessutom

monterats på en bil som färdats 30 km utefter varje

sträcka fyra gånger per vecka (se figur 3 och 4).

Skivorna har efter exponering tagits in för mätning.

Glasskivorna har uppmätts bl a med avseende på trans-

mission och masonitskivorna med avseende på kontrast

*mellan dess svarta och vita fält.

Följande preliminära huvudresultat har erhållits:

Nedsmutsningen av skivorna på de stationära ställning-

arna visar ingen signifikant skillnad mellan den sanda-

de och saltade vägsträckan inom varje vägpar. Däremot

föreligger en entydig tendens att den saltade vägen

förorsakar större nedsmutsning än den sandade. Stora

skillnader i nedsmutsning föreligger ofta mellan

vägens båda sidor. Denna skillnad torde kunna förkla-

ras med den rådande vindriktningen under exponerings-

perioden.
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Nedsmutsningen av de bilburna glaskivorna har däremot

givit upphov till signifikanta skillnader och i övrigt

intressanta resultat enligt följande.

Antalet tillfällen med hög grad av nedsmutsning är

större på de saltade sträckorna jämfört med de

sandade (se tabell 1). Däremot tycks graden av nedsmuts-

ning vid dessa tillfällen vara oberoende av halkbekämp-

ningsmetod (saltning vs sandning). (Se tabell 2.)

Då någon skillnad i nedsmutsning mellan saltad och

sandad väg inom varje par kunnat uppmätas vid en

jämförelse dag för dag visar det sig att den saltade

vägen är smutsigare än den sandade i ca 3 av 4 fall

(se tabell 3).

Studien fortsätter i en andra etapp vintern 1981-82 i

syfte att ge ett bättre underlag för generalisering

av resultaten.
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Experiments with unsalted roads in the winter of 1980/81
The effects on the state of dirtiness of the road
by Gabriel Helmers and Uno Ytterbom
National Swedish Road and Traffic Research Institute
s-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The state of dirtiness of the road related to the use

of salt and sand as control method of slipperiness has

been studied in the winter of 1980-81 on two pairs of

matched roads having an average twenty-four hours traffic

per year of 5000 and 2000 vehicles respectively. The

roads within each pair have been as similar with one

another as possible except for the fact that one road

has been salted and the other sanded.

Glass plates and black and white painted masonite plates

have been exposed to the dirt and mounted for a period

of a week on statiOnary stands along the studied road

sections (see figures 1 and 2). Glass plates have also

been mounted on a car driving 30 km along each section

four times per week (see figures 3 and 4).

After exposure the plates have been removed for measure-

ments. The glass plates have been measured e.g. regard-

ing transmission and the masonite plates regarding

contrast between their black and white areas.

The following preliminary main results have been

obtained:

The dirtied plates on the stationary stands do not

show any significant difference between the road sec-

tions treated with sand or salt within each road pair.

There is a distinct tendency, though, that the salted

road causes more dirt than the sanded road. There is

often a great difference in dirty condition between

the two sides of the road. This difference could be
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explained by the prevailing direction of the wind

during the period of exposure.

The dirt on the glass plates on the vehicle has on the

other hand given rise to significant differences and

moreover interesting results as follows.

The number of occasions, where the plates were dirtied

to a high degree, are more numerous on the salted sec-

tions compared with those which had been sanded (see

table 1). The degree of dirtiness on these occasions,

though, seems to be independent of the method of con-

trol of slipperiness (salt vs. sand). (See table 2.)

Some difference in dirt between the salted and sanded

roads, within each pair, has been measured at a com-

parison from day to day and the results show that the

salt causes more dirt than sand does in about 3 of 4

cases (see table 3).

The study will continue in a second stage in the

winter of 1981-82, aiming to give a better basis for

the generalization of the results.
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l BAKGRUND

Saltning av vägen har förknippats med en förvärrad

nedsmutsning. Eftersom de mer trafikerade vägarna i

en region saltas i högre utsträckning än de mindre

trafikerade vägarna vilka huvudsakligen sandas kan

graden av nedsmutsning vara en effekt av såväl storê

leken av trafikarbetet som av saltning.

