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Förord

Föreliggande rapport omfattar en del av det arbete som utförts med ut
veckling av två olika mätsystem för bestämning av egenskaper hos vägars 
längsprofiler. Det ena systemet (DF1) har byggts och bearbetats på 
institutets dåvarande maskintekniska avdelning och det andra (CHLOE)- 
har ombyggts och bearbetats på dåvarande bärighetsavdelningen.
Rapporten är begränsad till jämförande studier av de två mätsystemen, 
vilka utförts på uppdrag av Statens vägverk.

Förutom av författarna har arbetet utförts av Hans Runqvist, som byggt 
DFl-systemet och utvecklat mättekniken kring detta system, Brajnandan 
Sinha, som utfört större delen av bearbetningen i analogimaskin och 
beräkningarna i samband med utvärderingen av data från DF1. Mätningarna 
och datainsamlingen från CHLOE-mätningarna samt planläggningen av prov
sträckorna har utförts av Torbjörn Linden.

Stockholm i mars 1973.

Olle Andersson



S ammanf a 11 n ing

En undersökning av sambandet mellan subjektiv uppfattning av vägars ojämn
het och den kvadratiska medellutning längs vägytan utfördes på hösten 1970 
genom bedömning och mätning på 22 provsträckor i B-län och D-län. Detta 
underlag användes också för utförande av en jämförande undersökning mellan 
CHLOE-mätaren och ett på institutet framställt mätsystem enligt samma 
princip som GM-profilometern. Sambanden mellan å ena sidan den subjektiva 
klassningen och å andra sidan kvadratiska medellutningen enligt CHLOE- 
mätaren samt komfortindex, väghållningsindex och stötfaktor enligt GM- 
prof ilometern har bestämts. Vidare har Fourieranalys av profilerna utförts 
och dessutom har vissa andra profilparametrar beräknats ur CHLOE-data. 
Funktionssamband, som ger korrelationskoefficienter kring 0,7 har härletts 
De enligt de två mätsystemen erhållna data korrelerar ungefär lika bra 
med klassningen. De två mätsystemens för- och nackdelar diskuteras.

An investigation of the correlation between the motorist*s judgement of 
the unevenness of the road surface and the root mean square slope as 
measured by the CHLOE meter was performed in the autumn of 1970 by 
judgement and measurements of 22 test sections in the surroundings of 
Stockholm. These data and measurements made by means of a measuring 
system made at the institute and based upon the GM road profiler were 
used for a comparison of these two measuring systems. The correlation 
between the judgement on one hand and the root mean square slope, the 
comfort index, the road holding index and the impact factor was 
studied. Some further parameters derived from the CHLOE data were 
also studied as well as the Fourier spectra of the profiles according 
to both measuring systems. The correlation coefficients were about 0.7. 
Advantages and disadvantages of the two measuring systems are discussed.



Längsprofilering genom koordinatmätning och lutningsmätning, en 
jämförelse mellan två mätsystem.

_Inled.ni.ng
Med en vägs längsprofil avses skärningen mellan vägytan och ett vertikal- 
plan innehållande vägens längsriktning. Man kan tala om tre olika slag av 
längsprofil beroende på storleksordningen av de profildetaljer som är av 
intresse.
1. Terrängsprofilen. Profildetaljer större än 1 - 1.0 meter.
2. Jämnhetsprofilen. Profildetaljer i intervallet 0,1 - 10 meter.
3. Yttexturen. Profildetaljer mindre än 0,1 meter.

Gränsdragningen är givetvis i högsta, grad flytande. Följande framställning 
är begränsad till alternativ 2, som här har betecknats med den helt fritt 
uppfunna termen jämnhetsprofil, därför att det är denna storleksordning 
av profildetaljer som påverkar de egenskaper hos vägen som man i dagligt 
tal uppfattar som jämnhet, ojämnhet eller guppighet, dvs sådant som på
verkar trafikanten och godset vid vägtrafik. Enklaste anordningen för be
stämning av sådana profiler är en rätskiva varvid mätning av höjdkoordi- 
naten kan ske relativt till rätskivan med hjälp av någon enkel höjdmätare. 
Denna metod är emellertid tidsödande, och längden av rätskivan blir ofta 
otillräcklig, eller också blir rätskivan otympligt lång. En rikhaltig 
flora av mätanordningar för detta ändamål har sett dagens ljus. I en dok
torsavhandling av Lehtinen (1) anges att ett femtiotal anordningar av 
olika-konstruktion finns i bruk. En av de enklaste anordningarna är den 
mekaniserade rätskivan. Med denna registreras höjdkoordinaten automatiskt, 
medan rätskivan hasar på vägytan. Referenslinjen för denna anordning blir 
av flera skäl ganska obestämd, varför värdet av mätningen blir disku
tabelt. Föreliggande uppdrag avser en jämförelse mellan CHLOE-mätaren, som 
är en lutningsmätare, och en elektronisk höjdkoordinatmätare, ursprung
ligen konstruerad av GM, och som på härvarande institut har beteckningen 
DF1.

