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Mätning av stänk från fordon på våt vägbana - förstudie

av Ulf Sandberg

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 Linköping

REFERAT

Föreliggande rapport utgör en förstudie inför planerade

mätningar av stänkspridning och bygger på studium av

tillgänglig litteratur. Deninnehåller inga egna experi-

mentella resultat.

Rapporten diskuterar för- och nackdelar hos olika meto-

der att mäta stänkgenereringen från fordon som kör på

våt väg, liksom de mått som kan användas för att be-

skriva stänket. Även de externa faktorer som påverkar

stänkprovningar, såsom vägyta, vattendjup och vindför-

hållanden, tas upp till diskussion.

Mätmetoderna diskuteras också med avseende på de prak-

tiska erfarenheter som redovisas i litteraturen, och i

anslutning därtill har en översikt över hittills använd

teknik sammanställts. Det visar sig att de metoder som

hittills utnyttjats, rent tekniskt har varit av rela-

tivt primitiv art. Särskilt intresse ägnas åt olika

sätt att mäta den siktnedsättning som stänket ger upp-

hov till. Förslag lämnas på en teknik att mäta sikt-

nedsättningen i olika lägen vid sidan av och bakom for-

donen med hjälp av optiska instrument.

Rapporten avslutas med en relativt utförlig bibliografi.
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II

Measurement of splash and spray generated by vehicles

on wet roads - a pilot study

by Ulf Sandberg

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The presented report is based on studies of the open

literature on splash and spray generated by vehicles,

and contains no new experimental results. It is part of

a pilot study initiated by plans för future measurements.

In the report the Characteristics of different methods

for measuring splash and spray generation from vehicles

travelling on wet roads, are discussed, as well as the

measures that are appropriate for describing splash and

spray. Also the external factors influencing the measure-

ments, such as road texture, water depth and wind, are

reviewed.

The measurement methods are discussed also with respect

to practical experience related by former investigators,

and - as a means of assistance - a review of the measure-

ment techniques utilized so far has been carried out.

It seems that the methods used so far have been rather

primitive, from a technical point of view. Special

attention is given to the different ways of measuring

the impairment of visibility that is caused by splash

and spray. Suggestions are given for a technique to

measure the impairment of visibility in different

locations beside and rearward of the vehicles by means

of Optical instruments.

A rather extensive bibliography is included.
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INTRODUKTION

Inledning

 

Vatten- och smutsstänk som uppstår när ett fordon kör

med hög hastighet på en våt vägbana påverkar trafikmil-

jön på ett negativt sätt och medför sannolikt en ökad

belastning och stress på fordonsföraren. Detta sker inte

endast som enwthxüd:nedsättning av sikten i luften eller

genom vindrutan, utan också som en försämrad synbarhet

av trafikmärken och mötande eller framförvarande fordons

nersmutsade lyktor. Försämrat ljusutbyte från de egna

strålkastarna är ytterligare en av stänkets olägenheter.

Förutom de uppräknade trafiksäkerhetsriskerna kan till

stänkets minuskonto också föras den försämrade miljön

runt vägarna, samt kostnaderna betingade av korrosion

och rengöring. För att åtgärda de negativa verkningarna

fordras bland annat att metoder finns tillgängliga som

medger utförande av undersökningar av olika sätt att

dämpa stänkets alstring eller spridning.

I denna rapport begränsas frågeställningen till själva

mätmetodiken - således behandlas ej genereringen av

stänket eller relationerna mellan stänk å ena sidan

och trafikens säkerhet och flöde å den andra sidan. I

ett avseende berörs relationen mellan stänk och sikt,

nämligen möjligheterna att med ett mått på siktnedsätt-

ningen beskriva stänkets intensitet. Beträffande stän-

kets uppkomst och spridning hänvisas till en intern

VTI-PM (ref. nr /l4/; se bibliografin i slutet på denna

rapport).

Relationen mellan trafiksäkerhet - eller snarare tra-

fikolyckor - och stänk, är mycket sparsamt berörd i

tidigare undersökningar; de enda som för närvarande

är kända är referenserna 7, 9, 15, 19 och 20. Beträffande

trafikflödets beroende av stänk finns inga kända arbeten,

utom möjligen en notis /lO/ som handlar om
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körhastigheterna på våta relativt torra vägarX

Mätproblemet

Att kvantifiera eller på annat sätt beskriva genere-

ringen av vatten- och smutsstänk från fordon som kör

på våta vägbanor bereder så stora svårigheter, att

detta kan ha bidragit till att stänkproblemen - trots

sin uppenbara betydelse för trafikanterna - ej har

ägnats något större intresse. Det gäller såväl funda-

mentala frågeställningar t ex hur stänket skall karak-

teriseras och vad som skall mätas, som praktiska pro-

blem såsom kontroll av vattendjup och användning av

mätmetoder som ger representativa och reproducerbara

mätvärden. Även beträffande presentationen och tolk-

ningen av mätresultaten kan allvarliga tveksamheter

uppstå.

Bristen på nämnvärda tidigare erfarenheter av stänk-

mätningar, standardisering eller internationellt ve-

dertagen praxis kan endast understryka svårighetsgraden

av deantydda mätproblemen. Det är därför viktigt

att man redan från början använder sig av en väl genom-

tänkt teknik som förhoppningsvis kan vara användbar

även vid fortsatta experiment och som kan underlätta

jämförelser mellan stänkmätningar gjorda vid skilda

tillfällen och på olika platser.

x u n . .
Som f o refererar en Texas-undersokning som Visar att

85% av fordonsförarna körde i medeltal 5 km/h fortare

(1) på våt än på torr väg.
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TERMINOLOGI

Det är här behövligt att söka definiera vad som i fort-

sättningen menas med olika benämningar på stänk samt

anordningar avsedda att dämpa dess verkningar:

Stänk

(eng.: Splash and spray)

Sprut (sidstänk)

(eng.: Splash)

Avstänk

(eng.: Spray)

VTI rapport 124

En sammanfattande benämning

på sprut och avstänk (se ne-

dan), dvs allt vatten och

eventuell smuts som sprids

upp i luften då ett fordon

kör på en våt vägbana.

Den del av stänket som gene-

reras genom vattnets undan-

trängande från kontaktytan

mellan däck och vägbana.

Sprutet uppkommer främst vid

stora vattendjup och kan be-

stå av hela strålar eller

innan de"vattenplymer" som,

når marken, ofta splittras

till relativt stora vatten-

drOppar. Sprutet genereras

huvudsakligen i sidled från

däcket. En alternativ benäm-

ning är "sidstänk".

Den del av stänket som gene-

reras genom att vatten upptas

i däckmönstret och av centri-

fugalkraften slängs av från

däcket i tangentiell rikt-

ning. Större delen av avstän-

ket träffar olika fordonskom-

stänkskär-ponenter (chassie,

mar, stänklappar) och splitt-

ras därvid till mindre



Stänkvak (kölvatten)

(eng.: Wake)

Stänkskydd, eller

stänkskyddsanordning

[eng.: (Splash and)

Spray protector]

Stänkskärm

(eng.: Mudguard, Wing)

(amer.: Fender)

Stänklapp

(eng.: Mudflap)
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vattendroppar som bildar en

vattendimma vid sidan av och

bakom fordonet.

Med stänkvak menas här ut-

sträckningen av hela den

vatten- och smutsdimma som

uppstår runt (och främst

bakom) ett fordon som gene-

rerar stänk. Alternativ be-

nämning: "Kölvatten".