För att studera konsekvenserna av olika vinterväg-

hållningsmetoder har vägverket i samarbete med insti-

tutet utfört första etappen av ett försök. Vid

detta försök har två par av matchade vägar utvalts.

Detta innebär att vägarna inom varje par ska vara så

lika varandra som möjligt i olika avseenden utom i

den oberoende variabeln, som.i detta fall utgjorts av

vinterväghållningsmetod. Vinterväghållningsmetoden

har varit saltning i det ena fallet och sandning och

hyvling i det andra. Inom varje vägpar har den ena

vägen varit saltad och den andra sandad och hyvlad

*under vintern 1980 -81.

Uppläggningen av försöket, enligt vad som ovan

beskrivits, har inneburit en unik möjlighet att

studera saltningens effekt på nedsmutsningen jämfört

med sandning och hyvling.

Nedsmutsning av strålkastare och vägmärken har tidi-

gare studerats av Rumar (1974) och Rumar & Öst

(1974). De erfarenheter och metoder som utvecklats vid

dessa studier har vidareutVecklats vid-det här

redovisade arbetet.

2 FRÅGESTÄLLNING

Föreligger det någon skillnad i nedsmutsning inom

varje par av experiment- och kontrollsträcka?
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3 UTFÖRANDE

Nedsmutsningen studerades genom att exponera skivor av

glas och masonit för nedsmutsning på varje vägsträcka.

Graden av nedsmutsning hos dessa skivor uppmättes i

laboratoriet som transmissionsw och retroreflexions-

förluster och som kontrastreduktion.

Bakgrunden till att alla dessa mått på nedsmutsning

användes är att nedsmutsningen har motsvarande effek-

ter på trafikmiljön enligt följande:

1. Transmissionsförluster genom nedsmutsning av vind-

ruta, strålkastare samt fordonens olika lyktor (posi-

tionsljus, bromsljus etc).

2. Retroreflexionsförluster genom nedsmutsning av

vertikala retroreflektiva ytor som vägmärken och

vägkantsreflektorer och dylikt under mörker.

3. Kontrastreduktion genom nedsmutsning av vägmärken

(under dagsljus) samt av naturliga kontraster i

vägmiljön som t ex mellan vägbana och dikesren

eller mellan vägen och fordon på vägen.

Smutsexponeringen utfördes på två olika sätt dels

vid fasta positioner längs vägen och dels vid posi-

tioner på en bil som färdades utefter varje experiment-

och kontrollsträcka.

3.1 Exponering vid fasta positioner

De fasta positionerna bestod av ställningar placerade

på dikeskanten med hållare både för glas- och masonit-

skivor. Dessa placerades parvis i två lägen l m respek-

tive 2 m från asfaltkanten och 1 m över vägbanan.

(Se figur 1).
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Fi ur 1 Fast ställning för smutsexponering av
glaseoch masonitskivor

Stationary stand for exposure of dirt on
glass and masonite plates

Varje fast position utefter vägen bestod av en

ställning på var sida av vägen i höjd med varandra.

Skivorna för smutsexponering var vända mot trafikens

riktning i närmaste körfält.

Två fasta positioner valdes på varje experiment- och

kontrollväg; Smutsskivorna insamlades för mätning

och ersattes av rena skivor regelbundet varje onsdag.

(Se figur 2).
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Figur 2 Byte av smutsskivor en gång i veckan

Change of glass and masonite plates once a
week

Exponering vid bilburna positioner

De bilburna positionerna utgjordes av två ställningar

för fastsättning av glasskivor. Den ena ställningen

var monterad mitt på kylaren och den andra strax ovan-

för stötfångaren på höger sida på den Ford Taunus

Stationsvagn (1980) som användes vid väglagsobserva-

tioner och korrosionsexponering. (Se figur 3 och 4).

Smutsexponeringen utfördes samtidigt med korrosions-

exponeringen, vilket innebar att exponeringen

utfördes 4 dagar per vecka under en körsträcka på

varje väg av ca 30 km/dag.