Mä_tford_oneri
Mätfordonet DF1 har beskrivits i Internrapport 65 från VTI och grundar 
sig på en mätprincip, som utvecklats vid General Motors Corporation (2), 
fig 1 och 2. En mätarm, som är ledande förbunden med en personbil har i 
sin nedre ände ett mäthjul, som följer vägytan. Genom en rak potentio
meter erhålles en elektrisk spänning, som är proportionell mot fordonets 
vertikalrörelse i förhållande till vägytan. I fordonet finns en accelero
meter, som ger fordonets vertikalacceleration i form av en elektrisk signal



Sedan denna signal integrerats två gånger erhålles en spänning, som är 
proportionell mot f ordonskarossens vertikallcoordinat. Från denna spänning 
subtraheras den spänning, som representerar relativa rörelsen mellan for
donet och vägbanan, och därigenom erhålles vägytans vertikalkoordinat.
I det ideala fallet skulle man därigenom få en signal som återger vägytans 
profil relativt till ett fast koordinatsystem. Detta är emellertid icke 
tekniskt realiserbart och icke ens önskvärt. Man är ju endast intresserad 
av profildetaljerna inom ett visst storleksintervall, och gränserna för 
detta intervall kan inställas genom bandpassfiltrering, så att.utsignalen 
begränsas till frekvenser inom ett visst önskat intervall. På annat sätt 
uttryckt är längden av referenslinjen reglerbar. Vid mätning spelas sig
nalen in på magnetband, som efteråt måste bearbetas i dator. Mätningar 
kan utföras vid normala körhastigheter, varför mätkapaciteten är jämförel
sevis hög. Å andra sidan uppstår vissa svårigheter vid mätning av korta 
sträckor, då filtren icke är anpassade för kryphastigheter.

CHLOE-mätaren utvecklades i samband med AASHO-försöken i USA i slutet av 
femtiotalet (3), fig 3 och 4. Namnet är sammansatt av konstruktörernas 
initialer. Mätaren är ett enaxligt efterfordon, försett med två mäthjul, 
som vid mätning övertager en del av hjullasten. Mäthjulen är anordnade i 
tandem på 22,5 cm avstånd och är lagrade i varsin ände av en arm, vars 
vinkel relativt efterfordonet registreras. Efterfordonet bogseras med en 
7 m lång tistelstång, vars främre ände är ledande förbunden med dragfor
donet. Mätbasen blir därigenom ca 7 meter. Vinkeln mätes var 15:de cm.

CHLOE-mätarens körhastighet har begränsats till 5 km/tim, då det visat 
sig att det rörliga systemet lätt kommer i vibrationer vid högre hastig
heter. Det föreligger inga svårigheter att utföra mätningar på korta 
sträckor. Den normala längden på mätsträckan är 150 m, vilket motsvarar 
1 000 vinkelavläsningar. Tillverkaren hade försett instrumentet, som in
köptes från USA 1963, med en automatisk dataloggningsutrustning, som an
gav summan av de avlästa vinklarna. Denna anordning visade sig icke vara 
helt tillförlitlig. Den har därför och av andra skäl utbytts mot en an
ordning, som på hålremsa registrerar varje vinkelavläsning, varefter be
arbetningen sker i dator. På vägytor med rå yttextur, t ex ytbehandlingar, 
blir de mekaniska vibrationerna i mätsystemet påtagliga och resultaten 
helt missvisande, varför instrumentet icke är lämpligt för sådana mät- 
obj ekt.