En sammanfattande benämning

på såväl stänkskärm och

stänklapp (se nedan) som öv-

riga anordningar som till-

kommit i avsikt att dämpa

stänk (vilket i verkligheten

kan få motsatt effekt).

En styv skärm som täcker

främst ovan- och/eller bak-

sidan av ett däcks periferi

i avsikt att dämpa stänk.

En lapp av flexibelt mate-

rial (t ex gummi) som vanli-

gen monterats i stänkskär-

mens förlängning bakom däcket

och ned mot vägbanan.



PROVNINGSSÄTT

Stänkprovningar kan tillgå på i huvudsak två fundamen-

talt olika sätt, nämligen fullskaleförsök i fält, res"

pektive modellförsök eller fullskaleförsök i reducerad

skala i laboratorium.

Vid fullskaleförsök i fält (dvs utomhus) tillgår prov-

ningen så att ett provfordon kör över en våt vägsträcka

och därvid alstrar stänk vars "intensitet", geometriska

utsträckning eller verkningar uppmäts. I princip be--

höver inga egentliga avsteg från full realism göras.

De fältmässiga försöken är utsatta för extern påverkan

såsom av vind, nederbörd och ljusförhållanden, och

dessutom fordras en del hjälpmedel; t ex bevattnings-

system. Svårigheterna kan i dessa avseenden avsevärt

reduceras genom att utföra mätningarna i laboratorium.

Laboratorieförsök kan tillgå så att en modellversion

(reducerad skala) av hela provobjektet, eller delar

därav, testas med däcket eller däcken rullande på ett

vattentäckt rullband. Alternativt kan en mindre del av

fullskaleobjektet testas i sin ursprungliga storlek.

Försöken blir nästintill meningslösa om inte fartvinden

kan simuleras. Därvid måste en fläkt med mycket stor

kapacitet användas och helst bör försöken ske i en

Vindtunnel. Det är då oundvikligt att vindtunneln

smutsas ner.

Laboratorieförsök har utförts i Tyskland (ref /4, 5/)

och i USA (ref /3/). Det har också planerats att utföra

laboratorieprov på två andra platserx.

En skalning av provobjekten till reducerad storlek är

inte problemfri. Beträffande däck, stänkskärmar,

 

XSe SANDBERG, U: Mätning av effektivitet hos stänk-

skyddsanordningar - projektplan. VTI, april 1977.
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stänklappar m m. bereder detta ingen större svårighet,

medan t ex själva mediet (vatten) självklart inte kan

skalas. Därvid kan man oavsiktligt ändra på förhållan-

det mellan sprut och avstänk, stora och små vatten-

droppar osv. Ett annat problem är att laboratorieför-

söken måste ske på en simulerad vägyta, som ej kan

likna en verklig vägbeläggning. På grund av den prak-

tishaomöjlighetenatt till fullo simulera ett fordons

aerodynamik (extrema laboratorier undantagna) uppstår

ytterligare avvikelser från eftersträvad realism.

Laboratorieprovningar måste därför anses ha en mycket

begränsad användning tills de kan korreleras på ett

tillfredsställande sätt med fullskaleprov under fält-

mässiga förhållanden.

I de kommande avsnitten diskuteras i första hand stänk-

mätningar med hänsyn till fältmässiga fullskaleförsök.

Stänkmätningarna är principiellt oberoende av om mät-

ningarna skall ske i fält eller laboratorium. Vissa

praktiska synpunkter kan emellertid skilja. Det är där-

för endast i undantagsfall som resonemanget inte direkt

kan tillämpas även vid laboratorieförsök.
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FAKTORER SOM BÖR KONTROLLERAS VID PROVNING AV STÄNK-

GENERERING

Betxdelsefulla faktorer

De faktorer hos väg, omgivning och driftsätt som på-

verkar stänkgenereringen från fordon bör vara kända

och helst kontrollerbara under mätningen för att repro-

ducerbara resultat skall erhållas. Dessa faktorer är:

1. Vägbanans makrotextur

2. Vattendjup på beläggningen

Vattendjupet påverkas i sin tur av (enligt ref

/21/)=

Regnintensitet

Texturdjup

Bombering (vägbanans lutning)

Avstånd till beläggningskanten

3. Bevattnad väglängd (vid konstbevattnad provbana)

4. Smutsandelen i stänket (dvs relativa förekomsten

av andra ämnen än vatten)

5. Vindriktning och vindhastighet

6. Fordonshastighet

Kommentarer

 

Yägêêaê§§_@êkrezsåfgr

Vägbanans textur påverkar vattendjupet för en given

regnintensitet, men även om vattendjupet regleras till

konstant nivå kan texturen ha inflytande på stänkge-

nereringen. Däcket kan nämligen drapera upphöjningar i
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.2.

vägytan (stenar) olika mycket beroende på hur texturen

är beskaffad, och därmed få en varierande kontakt med

det vatten som fyller ut håligheterna. Ännu finns dock

inget experimentellt underlag för hur detta påverkar

stänket.

Vägytans makrotextur bör alltså tills vidare beskrivas,

t ex med metoder som fotografering och mätning av tex-

turdjup (sandutfyllnadsmetoden); gärna kompletterat

med registrering av profilkurva.

YêEEêEQlEP_9§ä_§§YêEEElEgê§Y§EQE

I två fall redovisas i litteraturen stänkmätningar på

en naturligt vattenbegjuten vägbana (dvs mätningar i

regnväder), nämligen av Koessler et al /4/ och Kamm

& Wray /3/. I första fallet uppges vattendjupet ha

varierat en faktor 3 mellan olika mättillfällen. Svå-

righeterna att erhålla önskat konstant vattendjup och

att vid olika mättillfällen få detta reproducerat, är

så stora vid förlitande på naturligt regnbegjuten väg-

bana, att man i de flesta fall väljer att konstbevattna

vägen. Detta kan ske genom bevattning från en tankbil

som kör över provsträckan strax innan stänkprovet

skall ske och därvid sprider ut enkänd vattenmängd.

Då krävs en mycket plan vägbana för att ett väldefini-

erat och tillräckligt konstant vattendjup skall erhål-

las, dvs vattnet får ej bortdräneras i nämnvärd grad

innan stänkprovet hinner ske. Fördelen är att vatten-

åtgången är förhållandevis liten. Metoden har använts

av Ritter /8/ och Voigt /ll/. En nackdel är att det

torde vara svårt att åstadkomma ett konstant vatten-

djup under så lång tid att både stänkprov och vatten-

djupsmätning hinner göras.

Genom att sprinklerbevattna en vägsträcka från en

markbaserad anläggning (till skillnad från fordonsbaserad)
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kan man upprätthålla en konstant "regnintensitet" lik-

som ett konstant vattendjup. Därmed får man större

möjligheter att välja "vattenparametrar" som man önskar.

Åtgången av vatten blir emellertid större än vid tank-

vagnsbevattning.

Det måste anses vara väl dokumenterat att vattendjupet

spelar en stor roll för stänkgenereringen: Chapoux /2/

anger ett.beroende till ca

 

Kölvattnets längd ^/ vattendjupet

För god reproducerbarhet hos stänkmätningarna bör där-

för vattendjupet kontrolleras. Gallaway /21/ uppger

följande empiriskt funna formel (omvandlad till met-

riska enheter):

-3 0,11d = 15 - 10 - T 0'43L

d = medelvattendjup refererat till ett plan i
texturens tOpp (mm)

T = texturdjup (mm)

L = dräneringslängd (avstånd till vägkant) (m)

I = regnintensitet (mm/h)

S = Bombering (lutning) (m/m)

Beträffande vattendjupsmätare, se avsnitt 7.7.