Inför varje exponering på respektive sträcka monte-

rades rena glasskivor i hållarna. Efter exponeringen

placerades glasskivorna i en förvaringslåda för

senare uppmätning i laboratoriet.
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Glasskiva för smutsexponering monterad i
fronten på bilen.
1980)

(Ford Taunus Stationsvagn

Glass plate for exposure of dirt mounted on
the front of the car (Ford Taunus Station
car»1980)



 

 

 

Figur 4 Glasruta för smutsexponering monterad
baktill på bilen

Glass plate for exposure of dirt mounted on

the rear of the car.

4 MÄTNING AV NEDSMUTSNING

4.1 Transmission

Transmissionen uppmättes med hjälp av en luxmeter

och en ljuskälla. Ljuset från ljuskällan föll in

utefter fotocellens normal. Alldeles framför foto-

cellen och vinkelrät mot strålriktningen placerades
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varje glasskiva för transmissionsmätning. Transmis-

sionsfaktorn (TF) vid nedsmutsning beräknades enligt

följande:

Es
TF -

där BS = belysningsstyrkan uppmätt genom smutsig

glasskiva och ER = belysningsstyrkan uppmätt genom

ren glasskiva.

Transmissionsfaktorn (TF) antar maxvärdet 1,0 då ingen

nedsmutsning har förekommit och sjunker sedan med

ökad nedsmutsning mot gränsvärdet 0.

4.2 Retroreflexion

 

Retroreflexionen hos en reflex mättes upp med hjälp

av en telefotometer, en retroreflex och en strålkastare.

Strålkastaren belyste reflexen varvid reflexens luminans

mättes med hjälp av telefotometern under en rymdvinkel

av 20'. Alldeles framför reflexen infördes glasskivorna

så att en liten vinkel uppstod mellan glasskivans nor-

mal och det infallande ljusets riktning ( 50-100).

Detta gjordes för att förhindra att ljuset speglades

i glasskivan i riktning tillbaka mot fotometern. Retro-

reflexionsfaktorn (RRF) förorsakad av nedsmutsning av

glasskivorna beräknades enligt följande.

Ls
RR = -.F LR,

Där Ls = luminansen hos reflexen uppmätt genom smut-

sig glasskiva och LR = luminansen hos reflexen upp-

mätt genom ren glasskiva.
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4.3 Kontrastreduktion

Kontrastreduktionen förorsakad av glasskivornas ned-

smutsning mättes på likartat sätt som retroreflexio-

nen men med den skillnaden att reflexen utbyttes mot

en ren masonitskiva med svarta och vita fält vars

luminans mättes. Motsvarande mätning gjordes också

direkt på rena och smutsiga masonitskivor som expone-

rats för smuts vid de fasta positionerna. Kontrast-

reduktionens faktor (KF) mellan de svarta och vita

fälten efter nedsmutsning beräknades enligt följande.

(LV'LSV)

st S

st R

luminansen hos vitt fält

 

KF =

LV
LSV = luminansen hos svart fält

( )S = smutsig glasskiva/masonitskiva

( )R = ren glasskiva/masonitskiva

5 RESULTAT

5.1 Exponering vid fasta positioner

Skillnaderna i nedsmutsning (mellan skivorna vid de

fasta positionerna) hos varje matchat vägpar har signi-

fikanstestats (t-test).Uppmätta skillnader är ej

signifikanta men en entydig tendens föreligger att

saltning medför ökad nedsmutsning. Detta gäller

såväl transmission som retroreflexion och kontrastre-

duktion.

Skillnaden i nedsmutsning mellan den skiva som var

monterad närmast vägen och den skiva som var.
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monterad längst från vägen på varje ställning har

också signifikanstestats (t-test).Skillnaderna är i

detta fall kraftigt signifikanta och visar att de ski-

vor som placerats i positionen närmast vägen varit

mera nedsmutsade än de som varit placerade i positio-

nen långt från vägen. Detta resultat överensstämmer

väl med det som Rumar och Öst erhållit (1974).