Utvärdering

Den bandade utsignalen från DF1 behandlas i analogdator eller efter digi
taliser ing i digitaldator* Tre karakteristika har i huvudsak beräknats, 
näm1 i g en komfort i nd ex s v äg hå11n ings i nd ex och stötfaktor. Komfo r t index 
(K) är ett mått på den av föraren i ett typfordon upplevda rörelseintensi
teten i vertikalled vid färd över den aktuella vägbanan* Indexet som ut
arbetats av VDI (Verein Deutscher Ingenieure) och utgivits som rekommenda
tion VDI 2057 är en sammanfattning av vad i första hand tyska forskare 
kommit fram till beträffande människans känslighet för vertikalrörelser. 
Indexet kan anta värden mellan noll och 100 där noll innebär frånvaro av 
vertikalrörelser och 100 outhärdliga skakningar. Indexet kan beskrivas 
matematiskt med uttrycket

K  -  a
z2

] -I- ( y —  y

där
a = konstant - 18 
z = vertikalacceleration 
f = frekvens
f = referensfrekvens = 10 Hz o
Den fysikaliska innebörden av komfortvärdet illustreras i figur 5.
Vid samma accelerationsnivå avtar således känsligheten med ökande frekvens 
efter en hyperbelfunktion. K-värdet mellan 1 och 3 har av Mitschke (5) an
givits som ”normal komfort i fordon, uthärdligt i flera timmar”. I området 
från 3-10 ges betyget ”okomfortabelt, uthärdligt under maximalt en timme” 
medan värden mellan 10 och 30 betecknas som kraftiga skakningar uthärdligt 
maximalt 10 minuter. Över 30 anges som extremt obehagligt, uthärdligt 
under 1 minut.

Denna indelning är naturligtvis väldigt grov men ger ändå en uppfattning 
om skalans innebörd.

Vid körning på väg kommer vertikalaccelerationens amplitud och frekvens 
att variera på ett icke regelbundet sätt. För beräkningen av komfortindex 
får accelerationssignalen därför först passera ett lågpassfilter som är så



avstämt att den önskade amplitudreduktionen vid ökande frekvens erhålles. 
Därefter kvadreras signalen och får passera ytterligare ett lågpassfil ter 
som avstämts så att medelvärdet över önskad tid erhålles. Slutligen dras 
kvadratroten ur det erhållna medelvärdet och resultatet multipliceras med 
konstanten a varefter man har komfortvärdet K. Komfortvärdet beräknas så
ledes kontinuerligt och det vid en viss tidpunkt uppmätta K-värdet repre
senterar tillståndet under den närmast föregående tidsperioden T. Tiden 
T har vid här redovisade undersökningar valts att motsvara vägsträckan 
50 m vilket vid hastigheterna 20 och 25 m/s är 2,5 resp 2 sekunder.

Väghållningsindex (R) är avsett att ge ett mått på verkningsgraden i frik™ 
tionskraftöverföringen vid bromsning utan hjullåsning för hjulen med de 
största lastvariationerna på ett typfcrdon. Detta är vanligen bakhjulen.
Ur stabilitetssynpunkt är god väghållning på bakhjulen viktigast vilket 
också är ett argument för att välja dessa för karakterisering av väghåll
ningen.

Tankegången bakom väghållningsindex är följande. Vid bromsning på plant
underlag kan fri.ktionsk.raften y * P , dvs friktionskoefficienten gångerstat
den statiska hjulbelastningen, utnyttjas. Om nu på grund av vägojämnheter
hjulbelastningen varieras symmetriskt kring den statiska belastningen och
det via bromsen pålagda momentet hålles konstant kommer den till vägbanan
överförda bromskraften när hjullasten är mindre än den statiska att vara
P * y - där P är den momentana hjullasten - och P • y när den inomen ~stat
tana hiullasten är större än P  ̂ . Medelbromskraften under en viss tidJ stat
eller sträcka blir då tidsintegralen av den ovan beskrivna momentana broms
kraften dividerad med tiden. Denna medelbromskraft dividerad med den under 
statiska betingelser erhållna bromskraften, benämnes väghållningsindex (R)« 
Innebörden av väghållningsindex illustreras i figur 6. Resonemanget bygger 
på att hjulets rotationströghet försummas. Hjulet kommer då att rulla med 
ett mot det pålagda konstanta bromsmomentet svarande slip när belastningen
är större än P  ̂ , och vara låst när belastningen är mindre än P ^stat ° stat
Eftersom hjulets tröghetsmoment inte är noll kommer den med hänsyn till 
hjulbelastning möjliga bromskraften att kunna utnyttjas även när den är 
större än det pålagda bromsmomentet så länge hjulet accelererar mot det 
mot detta moment svarande slipet. I verkligheten blir väghållningen så
ledes bättre än vad det använda väghållningsindexet anger, speciellt vid 
höga frekvenser hos hjullastvariationen. Något enkelt uttryck för den 
faktiska väghållningen har ännu ej kunnat åstadkommas varför det i det 
föregående beskrivna väghållningsindexet användas som ett närmevärde i 
brist på bättre.