ååYêEEBêQ-Yäglä99§

Längden på den vägsträcka som skall vara täckt av vat-

ten bestäms av den använda stänkmätningsmetoden. Om

exempelvis stänket skall mätas under en omkörning, kan
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10

en sträcka på 0,5 - 1 km behövas, men om däremot stän-

ket mäts med vissa andra metoder räcker det med kanhända

endast ett femtiotal meter. Vid hittills utförda försök

har man i allmänhet använt sig av sträckor mellan 60

och 120 m (se tabell 5.1). Något som ofta förbises är

att eventuella stänkskyddsanordningar (och möjligen även

fordonets chassie) bör vara "mättade" med vatten när

stänkmätningarna görs för att simulera verklig körning

i regnväder. Man kan tänka sig stänkskydd som har för-

mågan att effektivt samla upp vatten till en viss gräns

men som därefter får en avsevärt försämrad effektivitet

p g a "översvämning". En sådan effekt har observerats

av ref /3/. I ett sådant fall finns risker att stänk-

mätningar på en kort bevattnad sträcka kan ge en helt

felaktig bild av effektiviteten.

§E§BE§E§_§EEE§bêlE

Siktnedsättningen på grund av stänk är naturligtvis

beroende av nedsmutsningsgraden hos det uppkomna stän-

ket. Det finns flera skäl som talar för att en mätning

med smutsblandat vatten skulle vara fördelaktig ur mät-

synpunkt, men eftersom det är svårt att åstadkomma en

konstant, reproducerbar smutshalt blir det trots allt

önskvärt att mäta med rent vatten på vägbanan. Därför

rekommenderas att den aktuella provsträckan spolas ren

från smuts innan mätningarna påbörjas.

Ylsêfêrbållsgésg

Vissa mätmetoder är relativt oberoende av vindförhållan-

den, t ex metoder som går ut på att samla upp vatten i

fordonets omedelbara närhet. I de flesta andra fall

måste emellertid vindförhållandena vara under observa-

tion. Detta gäller både riktning och hastighet hos vin-

den, dock med undantaget att om vindhastigheten är
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mycket låg spelar Vindriktningen ingen roll. Den maxi-

mala Vindhastighet som har tolererats vid tidigare mät-

ningar har varit ca 3 - 5 m/s (/4, 8, 12/).

Det rekommenderas att Vindhastighet och vindriktning

registreras under mätningarna.

Esäésaêbêêfigäsä

Chapoux /2/ anger att kölvattnets längd (L) förhåller

sig till fordonshastigheten (V) som

L'NJV2

Maycock /7/ anger relationen mellan stänktäthet (p) och

hastighet till

ONVL8

Exempel: En Ökning av hastigheten från 70 till 80

km/h medför en stänktäthetsökning med 45%!

Således bör fordonshastigheten vara noggrantkänd för

att inte stora felbidrag skall erhållas. För 10% fel i

stänktäthetsvärdet tillåts en noggrannhet i hastighets-

bestämningen på högst 2,5 km/h (vid 70 km/h). Detta

medför att vid jämförande stänkmätningar mellan olika

fordon måste extern hastighetsmåtutrustning användas.
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ÖVERSIKT ÖVER HITTILLS ANVÄND TEKNIK

I tabell 5.1 finns en sammanställning över Vilka mät-

metoder m m som använts vid tidigare publicerade under-

sökningar rörande stänkgenerering.
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Chapoux+

Le Guen

ref /2/+/6/
Koessler et al

ref /5/

Maycook

ref /7/
Koessler

ref /4/

Kamm & Wray

ref /3/

Ritter

ref /8/

Voigt
ref /ll/

Yamanaka

ref /13/

 

Fordonsslag
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Fotografering

Kameraplacering

3 st pb
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2000m-bana:
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?
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Ca_<_ 2,3mm+

lägre djup

Flöde känt

Djupt be-

räknat

4,4m/s

Ja

Framför-+sida

1 lb

fält
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Metallkam
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bak(56m bak/

Am sida)

snett framför/från

ovanifrån

+sida

Svart skärm
160m framför

160m bakom

Absorb.papper Absorb.papper Behållare ome- Absorb.papper Subjektivvär* -

på vindruta på följebil delbart bakom på följebil dering
på följebil 9m bak däck (misslyckat) Laserdensito-
(10m bakom) Behållare, ca meter,mott.-
"Uppsamlings- 2m bakom däck sänd.:7,5m.
vägg" (miss- Mätriktning:
lyckat) //körriktn.

övriga mätmetoder Behållare, Absorb.papper Särskild vind-

snett bakom 2,5m bakom ruta med vat-

däck. däck tenuppsaml.på
Densitometer- följebil 10-30
mätning på m bak.
fotogr. "Rökmätare"
Fotometer på (misslyckat)
omkörande bil Fotometer
(1,3m). Ylletrådar

Fotometer, runt fordonet
mott.-sändar-

avst:lSOm//

körriktn.

Papper:0,85m 1,2m
Beh.:Näranmrk

Mäthöjd - 0,2-O,6m - O,3-O,7m 1,15m

i lm från däck.Bak0m däck - Ca 1,5m - 1,8m Direkt bak0m+ Rakt fram

0,5m varje

sida

Mätplats, lateralt

Mätt storhet Vakens längd Stänktäthet Vattenmängd -

kg/m3 kg

Siktdämpning -

på 7,5m
Vattenmängd Vattenmängd Vattenmängd

kg),"ljus- (kg) (kg)
het",sikt-

dämpning om-

körn.(l,3m)

samt under

150m

Fordonshastighet, km/h 80,100,120 50-120 20-100 60,65,72 90-105 96 90 30,50,70 40,80
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MÅTT PÅ STÄNK

Vikten av rätt valda mått

 

Våra möjligheter att objektivt jämföra olika fysika-

liska förlOpp är helt avhängigt hur nära vi kan beskriva

vad som händer, dvs kvalitén på det eller de mått vi

använder som närmevärden på det aktuella skeendet. Att

åsätta ett skeende representativa mätvärden är egent-

ligen endast en form av informationsreduktion. Det gäl-

ler då att uppnå en lämplig balans så att en till-

räcklig informationsreduktion erhålles, men samtidigt

den kvarstående informationen är meningsfull och medger

användaren av mätresultaten att fatta korrekta beslut.

Det är nämligen till ett beslut i någon form som varje

meningsfull mätning måste syfta. Det kan t ex vara ett

beslut av typen "skall denna stänkskärm användas?" eller

"är denna torkarkapacitet tillräcklig?".

I många fall uppstår problem både med valet av mått och

med precisionen hos de mätvärden man så småningom får

vid det praktiska utförandet av mätningen. Så är t ex

fallet när det gäller stänkmätningar. För attnågot ut-

reda vilka möjligheter som finns, diskuteras nedan (av-

snitt 6 och 7) de mått och mätmetoder som här kan komma

i fråga.

VTI rapport 124
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Stänktäthet i luften

 

Definition: Det i luften uppstänkta vattnets (even-

tuellt smutsblandat) massa per volyms-

enhet.