5.2 Exponering vid bilburna positioner

 

'Skillnaden i nedsmutsning inom varje par av sandad och

saltad väg harberäknats för varje exponerings-

tillfälle för både front- och bakmonterade glas-

skivor.

Skillnaderna har underkastats t-test och därvid visat

sig vara kraftigt signifikanta. Detta resultat gäller

dels oberoende av montering fram eller bak på bilen

och dels oberoende av de olika mått på nedsmutsning

som använts (dvs av transmission, retroreflexion och

kontrast).

Detta resultat innebär att nedsmutsningen generellt

varit större på de saltade sträckorna än på de san-

dade.

Den vidare databehandlingen kan inskränkas till ett

av måtten under förutsättning att de olika metoderna

kan anses mäta samma sak. Sambandet mellan de olika

måtten visas i tre plotterdiagram i bilaga 1. Eftersom

mätvärdena inte är normalfördelade och relationerna

mellan mätvärdena hos varje variabelpar ej är rätlin-

jiga kan ej sambandet enkelt uttryckas i en sammanfat-

tande produktmomentkorrelationskoefficient (rxy).
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Av de två plotterdiagram som grafiskt visar sambandet

mellan transmissionsfaktorn a ena sidan och kontast-

reduktionsfaktorn å den andra, framgår att mätvärdena

ligger väl samlade omkring en linje. Sambandet mellan

variablerna är starkt. Sambandet mellan kontrastreduk-

tionsfaktorn och retroreflexionsfaktorn är också starkt

men visar något större spridning.

Genom upprepad mätning av ett stort antal nedsmutsade

glasskivor har transmissionsmåttets tillförlitlighet

(reliabilitet) kunnat uppskattas. Transmissionen har

vid dessa mätningar varierat inom området 0,6 - 1,0.

Korrelationen mellan första (x) och andra (y) mättill-

fället är mycket hög: rxy = 0,996.

Någon upprepad mätning avseende övriga mått har inte

utförts på ett systematiskt sätt. Däremot har det

vid då och då företagna, upprepade mätningar visat

sig att transmissionsmåttet har betydligt större till-

förlitlighet än reflex- och kontrastreduktionsmåtten.

De starka sambanden mellan de mätvärden som erhålls

vid de olika mätmetoderna jämte transmissionsmåttets

tillförlitlighet gör det motiverat att inskränka

den vidare databehandlingen till att endast behandla

transmissionsfaktorn.

Det har ovan visats att det föreligger en signifikant

skillnad i nedsmutsning mellan sandad och saltad väg.

Man ställer sig då frågan: Hur stor är då denna skill-

nad?

För varje mättillfälle på varje par av experiment-

och kontrollsträcka beräknades förhållandet (F)

mellan transmissionen för saltad sträcka (Tsalt) och_
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av transmissionen för sandad sträcka (Tsand) enligt

följande:

T
F ;eu-EEE ;

Tsand

Medelvärdet av F över alla exponeringstillfällen

(76 st) vintern 1980 - 81 är för det vägpar med den

största trafikbelastningen 0.96 och för det vägpar

med den minsta trafikbelastningen 0.98.

Detta innebär att i medeltal har saltningen föror-

sakat en transmissionsförlust av 4% respektive 2%

över en exponeringssträcka av ca 30 km jämfört med

transmissionsförlusten vid sandning.

Medelvärdet är dock en dålig beskrivning vid en

jämförelse av nedsmutsningen mellan saltad och

sandad väg eftersom huvuddelen av exponeringarna

förorsakat endast obetydlig nedsmutsning eller ingen

nedsmutsning alls. Av denna anledning bör man studera

data från de tillfällen vilka inneburit kraftig ned-

smutsning.

I redovisningen nedan presenteras data endast för

nedsmutsning i positionen bak på bilen. (Bakgrunden

till detta är att data från positionen fram endast

visar mindre frekvens av kraftig nedsmutsning men i

övrigt samma tendenser).