Väghållningsindex beräknas kontinuerligt. Integratorsystemet utgöres där
vid av ett: lågpassfilter som är så avstämt att väghållningsindex i en viss 
punkt är representativt för det närmast föregående 20 metersintervallet.
20 meter har valts på grund av att det vid de aktuella hastigheterna 20 
resp 25 m/s ger en verkningstid på 1-0,8 sekunder vilket bedömts vara den 
kortaste tid på vilken systemet kan hinna reagera på ett kritiskt sätt.

Stötfaktorn är ett mått på den belastning vägbana och fordon utsätts för 
och är kvoten mellan maximal belastning och statisk belastning. Eftersom 
man vid körning på väg inte har en konstant storlek på maximalbelastningen, 
har som värde på maxbelastning valts den belastningsnivå som överskrides 
under 10 % av mättiden på sätt som illustreras av nedanstående skiss.

Såväl komfortindex som väghållningsindex och stötfaktor beräknas ur hjul
laster och accelerationer som beräknats i analogimaskin med en matematisk 
modell av ett typfordon - i detta fall en personbil - som framförts på 
vägbaneprofiler som registrerats av mätutrustningen DF1 och via band
spelare matats in i analogimaskinen. Den matematiska fordonsmodellen finns 
beskriven i ett arbete av Sinha (7).

Ur vinkelavläsningarna i CHLOE-mätaren bestämmes variansen och standardav
vikelsen kring medeltalet. Vid AASHO-försöken utarbetades en empirisk rela
tion för bestämning av ”present serviceability index” (PSI), vari lutnings- 
variansen ingick som en dominerande term. PSI-värdet- 5 motsvarar därvid en 
mycket jämn väg, dvs lutningsvariansen nära noll, medan värdet 1 motsvarar 
en mycket ojämn väg. Genom ett körförsök på 23 vägsträckor i B- och D-län 
har en motsvarande empirisk relation för svenska förhållanden bestämts 
(6). Denna relation är grundad endast på lutningens standardavvikelse, 
och motsvarande klassningstal benämnes TRAC (trafikbarhet enligt CHLOE- 
mätaren) .



Denna skala är likaledes femgradig. Eftersom varje avläsning hos CHLOE- 
mätaren motsvarar lutningen hos ett kurvsegment hos profilen, kan man 
genom integration och derivering erhålla profilen själv samt dessa andra 
och tredje derivata. Värdena kan även läggas till grund för Fourier-analy 
och andra mera avancerade former av kurvanalys, förutsatt att en dator 
med stor minnes- och beräkningskapacitet finns till, förfogande, (8) . ■

MaJik£sJî Jia™ ^ ^ l y j n d _ _ D 1_

Av ovannämnda 23 provsträckor mättes 22 sträckor med DF1 en månad efter 
det att mätningarna med CHLOE-mätaren hade utförts. Under tiden hade 
sträcka 23 ombelagts, varför den uteslöts ur mätserien.
För varje sträcka erhölls primärt en profilkurva registrerad på magnet
band. Ur denna profilkurva beräknades i institutets analogimaskin komfort
index, väghållningsindex och stötfaktor för ett fordon med samma data som 
DF1. Detta val var närmast betingat av önskemålet att kunna, jämföra kom
fortvärden beräknade dels via den matematiska fordonsmodellen dels direkt 
ur i DF1 uppmätt vertikalacceleration i syfte att värdera modellens för
måga att återge i verkligheten uppträdande accelerationer. Fordonsdata 
för DF1 återges i tabell 4. De i figur 7 och 8 redovisade resultaten från 
den bästa respektive sämsta sträckan illustrerar att överensstämmelsen 
mellan de på de olika sätten erhållna resultaten är god.