' 3
Enhet: kg/m

Har direkt a. Sikt genom vindrutan (sikten antas

betydelse bero av på vindrutan infallande vatten-

för: mängd per tidsenhet).

b. Sikt utanför vindrutan.

c. Nedsmutsningen av allt på och omkring

vägen.

Alternativt Uppstänkt vattenmängd på enviss väg-

likartat sträcka och en viss yta (tvärs körrikt-

mått: ningen). Enhet: kg.

Siktnedsättning i luften

 

l
Definition: Siktnedsättningen = (transmissionsfakorn)_

Luminans hos en ljuskälla
sedd genom "ren" luft
Luminans hos en ljuskälla

sedd genom stänkdimma

 

Enhet: Dimensionslös (Luminansen mäts i cd/m2 =

= lm/sr,m2)

Storlek: 1 - m (1 motsvarar "ingen dämpning")

Har direkt a. Sikt utanför vindrutan.

betydelse b. Sikt för trafikanter som färdas utan

för:
vindruta eller motsvarande (cyklister,

motorcyklister, fotgängare, vissa

traktorer etc).

VTI rapport 124
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Det är viktigt att man bestämmer sig för

över hur lång sträcka och i vilken riktning

dämpningen skall mätas. Huvudalternativ:

1. Mycket kort sträcka (någon m).

2. Lång sträcka (större än stänkvakens

längd)

A. Longitudinell riktning (körriktningen)

B. Lateral riktning (tvärs körriktningen)

Ljuskällan bör ge "vitt" ljus inom ögats

känslighetsområde.

Total siktstörning

 

Definition:

Enhet:

Har direkt

betydelse

för:

Notis:

Som ovan (6.3), fast luminanserna mätta

även genom en vindruta.

Som ovan.

Sikten genom och utanför vindrutan.

Mätsträckans längd bör bestämmas. Ljus-

källan bör ge vitt ljus inom ögats

känslighetsområde. Svårigheter beträffande

definiering av mätförhållanden p g a indi-

viduella strömningsegenskaper för det

störda fordonet samt driftsätt för dess

torkare.

VTI rapport 124
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Stänkvakens längd

 

Definition: Längden, relaterat till fordonets bakre

kant, på den stänkvak som bildas.

Enhet: m.

Notis: Kan uppskattas subjektivt med ledning av

fotografier.

Svårigheter: Eftersom vaken gradvis tunnas ut, är det

mycket svårt att ange dess gränser.

Instrument för objektiv mätning saknas

för närvarande.

Subjektiva mått

 

Stänkets utbredning och intensitet liksom dess inverkan

på sikten IGM] åsättas rent subjektiva mått med hjälp

av tränade observatörer. Ofta kan det dock vara svårt

att veta vad man egentligen mäter, eftersom en observa-

tör kan få svårt att sila bort alla andra intryck än de

som avses vara utslagsgivande. Det är också möjligt att

direkt mäta någon form av prestationsnedsättning p g a

stänket.

VTI rapport 124
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MÄTMETODER

Fotografering och subjektiv utvärdering

 

I så gott som alla hittills utförda undersökningar har

fotografering och subjektiv utvärdering använts, om

inte alltid som primär metod så åtminstone som en

kompletterande. Ofta används både stillbilds- och film-

kameror samtidigt. Exponeringstiden måste vara mycket

kort (5 1/500 5) p 9 a hastigheten hos provobjektet.

Fotografering från sidan är problemfri och ger gott

resultat, men även andra fotograferingsvinklar såsom

från platser bakom eller framför fordonet ger intressant

resultat, men medför problem med stänk på utrustningen.

I samtliga fall är det nödvändigt med en mörk bakgrund.

 

Vid laboratorieexperiment är detta lätt att åstadkomma,

men vid fältmätningar kan man bli tvungen att bygga upp

en svartmålad bakgrundsskärm. Se Ritter /8/ och Le Guen

/6/.

Triggning av exponeringsögonblicket från en positions-

känslig detektor vid fordonspassagen är nödvändig för

att jämförelser ska bli korrekta.

generella stänkförhållanden, beroende på turbulenser

runt provfordonet, vindinverkan, skillnad i ljus m m.

Det torde sålunda vara nödvändigt att studera fotogra-

fier från flera passager.

Fotografering och densitometermätning

 

Denna metod beskrivs av Ritter /8/. Med hjälp av en

densitometer utvärderas fotografiska negativ från stänk-

provningeni Som ett mått på stänket tas skillnaden i

gråskala mellan det aktuella stänkområdet och bakgrun-

den. Det mått man sålunda får fram motsvarar väl närmast

VTI rapport 124
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ett mellanting mellan stänktäthet (6.2) och siktned-

sättning (6.3) fast med en opreciserad skala. Metoden

kan användas vid samma mätuppställning och ljusförhål-

lande, vilket i praktiken begränsar användningen till

jämförelser mellan "stänkintensitet" i olika områden

kring fordonet vid ett och samma mättillfälle; t ex

stänkfördelningen mellan fram- och bakhjulen (se Ritter

/8/.

Fotograferingsmetoder blir lättare att utföra och ger

resultat med bättre precision i laboratoriemiljö, efter-

som man där har större möjligheter att kontrollera ljus-

förhållanden samt få driftförhållanden mer konstanta.

Sålunda har man hittills vid laboratorieexperiment nöjt

sig med endast fotografering och subjektiv utvärdering

(enligt vad som redovisas av /3, 4, 5/).

Subjektiv utvärdering

 

Alternativ 1: Skyddad bedömning

En subjektiv uppskattning av vattendimmans egenskaper

kan göras genom visuellt studium av stänkgenereringen

antingen

under mätningen, eller

i efterhand med hjälp av fotografier och/eller film.

Det sistnämnda förfarandet har berörts under 7.1. Sub=

jektiv utvärdering under mätningens gång (liksom även

av fotografier och filmer) utfördes vid de omfattande

mätningar som WHI gjorde (ref /12/). Man använde sig

av engrupp observatörer som fick göra bedömningar bl a

efter en femgradig skala. Det hela fungerade tydligen

tillfredsställande, även om det förekom stora indivi-

duella variationer i bedömningarna. Det är dock uppen-

bart att dylika försök kräver en stor och kostsam

VTI rapport 124
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personalinsats.

Det förutsättes att observatörerna har en skyddad pla-

cering på ett avstånd från mätområdet som medger en god

överblick.

Alternativ 2: Närbedömning

En bedömning av obehag, irritation, subjektivt upplevd

siktnedsättning eller prestationsförmåga för bedömare

 

som färdas i ett efter provfordonet följande stänkex-

ponerat fordon, kan vara ett alternativ till objektiva

mätmetoder. För att få god precision måste ett relativt

stort antal observatörer anlitas, vilket medför större

krav på antalet provningstillfällen. Problem av samma

natur som beskrivs i avsnitt 7.8.5 förekommer dock.

Gemensamt för alla subjektiva mätmetoder är att dessa

kommer till sin fulla rätt endast då jämförelser mellan

flera objekt kan göras i så snabb följd att observatö-

rernas minnesintryck hinner kvarstå under tiden mellan

provningarna. Detta kan realiseras genom att filma mät-

ningarna, redigera filmen på så sätt att de körprov-

ningar som skall jämföras kommer i snabb följd samt

spela upp den redigerade filmen inför en grupp obser-

vatörer. Naturligtvis är det då önskvärt att ljusför-

hållandena (t ex solsken/molnigt väder, bakgrund m m)

ej förändras mellan filminspelningarna.