I tabellen nedan redovisas antalet exponeringstillfäl-

len som transmissionsfaktorn (TF) hos glasskivorna

antagit värden under 0.90 resp 0.75 för varje väg-

sträcka.
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Tabell 1 Antal exponeringstillfällen transmissionen
understigit 0,90 och 0,75 för de båda paren
av sandad och saltad väg. Totalantalet expo-
neringstillfällen är 76.

Number of occasions the transmission factor
(TF) of the glass plates has been below 0.90
and 0.75 for each road. The total number of
exposures during the winter has been 76.

 

Antal tillfällen (frekvens)
Number of occassions (frequency)

 

Transmissions-
faktorn (TF)
(mindre än)

Vägpar I (åmd "5000)
Pair of road I

( 5000 veh./day)

Vägpar II (âmd'VZOOO)
Pair of road II
( 2000 veh./day)

 

Transmission 

   

Sandad Saltad Sandad Saltad

factor (TF) Sanded Salted Sanded Salted
(less than)

< 0,90 15*. 27* 7** 19**
< 0,75 6 9 O 3

 

* Sign. skillnad (p<.lO)
** Sign. skillnad (p<.05)

Significant difference (p<.lO)
Significant difference (p<.05)

I tabell 2 nedan redovisas medelvärdet av transmissions-

faktorerna (TF) för de exponeringstillfällen som

redovisats i tabell 1.
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Tabell 2 Medelvärdet av de transmissionsfaktorvärden

(TF)
0,75.

som varit lägre än 0,90 respektive

Mean value of all transmission factor values
below 0,90 and 0,75 for each road.

 

Medelvärdet av TF mindre än 0,90 resp 0,75
Mean value of TF below 0,90 and 0,75

 

Transmissions-
faktorn (TF)

(mindre än)

Vägpar I (åmd-*5000)
Pair of road I

Vägpar II (åmd *2000)
Pair of road II

 

  

 

Transmission Sandad Saltad Sandad Saltad
factor (TF) Sanded Salted Sanded Salted

(less than)

<0,90 0,75 0,77 0,85 .0,84
<0,75 0,64 0,64 - 0,70

   

Tabell 1 visar att antalet tillfällen med stark ned-

smutsning är större på saltad än på sandad väg.

Dessutom föreligger en signifikant skillnad (p<.lO)

mellan de båda vägparen vad gäller totala antalet

tillfällen med stark nedsmutsning. Antalet tillfällen

med stark nedsmutsning tycks öka med ökad trafikbelast-

ning.

Tabell 2 visar däremot att graden av nedsmutsning de

gånger det är smutsigt väglag (dvs vid TF<.90 och

<.75) inte varierar mellan saltad och sandad väg inom

varje vägpar.Vid en jämförelse av nedsmutsningsgra-

den mellan vägparen föreligger däremot en signifikant

skillnad (p<.02) som tyder på att

ökar med ökad trafikbelastning på

saltad väg. Detta innebär att när

väglag så förvärras förhållandena

mängd. Man bör

nedsmutsningsgraden

såväl sandad som

det är smutsigt

med ökad trafik-

härvidlag beakta att dessa resultat

erhållits vid nedsmutsning av glasskivor som varit

placerade bak på bilen och därför företrädesvis
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blivit nedsmutsade av den smuts som det egna fordonet

dragit upp från vägbanan.

I tabell 3 nedan redovisas antalet tillfällen den

sandade respektive den saltade sträckan inom varje

vägpar haft det smutsigaste väglaget. Vid företrä-

desvis rent väglag har ingen nedsmutsning kunnat

uppmätas varvid vägparen varit lika.

den sandade
inom varje
väglaget.

Tabell 3 Antal exponeringstillfällen
respektive saltade sträckan
vägpar haft det smutsigaste

Number of occasions the sanded and salted
road in each pair of roads has had the most
dirty state of road.

    

Vägpar I (åmdNSOOO) Vägpar II (åmdNZOOO)
Pair of roads I Pair of roads II

jSandad Saltad Lika Sandad Saltad Lika
:Smutsigast Smutsigast Smutsigast Smutsigast
Sanded _ Salted Equal Sanded Salted Equal
Most dirty Most dirty Most dirty Most dirty

13 48 15 14 43 19

   

  

Tabellen visar att i de fall någon skillnad i nedsmuts-

ning förelegat är den saltade vägen smutsigare än

den sandade i ca 3 av 4 fall.