Ur kurvorna över komfortindex och väghållningsindex som funktion av tiden 
eller om man så vill som funktion av vägen, eftersom hastigheten hölls 
konstant över en provsträcka, har kumulativa frekvenskurvor uppritats.
Som de för en provsträcka karakteristiska värdena på dessa index har för 
komfortindex valts medianvärdet och för väghållningsindex det värde som 
underskrides endast på 10 % av provsträckan. Dessa percentilvärden har 
valts emedan de synes ge bästa överensstämmelse med den subjektiva klass- 
nirigen ifråga om rangordning mellan förstökssträckorna jämfört med 75 
percentil- och 25 percentil-värden. Stötfaktorn är som tidigare nämnts 
10 percentilen av hjulbelastningen över sträckan dividerad med statiska 
hjulbelastningen. Korrelationen mellan den subjektiva klassningen och de 
uppmätta godhetstalen har beräknats för såväl linjär som olinjär regres
sionslinje. Bästa korrelationskoefficienter erhölls vid olinjära regres
sionslinjer. Erhållna regressionslinjer och korrelationskoefficienter 
återges i tabell 4.
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Resultatet av mätningarna med CHLOE-mätaren på de 23 provsträckorna har i 
referens (6) sammanställts i ett diagram, som ger sambandet mellan kvadra
tiska medellutningen och klassningsmedelvärdet för varje provsträcka. Dia
grammet återges här i figur 9. Den kurva som erhålles ur den vid AASHO-för- 
söken beräknade interpolations!ormeln och som betecknas med PSI finns in
ritad i diagrammet tillsammans med den vid väginstitutet beräknade pass- 
ningskurvan, vilken i diagrammet betecknas TRAC. Några punkter i diagrammet 
har nära samma kvadratiska medellutning men avviker avsevärt m h t klass- 
ningsmedeltal. Dessa punkter motsvarar sträckorna 5,20,15 och 18. Dessa 
nummer är införda vid respektive punkter i figur 9. För närmare analys av 
egenskaperna hos dessa sträckor har några ytterligare parametrar beräknats 
ur mätningarna med CHLOE-mätaren. Dessa är krökningen, ryckfaktorn och 
medelvåglängden. De har beräknats på följande sätt.
Krökningen har bestämts genom beräkning av andraderivatan av vägprofilen. 
Denna erhålles genom bestämning av differensen mellan konsekutiva avläs
ningar med CHLOE-mätaren, vilka ju i själva verket är lutningar. Genom 
division med intervallet (15 cm) blir differensen mellan två konsekutiva 
derivator (lutningar) en approximation av andra derivatan. Denna är i sin 
tur vid små värden på lutningen en god approximation av krökningen eller 
inverterade krökningsradien. För en mätsträcka med 1000 ä 2000 mätningar 
förekommer första och andra derivator av olika tecken med ungefär samma 
ymnighet, varför summan och därmed medeltalet för en mätsträcka vanligen 
blir mycket nära noll. Som ett mått på krökningstillståndet har därför 
(i likhet med lutningstillståndet) valts kvadratiska medelvärdet av andra 
derivatan. Det kan vara svårt att visualisera innebörden av detta krök- 
ningsmått. Man får givetvis icke förväxla det med vägsträckans kröknings- 
radie som närmast motsvarar andra derivatans aritmetiska medeltal. Kvadra
tiska medelvärdet av andraderivatan är snarast ett mått på förekomsten av 
segment med stor krökning inom mätsträckan.

Det är brukligt i vissa sammanhang att man för karakterisering av ojämn
heten hos vägytan mäter ändringen i vägytans lutning. Detta förekommer 
bl a vid bestämning av förekomsten av tjälskador. Eftersom krökningen er
hållits just genom bestämning av ändringar i lutningen från punkt till 
punkt, har krökningsmåttet, som det här framställts, ett direkt samband 
med ojämnhetskarakterisering genom bestämning av lutningsändringar. 
Krökningsmåttet (eller lutningsförändringen) ges i enheten inverskilometer.



Ryckfaktorn sammanhänger direkt med tredjederivatan av vägens längsprofil. 
Vid rörelser med acceleration ställer människokroppen omedvetet in sig på 
ett spänningstills tand som avser att kompensera för förekomsten av accelera
tion i någon viss riktning. När denna acceleration plötsligt ändras, regi
strerar kroppen detta kanske mera än förekomsten av den acceleration som 
just ändrade sig. Jämför t ex hur man reagerar när ett järnvägståg just 
stannar efter en i och för sig mjuk inbromsning. Accelerationen i vertikal 
led hos ett föremål som rör sig utefter vägbanan är vid given hastighet 
proportionell mot profilens andraderivata, och ändringen i denna accelera
tion motsvarar närmast profilens tredjederivata. Denna är då proportionell 
mot accelerationens tidsderivata eller tredjederivatan av läget. Denna 
storhet brukar på engelska ofta betecknas med termen tfjerk!l, dvs på svenska 
nryckn. Det har därför i föreliggande studie valts att beteckna vägprofil- 
ens tredj ederivata med termen !lryckfaktor". Eftersom storheten här endast 
användes för jämförelse mellan olika sträckor, har ingen skalfaktor in
programmerats, utan storheten ges i de enheter som CHLOE-mätaren råkar ge. 
Om man multiplicerar de i tabellerna förekommande talen med faktorn 0,131, 
får man tredjederivatan i rationellt mått dvs inverskvadratmeter. Den ur 
profildata beräknade storheten har p s s som första och andra derivatan 
erhållits genom bestämning av kvadratiska medelvärdet. Aritmetiska medel
talet är även här mycket litet i jämförelse med kvadratiska medeltalet.