Vattenuppsamling med behållare

 

Stänktätheten (enligt 6.2) kan mätas genom att uppsamla

allt vatten som under en viss vägsträcka passerar genom

ett tvärsnitt i ett plan vinkelrätt mot körriktningen.

I praktiken sker detta genom att montera uppsamlings-

behållare på viss plats i förhållande till fordonet
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och väga den uppsamlade vattenmängden efter fordonets

färd över en våt vägsträcka.

Behållarna kan vara av två skilda slag, nämligen sluten

eller öppen. I den slutna behållaren kan genomströmning

inte ske, vilket däremot den Öppna behållaren tillåter.

Problemet är här att fånga upp vattenpartiklarna men

låta luften passera ostört. Ett försök i denna riktning

har gjorts av Ritter /8/ men det är osäkert hur stor

del av vattnet som verkligen uppsamlas. Se figur 7.1.

Den öppna typen av behållare är naturligtvis att före-

dra ur aerodynamisk synpunkt, emedan den slutna behål-

laren kommer att störa luftflödet avsevärt. Det är

ännu en öppen fråga om behållare (av endera typen)

förmår samla upp annatän de allra största vattendrop-

parna.

   
  

vatten

öppning ca \\

. 150x150 mm2

uppsamlingsränna
för vatten

aleppsrör för
vatten

   

vatten

Fig 7.1 Vattenuppsamlingsbehållare av öppen typ en-
ligt Ritter (ref /8/).
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Ritter anger att en våt sträcka på 120 m är för kort

för att få tillräcklig vattenmängd i den öppna behål-

laren, som har ca 2,3 dm2 öppning. Vid experimenten

var behållaren inte monterad i det stänktätaste områ-

det, särskilt inte med avseende på direktstänket från

däcket (dvs där de större vattendrOpparna förväntas

bli avslängda). För slutna behållare anger Koessler et

al /4/ att för ca 5 x 1 du? öppning, placerad vertikalt

bakom däcket, uppsamlades 0,5 - 1,5 dm3 på 2 km våt

vägsträcka (motsvarande 0,005 - 0,015 kg/m3 i medeltät-

het), medan Maycock /7/ fick 0,4 dm3 på 90 m våt väg
och med 2,7 dm2 öppning horisontellt bakom däcket (mot-

svarande ca 0,17 kg/m3). Skillnaden kan bero på bl a

olika vattendjup, hastighet och behållarplacering.

Enligt uppgiftX har en släpvagn hos universitetet i

Stuttgart försetts med behållare för mätning av stänk-

fördelning, men ytterligare detaljer är ej kända.

Vid laboratoriemätningar kan nackdelen med dålig käns-

lighet (liten vattenmängd/vägenhet) reduceras eftersom

man där har möjlighet att utsätta behållaren för stänk

under längre tid.

Som sammanfattning kan sägas att tillräcklig vatten-

mängd på konstbevattnade vägbanor tycks uppsamlas en-

dast i "stänktäta" områden, dvs strax bakom däcken.

Eventuellt uppsamlas endast större vattendrOppar, medan

den av finare partiklar bestående vattendimman, vilken

ur siktsynpunkt är mycket besvärande, riskerar att av-

länkas förbi behållarna.

 

x Personligt samtal med Herr Kamplade, Bundesanstalt

für Strassenwesen, Köln, 1977.
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Vattenuppsamlingrmaivattenabsorberande papper

 

En variant på uppsamling med slutna behållare utgör

metoden med vattenabsorberande papper ("läskpapper").

Maycock /7/ använde sig av papper (total yta 0,3 - 0,4

m2) uppspända på en ram på ett efterföljande fordon,

medan Voigt /ll/ hade monterat ramen med papper direkt

bakom provfordonet. Mätbara vattenmängder erhölls för

så korta sträckor som 30 m (0 - 130 g) respektive 25

m. Vid försök på nedsmutsade vägar genomförda av väg-

verket i Skara noterade man både nedsättning av ljus-

utbyte genom glasskivor och vikten av uppsamlat vatten

(inklusive smuts) /16/.

Mot pappersmetoden kan invändas att det är osäkert

om de lättare vattenpartiklarna verkligen uppfångas

och att därmed kanske endast de tunga vattendrOpparna

blir utslagsgivande. De senare kommer troligen inte

att vara så siktstörande eftersom de sjunker relativt

snabbt till marken. Till metodens fördelar hör enkel-

heten, samt att man klarar sig med en kort bevattnad

vägsträcka.

Slutligen kan det nämnas att Koessler /4/ provade med

papper monterat på vindrutan på en efteröljande bil,

men fick så inkonsistenta resultat att han betraktade

det som misslyckat. Även Le Guen /6/ uppger att mät-

ningar med denna metod har befunnits vara "föga säkra

och precisa".

Vattenuppsamling på särskild vindruta

Vid japanska försök /l3/ har man använt sig av en

extra vindruteimiterande glasruta monterad i en ram

som var fastsatt på en följebil l m framför denna.

Glasrutan, som hade arean 0,2 m2, var försedd med av-

lOppsrännor och uppsamlingsbehållare, så att den under
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en 100 m lång sträcka uppsamlade vattenmängden kunde

vägas. Man uppgav att repeterbarheten blev utmärkt om

vattendjupet hölls konstant. Följebilen kördes på 10 -

30 m avstånd bakom de stänkalstrande fordonen, och av-

ståndet kunde hållas konStant med hjälp av siktning mot

påklistrade märken i både den extra och den ordinarie

vindrutan.

Mätmetoden förefaller mycket intressant, men lider av

nackdelarna att vara beroende av rutans lutning samt

att de lättare stänkpartiklarna eventuellt avlänkas.

Ett liknande förfarande med en skärm med behållare i

nedre kanten och monterad strax bakom en personbil har

använts av Vägverket för att mäta effekten av sopning

av ävja /l7/.

Mätning av stänkfördelning med hjälp av illetrådar

 

Denna metod verkar i förstone kanskemindre seriös,

men tas ändå upp här som ett intressant exempel på

hur man med enkla medel kan få en uppfattning om hur

stänket fördelar sig runt en bil.

Yamanaka och Nagaike /l3/ spände ylletrådar med inbör-

des avståndet 20 cm på en ram runt ett helt fordon.

Efter stänkprovningen bedömde man vilka, och vilka de-

lar, av trådarna som hade blivit våta och fick därmed

information om intensitet på olika platser runt hela

fordonet. Bedömningen gjordes genom att med fingrarna

känna på trådarna.

Metoden verkar varatidsödande, men i brist på bättre

måste den erkännas vara på gränsen till genial. Den

har bl a fördelen av att den inte kan störa stänkut-

bredningen och att således även de lättare partiklarna

VTI rapport 124
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bör kunna uppfångas. Det blir dock inte lätt att detek-

tera fina skillnader i stänkintensitet eftersom trådar-

nas olika grad av "våthet" blir svår att bedöma.