Vid de väglagsregistreringar som utförts framgår att

den saltade vägsträckan skiljer sig ifrån den sandade

inom varje par på så sätt att den saltade vägen varit

våt i betydligt högre utsträckning. Sammanställs

sedan resultaten från väglagsregistreringarna med

resultaten från nedsmutsningsmätningarna framgår att

svårartad nedsmutsning företrädesvis äger rum då

vägbanan varit Våt eller fuktig.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

De resultat som redovisats har erhållits utifrån data

insamlade under endast en vinter och på två par av

jämförbara vägsträckor i Östergötland. Detta

tillåter ej att resultaten generaliseras att gälla

varken vintrar i allmänhet eller vägar över hela

landet.

Resultaten bör därför bekräftas genom fortSatta

studier under projektets andra etapp, vintern 1981 -

82.

Stora skillnader i nedsmutsning föreligger ofta mellan

vägens båda sidor. Detta visar att nedsmutsningen vid

fasta positioner utefter vägen i stor utsträckning

torde påverkas av faktorer (t ex förhärskande vind-

riktning), som inte kan kontrolleras med mindre än

att vägarna i varje vägpar också är lika med avseende

'på terrängförhållanden och riktning. Då dessa krav

inte kan uppfyllas, bör de fortsatta studierna inskrän-

kas till smutsexponering av bilburna skivor.

Syftet med de fasta positionerna utefter varje sträcka

var att studera hur smutsen ackumulerades under litet

längre perioder (dvs 1 vecka i här redovisad studie).

Detta syfte torde delvis kunna uppnås genom skivor som

exponeras under en följd av dagar i en bilburen posi-

tion.

Den gångna vinterns resultat visar att nedsmutsningen

av den främre bilburna positionen inte avviker från

nedsmutsningen av den bakre då jämförelser görs

inom varje par av experiment- och kontrollsträcka.

Detta innebär att i stället för att ha en främre

och en bakre position kan två bakre positioner
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användas där i den ena en ren glasskiva exponeras

vid varje tillfälle och i den andra en glasskiva

exponeras under fleratillfällen i följd för

studium av hur smutsen ackumuleras.

Då de olika måtten på nedsmutsning, som gjorts i den

här redovisade studien, visat samma resultat, väljs

det enklaste och tillförlitligaste måttet, nämligen

transmissionen, att användas vid fortsatta studier.

Den statistiska analysen av resultaten har resulterat

i signifikanta skillnader i olika avseenden. Eftersom

många av dessa jämförelser ej vilar på hypoteser som

formulerats vid undersökningens planering måste dessa

skillnader bekräftas vid en upprepning av försöken

(korsvalidering). Generaliseringar av här redovisade

resultat fordrar således även ur statistisk synvinkel

en upprepning för att kunna anses vara giltiga. Detta

innebär att de i denna studie redovisade signifikanta

skillnaderna ska utgöra hypoteser att testas vid en

upprepning av försöket.
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Bilaga 1
1(3)

Plotterdiagram över sambanden mellan
a) Transmission och kontrastreduktion

Plotting diagram of the connections between
a) Transmission and contrast reduction

Kontrastreduktion

Contrast reduction

 

 

1. 0 'r' ;g
X
x

0;9 «

0.8 «

0.7 «

0.6 4

0.5 ü

0.4 «

0.3 «

0.2 « X Q

' X :si-"75"
0.1 « äägigxxxiøöågz

xxx x xzx* <
0.0 1 X: i I I - L 4 4 : Transmission

 

0.0 0.1 0.2 0.30.41 0.5 .0.5 0.7 0.8 0.9 1.0

VTI MEDDELANDE 302



Bilaga 1
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b) Transmission och retroreflexion

TranSmission and retroreflection
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Bilaga 1
3(3)

c) Kontrastreduktion och retroreflexion

Contrast reduction and retroreflection

Kontrastreduktion

Contrast reduction
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