Medelvåglängden har bestämts genom Fourieranalvs av profilerna. Primärdata 
från CHLOE-mätningarna innehåller visserligen lutningen hos vägprofilen i 
ett antal punkter, men genom lämplig modifikation av biblioteksrutinen för 
Fourieranalys kan denna användas för Fourieranalys av profilen själv ur 
lutningsdata.
Vid Fourieranalys av en vägprofil får man tänka sig profilen sammansatt av 
ett stort antal överlagrade sinusformade profiler med olika frekvens och 
amplitud samt olika horisontell förskjutning av kurvornas nodpunkter i för
hållande till varandra. De olika sinusformade delprofilernas frekvens 
karakteriseras med hjälp av deras våglängd, varvid den längsta våglängden 
("grundtonen") är lika med längden av den undersökta vägsträckan, dvs i 
detta fall 300 m. Nästa våglängd är hälften, dvs 150 m, nästa tredjedelen, 
dvs 100 m etc. I föreliggande fall har i analysen medtagits 300 termer, 
dvs den kortaste våglängden är 1 m. Det förekommer ofta vid analyser av 
det här slaget att någon egenskap ändrar sig systematiskt från sträckans 
ena ände till den andra. Detta medför att analysen ger en oproportionerligt 
hög amplitud hos grundtonen, varvid av naturliga skäl även de första över
tonerna blir oproportionerligt starka (hög amplitud), och bidragen från de 
enskildheter i profilen som man i själva verket är intresserad av kommer i



analysen att skymmas av bidragen från övertonsregistret från ovannämnda 
systematiska egenskapsvariation. Två ryska vägforskare, Skobelev och Filina 
(4), har föreslagit att man kompenserar detta fenomen genom att som noll- 
linje för profilen använda dess regressionslinje. Denna teknik har använts 
här, varigenom det störande registret från grundtonen kunnat avsevärt 
reduceras. I analysen har emellertid endast medtagits termerna från nr 30 
till 300, dvs våglängderna 10 till 1 m. Ur detta intervall har medelvåg
längden sedan beräknats enligt formeln

=  M kmed EA

där A är amplituden och L är våglängden hos varje delprofil i profilen.
Det är ej heller lätt att visualisera innebörden av medelvåglängden, men 
man kan i stora drag föreställa sig att stor medelvåglängd motsvarar mera 
långsträckta ojämnheter medan vid liten medelvåglängd småknottrigheten är 
mera påtaglig.

I tabell 1 har krökningsmåttet angivits i fjärde kolumnen, medan femte och 
sjätte kolumnerna visar ryckfaktorn och medelvåglängden för några utvalda 
vägsträckor. Man konstaterar i fig 9 att sträckorna 5,15,18 och 20 har vär
den på kvadratiska medellutningen i intervallet 2,51 ~ 2,96 medan klass- 
ningsmedeltalen varierar från 1,65 till 3,32. Det förefaller som om för 
dessa fyra sträckor kvadratiska medellutningen skulle vara ett mycket svagt 
kriterium på trafikantens upplevelse av vägens jämnhet. Jämför man 
speciellt sträckorna 5 och 18, finner man att ryckfaktorn är 3,49 för den 
ena mot endast 2,45 för den andra, medan medelvåglängden är 5,3 för båda.
Av denna jämförelse att döma skulle den högre ryckfaktorn kunna tänkas ha 
bidragit till att ge sträcka 5 en sämre placering vid subjektiv bedömning. 
Betraktar man krökningen, så är den 37 för sträcka fem men endast 22 för 
sträcka 18. Den ymnigare förekomsten av små krökningsradier hos sträcka 5 
kan tänkas ha givit bedömarna ett intryck av en gropigare väg och därför 
bidragit till den annorlunda klassningen.
Det kan förefalla motsägelsefullt att sträcka 5 med den större krökningen 
samtidigt har samma medelvåglängd. Den ymnigare förekomsten av små krök
ningsradier borde ju ge upphov till en mindre medelvåglängd. En excep
tionell storlek av ett medeltal, speciellt ett kvadratiskt sådant, behöver 
emellertid ej med nödvändighet sammanhänga med förekomsten av höga värden 
hos variabeln utan kan lika väl bero på ett litet antal exceptionellt höga 
värden, då ju värdet självt men icke förekomsten därav kvadreras vid medel
tal sbildningen .