Mätning av siktnedsättning

ålkfasêêêäfaiagêfäfhsf

(som i

är till sitt

Den i avsnitt 6 definierade siktnedsättningen

fortsättningen även kallas siktdämpning)

belopp beroende på vilket mätavstånd som omfattas. Med

mätavstånd menas här avstånd mellan observationspunkt

och observerat objekt. Om mätavståndet är större än

stänkvakens längd, och mätningen sker parallellt med

körriktningen, kommer mätresultatet att bli ett mått

på den totala siktnedsättningen bakom och förbi fordo-

net, medan ett mycket kort mätavstånd - storleksord-

ningen m eller mindre - ger ett mått på den "momentana"

siktnedsättningen. Om siktnedsättningen för ett mycket

kort mätavstånd normeras m a p avståndet, fås ett mått

på något som man kan kalla för siktnedsättningstäthe-

ten:

siktnedsättningen
Siktnedsattningstatheten = mätavståndet

 

Det är inte otroligt att siktnedsättningstätheten har

ett bestämt förhållande till vattentätheten i luften.

Några experimentella data finns änuu så länge inte.

Waterston /24/ anger dock teoretiska relationer mellan

ljustransmission för monokromatiskt ljus och vatten-

partiklarnas fysiska data.

Av intresse är siktnedsättningstäthetens beroende av

observationspunktens läge (betecknat x) relativt for-

donet:
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Siktnedsättningstätheten = 5 (x) = en funktion av
läget x, rela-

tivt fordonet

Täthetsfunktionen beskriver "stänkintensiteten" i

olika lägen kring fordonet, och är som sådan intressant

för att veta t ex följande:

a. Vilka delar av fordonet emitterar mest stänk?

b. Hur blir siktstörningarna vid färd på visst avstånd

bakom fordonet?

c. Dzo vid omkörningsförlopp och mötesförlopp?

Punkt b och c är betydelsefulla bl a för att en viss

täthetsfunktion kan vara fördelaktigare än en annan

med hänsyn till kapaciteten hos vindrutetorkare på med-

trafikanternas fordon.

Eiiêäêêê_êY-9llEê-E§EêY§EåQQ

Med följande resonemang kan effekten av olika mätavstånd,

dvs avstånd mellan observationspunkt och observerat

objekt, beskrivas. Det antas att det finns ett sikt-

mätningsintrument vilket ger en utsignal som är en

funktion av siktnedsättningen.

Antag att man har ett fordonsfast koordinatsystem med

en "x-axel" parallell med körriktningen enligt figur 7.2,

där x betecknar läget för en observationspunkt längs

fordonet relativt en fordonsreferens, som här har valts

till fordonets front, och y betecknar fordonsreferen-

sens läge relativt en yägfast referens. Ay betecknar

mätavståndet. Vägen antas vara en oändligt lång bevatt-

nad raksträcka.
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Antag också - som ett exempel - att siktnedsättningens

täthetsfunktion s(x) ser ut som i figur 7.3.a. Sikt-

mätinstrumentets utsignal, U(y), blir då medelvärdet

av siktdämpningen under sträckan Ay dvs,i intervallet

y till y + Ay:

där h(y-X) representerar mätapparatens överföring som

funktion av longitudinella läget. Se fig 7.3.b och

fig 7.3.c. Uttrycket för U(y) är en faltningsintegral,

vilken förenklat kan skrivas som:

U(y)==s(x) <h(y) ("x" betecknar "faltning")

Om fordonet antas röra sig med konstant hastighet, är

y direkt prOportionell mot tiden och längdvariabeln y

kan ersättas med en tidvariabel.

Om h(y) uppfyllar vissa villkor blir den uppmätta sig-

nalen U(y) en god approximation av siktnedsättnings-

tätheten s(x). Man kan här skilja ut tre intressanta

fall:

I. A2_SS_§EäQEYêEêQ§_lä29é

h(y) blir då en mycket smal impulsliknande funk-

tion. En faltning s(h) §h(y) ger då att U(y)øvs(x),

dvs utsignalen från siktmätinstrumentet ger direkt

täthetsfunktionen. Kravet på Ay innebär ett mätav-

stånd på helst ca 2 m eller mindre, beroende på

vilken upplösning som fordras.
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Fig 7.2 Relation mellan fordonsfast och Vägfast koordinat.
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Fig 7.3 Exempel på täthetsfunktion för stänket (a), samt funk-
tion h(y) som representerar siktmätningen (b,c) (egent-
ligen impulssvar).
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ll;_êy_22-§E§EEY§E§Q§_lä§9§

h(y) blir konstant 0 under en mycket lång sträcka

relativt stänkvaken. Utsignalen blir då

och maximalvärdet av U(y) blir den totala sikt-

nedsättningen längs körriktningen. Man får alltså

inte fram siktnedsättningstätheten.

III- Aysaêy_§êmmê_§29rlet§92§9299_§Qm_§§ä§kyêkea

h(y) blir en pulsfunktion med en bredd Ay som är

så stor att en faltning s(x) çh(y) ger en funktion

som är en "utslätad" version av s(x). Se fig 7.4.

Som synes av fig 7.4 blir utsignalen för små mätavstånd

svag, men en någorlunda korrekt avbildning av s(x) kan

fås. För mycket stora mätavstånd fås ett konstant sikt-

dämpningsvärde under den tid som provobjektet med till-

hörande stänkvak befinner sig inom måtsträckan. För

medellånga mätavstånd fås en starkt distorderad tät-

hetsfunktion.

Den totala siktdämpningen (dvs genom hela stänkvaken)är

Detta erhålles vid mätningarna antingen direkt, om Ay

är längre än stänkvaken (se ovan fall II), eller indi-

rekt om Ay är mycket kortare än stänkvaken:

S _LJ U<Y> dy
AY-oo
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a) Exempel på siktnedsättningsfunktion

  

  

I I l I l l I 3' leJ
10 20 40

U(y) b) Inverkan på utsignalen av olika mät-
uppmätd avstånd Ay
sikt-

neds. ___ _,7\_ __ _ _ _ ___\\,L A: i' Ay » 20 \
"V *r 4'

'v' \\

l, 3y« 20

I I I I kl I I ' 4i y[hü
10 20 40

Fig 7.4 Inverkan på utsignalen av olika mätavstånd
för en siktnedsättningsfunktion (endast
exempel).

Sammanfattningsvis kan sägas att ett kort mätavstånd

( körriktningen) ger en god avbildning av täthetsfunk-

tionen. Genom integration av denna kan också den totala

siktdämpningen beräknas. Ettlångt mätavstånd ger den

totala siktdämpningen, medan ett medellångt mätavstånd

inte ger annan information än siktnedsättningen över

just detta mätavstånd.

Ett liknande resonemang kan föras beträffande siktmät-

ningar med stort avstånd mellan sändare och mottagare,

men med en mycket kort bevattnad vägsträcka. Teoretiskt

skulle det, även genom att bevattna en mycket kort väg-

sträcka (« fordonslängden) och välja en mycket lång

siktmätsträcka, gå att få fram täthetsfunktionen. Detta

skulle medge en särklassigt bekväm mätning på grund av
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den korta våta vägsträcka som då fordras, men i prak-

tiken uppstår några problem som förmodligen gör metoden

oanvändbar. För det första hinner aldrig stänkskydds-

anordningarna och andra fordonsdelar att uppnå ett mät-

tat vått tillstånd. För det andra hinner stänkgenere-

ringen aldrig att uppnå ett stationärt tillstånd.

55ê2_9å_§§E_ê§22229ê§s_2ê9§§5ê9529§_lä99§

Det grundläggande kravet på den våta vägsträckans längd

är att mätresultatet skall vara oberoende av hur lång

våt vägsträcka som fordonet kört på innan det kommer

in i mätzonen. Därförfordras att vägsträckan skall

vara våt så långt innan mätzonen att allt stänk som

kan nå mätzonen verkligen får en chans att genereras.