Betraktar man sträcka 20 som har klassats sämre än sträcka 18, finner man 
att ryckfaktorn för sträcka 20 är mindre än 1 och krökningen endast 11,6. 
Denna sträcka har likväl klassats som sämre än sträcka 18. Här är emeller
tid medelvåglängden 4,9 dvs nära samma värde som sträcka 5. Sträcka 15 har 
klassats som sämre än sträcka 18 men borde m h t både krölcning och ryckfak
tor vara bättre. Fourierspektra för sträckorna 15 och 18 är mycket nära 
lika, medan spektrum för sträcka 5 är "mindre vitt" än för 15 och 18.
Det råder uppenbarligen inget enkelt samband mellan upplevelsen av jämnhet 
och de framräknade parametrarna, när man börjar gå problemet närmare inpå 
livet. Man skall dock komma ihåg, att de fyra sträckor som just jämförts 
hade mycket nära samma kvadratiska medellutning.

Kostnaden för beräkning av andra- och tredjederivaterna marginell. Fourier- 
analys ställer sig även med en stor dator och standardiserat förfarande 
ganska dyrbar. Ehuru föga tidskrävande, ett par minuter för en analys, 
engagerar programmet de mera avancerade delarna av datorn under jämförelse
vis lång tid, så att en enda analys kostar 100-200 kr.
Det skall också ihågkommas, att vägprofilen ensam icke kan vara utslags
givande för trafikantens intryck av ojämnhet. Emellan sig och vägen har 
han ett fordon, i vilket stora kostnader nedlagts just på att eliminera 
eller i varje fall neutralisera effekterna av vägytans ojämnhet. I de 
parametrar som framräknas ur mätningarna med DF1 har just dessa egenskaper 
hos fordonet beaktats.

Jämförelse mellan CHLQE-data och parametrar från DF1

En sammanställning av de olika egenskaperna hos de 22 vägsträckor som 
undersökts med båda mätsystemen visas i tabell 2. Tabellen ger kvadratisk 
medellutning enligt CHLOE, komfortindex, väghållningsindex och stötfaktor 
enligt DF1 samt klassningsmedeltal enligt körförsöket. Första kolumnen i 
tabellen ger sträckans nummer.

Det bör observeras att den relativa variationsvidden hos de olika para
metrarna är mycket olika, hos väghållningsindex och stötfaktor endast 6 % 
respektive 12 %, medan komfortindex varierat med en faktor 8 1/2 och kvad
ratiska medellutningen med en faktor 4 1/2. Hos stötfaktorn och väghåll
ningsindex får man dessutom samma värde för flera provsträckor i flera 
fall, varför ordningsföljden mellan dessa m h t respektive faktorer icke 
kunnat fastställas.

Studerar man korrelationen mellan de olika parametrarna och klassningen, 
finner man en del olikheter i korrelationskoefficienterna. En sammanställ-



ning av beräknade korrelationskoefficienter, där de individuella klass- 
ningarna och iclce klassningsmedeltalen använts, återfinns i tabell 3.
Första kolumnen ger korrelationskoefficienterna under antagande av linjärt 
samband med klassningen. Koefficienterna ligger kring 0,5 - 0,7 där 
kvadratiska medellutningen givit det bästa sambandet.
Om man ansätter en interpolations!ormel av typen

klassning = A + B • log (parameter + C)

kan man genom lämpligt val av konstanten C få bättre passning, och de 
korrelationskoefficienter som därvid erhållits återfinnes i andra kolum
nen i tabellen. Korrelationskoefficienterna skiljer sig nu mindre. Den 
är fortfarande högst för kvadratlutningsmedelvärdet, tätt följt av väg- 
hå1lning s ind ex.

I diagrammen, fig 10-12, har klassningsmedeltalet inritats mot komfort
index, väghållningsindex respektive stötfaktor. I diagrammen har också in
ritats den interpolerade kurva, som motsvarar regressionsberäkningarna i 
andra kolumnen i tab 3. Punkternas synbara spridning kring regressionslin
jen är minst för väghållningsindex, där ju även korrelationskoefficienten 
är störst. Av de parametrar, som beräknats borde komfortindex vara det som 
närmast ansluter sig till klassningen. Man bör emellertid komma ihåg att 
beräkningarna gjorts med insättning av parametrar från ett visst fordon, 
medan körförsöket utfördes med flera olika fordon. Detta kan åtminstone 
delvis förklara resultatet. Detta kan också vara förklaringen till att den 
enda parameter som grundats endast på vägens egenskaper, nämligen kvadra
tiska medellutningen, är den som givit den bästa överensstämmelsen med den 
subjektiva klassningen.