En längd motsvarande stänkvaken bör därför vara be-

vattnad, dvs ca 50 - 100 m. I de fall mätzonen är myc-

ket lång och man önskar mäta endast totala siktned-

sättningen, räcker det med en våt sträcka som är så

lång att stänkvaken vid något tillfälle kan uppnå sin

maximala storlek.

Stänkvakens längd uppgår för en mindre lastbil till

max ca 40 m (Yamanaka och Nagaike /13/. Efter mätzonen

behöver knappast någon bevattning ske.

Ett fel kan ändå uppstå och det är bristen på mättnad

i vattenmagasineringen hos fordonets stänkskydd och

chassiedetaljer. Därför kan det i vissa fall fordras

kanske flera hundra meter bevattnad vägsträcka.

Om mätning i stället sker genom omkörning av mätob-

jektet, fordras en våt sträcka en bra bit före samt

under hela omkörningsmanövern, dvs kanhända 500 m

eller mera.
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Mäfmsêsés:

Som mätinstrument lämpar sig en optisk mätare med en

sändar-mottagarkarakteristik som motsvarar det mänsk-

liga ögats spektralkänslighet. Detta kan åstadkommas

t ex med en glödlampa som sändare, eventuellt komplet-

terad med korrigeringsfilter, och en luminansmätare

som mottagare.

Ritter /8/.har använt en sådan mätutrustning med 150 m

avstånd mellan sändare - mottagare, och har därigenom

fått fram mätvärden varur han kan erhålla totala sikt-

nedsättningen.

Han har också använt sig av en annan siktmätningsut-

rustning med 1,3 m mellan sändare och mottagare, vilken

var monterad vinkelrätt mot körriktningen framtill på

ett omkörande fordon. Med denna metod upptogs en kurva

över siktnedsättningstätheten längs fordonet. Det korta

mätavståndet var tydligen tillräckligt för att ge en

acceptabel känslighet m a p siktnedsättningen.

(WHI) /12/ har använt en

apparat med 7,5 m mätavstånd i körriktningen, vilket

(enligt avsnitt 7.8.2).

Western Highway Institute

ger begränsad information Där-

vid användes en laser som sändare varför det använda

ljuset (monokromatiskt) inte var representativt för vad

man ser under realistiska körförhållanden. Det uppges

att en utmärkt reproducerbarhet erhölls om avståndet

mellan fordonets körspår och mätaren var konstant.

DoE, England, /1/ /24/ har använt en liknande apparat

riktad så att den mätte tvärs över vägbanans bredd.

Denna har enligt uppgiftX fungerat bra och givit "effek-

tiva" mätvärden.

 

XPersonligt brev från A G Chatfield, Dep.
London.

of Transport,
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För att eliminera störande inverkan av dagsljus kan

sändarljuset moduleras och mottagarens demodulator

synkroniseras med sändarmoduleringen. Det är nödvän-

digt att skydda linser för stänk liksom att utrustningen

i övrigt tål de extrema miljöpåfrestningar i form av

luftfuktighet och stänk som uppstår.

Hur högt över vägbanan bör mätningen utföras? WHI /12/

använde 1,0 m, Ritter /8/ 1,2 m, Yamanaka /13/ 1,15 m

och DoE /1/ 0,9 m. Läskpappermetoderna enligt Maycock

/7/ och Voigt /ll/ utnyttjade lägre höjder. Vindrutan

på moderna personbilar ligger på ca 1 - 1,4 m höjd över

vägbanan, och därför verkar 1,2 m vara en god kompro-

miss m a p stänk i "synhöjd". 1,2 m är för övrigt också

en standardhöjd när det gäller bullermätningar på for-

don. Hos lastbilar och bussar befinner sig naturligt-

vis vindrutan mycket högre, men stänkproblemen borde

där vara något mindre än på personbilar, samtidigt

som antalet lastbilar och bussar i trafik är mindre än

antalet personbilar. Därför synes det vara motiverat

att ta större hänsyn till personbilarna i detta fall.

Stänkintensiteten kan vara olika på fordonets båda si-

dor bl a beroende på vindstörningar. För att reducera

eventuell snedfördelning orsakade av vindstörningarna,

kan man mäta siktdämpningen samtidigt på båda sidor samt

beräkna medelvärdet. Man vinner då ytterligare en för-

del nämligen att fordonets läge i tvärled inte blir

så kritiskt. Ett annat sätt att minska osymmetrisk

stänkSpridning (ej vind) är att köra i båda riktningarna

och bilda medelvärdet.

Mätning endast längs två linjer på var sin fordonssida

medför att man missar vad som händer rakt bakom fordo-

net. För att förhindra detta kan man komplettera med

en tredje siktmätare som mäter vinkelrätt mot körrikt-

ningen och täcker hela fordonsbredden. Därvid får man
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"på köpet" information om när bilen passerar mätinstru-

menten, vilket kan användas för att trigga kameror och

för att ge en referenspunkt för fordonets läge rela-

tivt täthetskurvorna.

Den lämpligaste laterala mätpositionen är svår att be-

stämma. Skall den väljas motsvarande en omkörande for-

donsförares observationsposition eller så nära mätfor-

donet som möjligt? Någonstans däremellan kan också

komma i fråga, eftersom det på många vägar motsvarar

mötande förares position.

Figur 7.5 visar ett förslag till mätuppställning.

Ett alternativ till att låta mätinstrumenten vara

fasta, är att montera mätutrustningen på ett fordon

som vid mätningen får köra om det stänkspridande for-

donet. Nackdelarna med ett sådant förfarande är emeller-

tid många. Som exempel kan nämnas olycksrisker, svårig-

heter att få en noggrann längdskala samt den långa mät-

sträckan vilken fordrar enorma vattenmängder för bevatt-

ningen (om det inte anses lämpligt att utnyttja en

naturligt regnbegjuten väg).

 

5 2m s==sändare
H m=mottagare

I
. © >® 69 T
I

4+-5 m
Väg

  

\:Mt
bevattnad vägsträcka

Mottagarnas utsignaler registreras på magnetband.

Fig 7.5 Förslag till lämplig mätuppställning för att
mäta siktnedsättningens täthetsfunktion med
hjälp av tre ljustransmissionsmätare.
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MåEQlEQ_êY_EQEêl_§lkäêEêEEiQH_ÅQ§QQE_YlBQEEEêl

Mätning av siktnedsättningen kan också ske genom en

Vindruta på en efterföljande - eventuellt också omkö-

rande eller mötande - bil, vilken utsätts för stänk

från provfordonet. Därmed bör man kunna erhålla mät-

värden vilka har bästa möjliga korrelation med den ak-

tuella upplevelsen för fordonsföraren.

Mätningen skulle kunna realiseras med ett siktmätinstru-

ment med både sändare och mottagare monterade innanför

vindrutan på observationsbilen och riktade mot en

reflektoryta på provfordonet. Då skulle en synkroni-

sering mellan sändare och mottagare vara möjlig, och

ett från stänk och fuktighet skyddatläge erhållas.

Tyvärr finns det också avsevärda svårigheter med det

beskrivna mätförfarandet, av vilka de allvarligaste

uppräknas här:

1. Reflektorn, eller motsvarande, på provfordonet

kommer att vara utsatt för stänk och eventuell ned-

smutsning kan bli följden, vilket kan medföra för-

ändrade egenskaper hos reflektorns ljusreflexion.

2. Reflektorn, eller motsvarande, måste under hela

mätningen "siktas in" av mätutrustningen.

3. Det kan vara mycket svårt att uppnå erforderlig

uteffekt från sändaren, eftersom stora förluster

(spridning) kommer att uppstå vid reflexionen.

4. Vilket provfordon skall användas? Vindrutans ut-

seende och allmän aerodynamisk utformning är väsent-

lig. Skall torkarna vara i funktion och i så fall

vilken svephastighet skall användas?
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5. Hur skall observationsfordonet framföras i förhål-

lande till provfordonet (avstånd och sidoläge)?

6. Hur mäter man avståndet mellan fordonen så att

detta kan hållas konstant?

7. Enligt Yamanaka och Nagaike /13/ reagerade en

fotometer inte för förändringar i vattenmängd på

en glasruta.

Sikten riskerar att bli lika beroende av observations-

fordonets konstruktion som av det stänkspridande for-

donet. Som en ytterligare nackdel kan nämnas att efter-

som endast ett sammanfattande mätvärde erhålles (dvs

sikten mellan prov- och observationsfordonen) kan inga

slutsatser om stänkets geometriska spridning dras, om

inte mycket omfattande mätningar görs. Det blir ganska

vanskligt att uttala sig om hur representativt det

siktvärde man får för en position är för alla tänkbara

lägen mellan fordonen. Därom ger en metod byggande

på "vägfasta" sändare och mottagare med kort avstånd

bättre information (se föregående avsnitt). Å andra

sidan är det en klar fördel att få ett siktvärde som

även påverkats av stänknedslag på vindrutan.

Mätning av vattendjup

 

Redan att definiera vattendjupet på en vägbeläggning

vållar problem. Detta beror på avsaknaden av entydigt

och lätt bestämt(d) referensplan eller -linje för väg-

ytan, till vilket(n) vattendjupet kan hänföras. I

huvudsak finns två alternativa referenser; ett plan

eller en linje i "botten" respektive ett plan eller en

linje på "tOppen" av texturen. Se figur 7.6.
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Referensplan l

// //,// Ill/ll] [-1, / _HLZI //l//// //I
---- --- - -r
Referensplan 2

Fig 7.6 Valet av referenSplan eller -linje för vat-
tendjupsbestämning.

Att i praktiken bestämma referensens läge är ett stort

problem. Ofta löses detta genom att två eller tre upp-

lagspunkter :här bestämma referenslinjen respektive

referensplanet. Referensen blir därför tyvärr beroende

av hur stor yta som varje upplagspunkt (en platta)

täcker samt de inbördes avstånden mellan dessa.

En definition av vattendjupet utgående från ett plan

eller en linje genom texturens topp rekommenderas här,

eftersom detta är lättast att åstadkomma i praktiken.

Av nedan beskrivna mätanordningar utnyttjar alla utom

den första denna referens. Beträffande storleken på

den yta som mätapparaten täcker (mätytan) bör kontakt-

ytan däck-vägbeläggning tjäna som riktvärde.

De vattendjupsmätare som förekommer beskrivs i korthet

nedan. Två principiella huvudtyper kan urskiljas, näm-

ligen kontaktlös (nr 1 nedan) och kontaktavkännande

  

(övriga tYper).De senare bygger på att mekanisk/elek-

trisk kontakt mellan ett antal stavar, nålar e d, vil-

kas nedre ände har olika höjd över vägytan, indikeras.

Den lägsta vattenkontaktkännande spetsens höjd över

vägytan (referensplanet eller -linjen) tas som mått på

vattendjupet. Typerna 2 - 5 nedan skiljer sig främst

beträffande sättet att indikera kontakten med vattnet.
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l. Neutronsond (Sonde neutronique de mesure de hauteur

Denna mätare finnskommersiellt tillgänglig från

LCPC i Frankrike; se /22/. Den bygger på principen

att neutronstrålning som emitterats från en "sän-

dare" över en vattenyta absorberas i olika hög

grad beroende på vattenskiktets tjocklek. Mätytan

är ca 20 x 20 cm2 och precisionen uppges till

iO,l mm vid en mättid på 1 min.

Till apparatens fördelar hör att den mäter medel-

vattendjup över en relativt stor yta samt att den

även tar hänsyn till vattnet "nere" i texturen.

Nackdelarna är att man inte utan vidare kan mäta

vattendjupet relativt en referensyta i texturens

topp, samt att mätningen är långsam. Enligt upp-

giftX var dessutom funktionsdugligheten bristfäl-

lig vid mätningar som gjordes inom ett internatio-

nellt projekt med svensk deltagande år 1973.

2. Mätare med kontaktindikering med plexiglasstavar

En "trappa" av ett antal plexiglasstavar vars nedre

ände slutar på bestämda avstånd (t ex var l/lO mm)

över referensytan observeras uppifrån. "Trappan"

står med 2 - 3 platta stöd e d på vägytans toppar.

Färgen på stavarnas övre ände beror på om reflexion

mot vatten sker eller ej (dvs om stavarnas nedre

ändar är ovanför eller under vattenytan). På så

sätt kan man bestämma vilka plexiglasstavar som är

i kontakt med Vattnet och därmed vilken nivå som

vattnet har över referensytan. Apparaten finns i

något olika versioner hos NASA /25/ i USA och

Cranfield /18/ i Storbritannien.

 

Personligt samtal med Evert Ohlsson, VTI, 1977.
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Metallkam

Se figur 7.7. Visuellt bestäms vilken av "kammens"

högst belägna "tänder" som har varit i kontakt med

vattenytan. Man lyfter därvid upp mätaren och tit-

tar efter var vattendrOppar hänger kvar. Mätaren

har utvecklats av TRRL i Storbritannien och finns

nu bl a på VTI.

 

 

Vattendjupsmätare av metallkamstyp

Mätare av skruvtyp

En skruv med spetsig nedre ände skruvas genom en

hästskoformad metallbit vars två ändar står på väg-

ytan. När skruven kommit i kontakt med vattenytan

och en menisk bildats, avbryts skruvningen och

skillnaden i skruvspetsens och referensändarnas

nivå utgör vattendjupet. Se vidare referens /2/.

Elektrisk nålkamtyp

Denna består av en sats nålar fästade i en isole-

rande brygga och med nedre nåländarna justerade

till olika nivåer över bryggans stödpunkter. Varje

nål ingår i en separat elektrisk strömkrets som

sluts vid nålens kontakt med vattenytan (orent

vatten är en elektrisk ledare). Ett visst vatten-

djup motsvaras därför av ett antal slutna ström-

kretsar vilket indikeras på en lamptablå. Se figur

7.8. Apparaten är för bekvämlighetens skull monterad
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i änden på en käpp, vilket medger en mycket snabb

mätning (några sekunder per matplats), Den är ut-

vecklad av VTI.

I en laboratorieanläggning på Bundesanstalt für

Strassenwesen i Köln finns en apparat som använder
. . x

samma prinCip .

En något förfinad variant har utvecklats av

Goodrich i USA, ref /23/.

 

Fig 7.8 Vattendjupsmätare av elektrisk nålkamtyp

 

Nilsson, N O; Sandberg, U: Laboratory measurements
of external tire noise. Discussions at BASt, BRD.
IFM Akustikbyrån TR 4.283.01, Stockholm, 1977.
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