Om man sorterar de provade vägsträckorna efter stigande klassningsmedel- 
tal och därefter gör en omsortering m h t de olika mätvärdena, kan man 
använda det minsta antalet erforderliga permutationer för denna omsortering 
som ett mått på avvikelse i gradering mellan å ena sidan klassningen och 
å ahdra sidan respektive mätning. Man finner på detta sätt följande antal 
erforderliga permutationer för de olika mätvärdena:

Mätvärde Kv medellutning Väghållnings- Komfort- Stöt-
index index faktor

Antal permutationer 25 37 32 36
Skillnaden mellan de olika mätmetoderna är icke drastisk, men åter ger den 
kvadratiska medellutningen den minsta avvikelsen från den subjektiva klass
ningen, medan komfortindex ger den minsta avvikelsen bland de tre övriga,



vilket ju överensstämmer bättre med vad man kunde vänta sig. Komfortindex 
är ju trots allt avsett att ge en uppfattning av trafikantens upplevelse 
av vägens ojämnhet, visserligen med det fordon, vars parametrar använts 
vid beräkningen.

De subjektiva syn- och 1judintrycken av väg och fordon kan också ha påver
kat bedömningen. För en mera ingående analys av dessa förhållanden borde 
en visuell inspektion av vissa sträckor utföras på ort och ställe. Numera 
(februari 1973) är emellertid de flesta sträckorna överlagda.

En direkt jämförelse mellan profiler upptagna med de två olika mätsystemen 
låter sig icke göra, eftersom detta förutsätter att profileringen skett 
i exakt samma spår. Beräkning av fordonsdynamiskt betingade parametrar ur 
CHLOE-data skulle medföra en för tillfället omotiverat dyrbar matematisk 
apparatur, eftersom alla beräkningsrutiner vid fordonsdynamiken förut
sätter att profildata finns inspelade på band. Försök har därför gjorts 
att bestämma kvadratiska medellutningen ur DFl-banden. Dessa har emeller
tid en relativt högfrekvent störsignal överlagrad, och vid derivering 
kommer denna att helt dominera utgångssignalen, varför knappast någon 
skillnad erhålles mellan de olika provsträckorna. Den enda direkta jäm
förelse som kunnat utföras är därför Fourieranalys av längsprofilen. 
Resultaten av en sådan jämförelse gällande sträckorna 18,19,21 och 22 vi
sas i figur 13. Spektrogrammen har det för stokastiska variabler ganska 
typiska utseendet, vilket bl a innebär att punkterna är ganska spridda. 
Punkterna från det ena mätsystemet passar emellertid ganska väl in i 
mönstret från det andra mätsystemet, varför någon skillnad mellan mätsy
stemen icke kan utläsas ur diagrammen. Det finns ingenting som talar för 
att mätsystemen med hänsyn till insamlad information om längsprofilen är 
principiellt åtskilda. Efter ytterligare förfining av datalagringssystemet 
hos DF1 bör den kunna användas för att beräkna samma vägparametrar som dem 
som. kan härledas ur CHLOE-data. Vice versa är det närmast en kostnadsfråga 
att framställa den mjukvara, som medger beräkning av fordonsdynamiskt be
tingade parametrar ur CHLOE-data.

Olika syften med jämnhetsmätning

Man kan urskilja åtminstone två olika syften med jämnhetsmätning inom 
praktisk väghållning. Det ena är ren leveranskontroll avseende bestämning 
av förekomsten av avvikelser i höjdled från en given vägyta. Mätningen 
avser kontroll av packningen och jämnheten i utläggningen av ett belägg- 
ningsskikt. Det andra syftet avser bestämning (och uppföljning) av vägens 
allmäntillstånd m h t sättningar och andra permanenta formförändringar i 
vägkroppen.



Detta är vad som i samband med AASHO-försöken benämndes tjänstbarhet 
("serviceability") och som fick utgöra en måttstock för bestämning av 
vägens livslängd.
För det förstnämnda syftet användes tämligen allmänt "den bogserade rät
skivan", vars mätsystem göres mer eller mindre automatiserat, beroende på 
användningsfrekvensen och kostnad ssituationen. De normer som f n gäller 
för kontroll av beläggningsarbeten är grundade på detta instrument, som i 
sin mest automatiserade form i Sverige betingar ett pris på ca 20 000 kr. 
Instrumentet har den principiella svagheten att mätbasens längd är bero
ende av mätobjektet, varför några entydiga parametrar hos profilen aldrig 
kan bestämmas därmed. Instrumentet och de på detta grundade leverans speci
fikationerna förblir oskiljaktiga, och byte av instrumentet måste åtföljas 
av ändring i specifikationerna. Eftersom ett stort antal exemplar av 
instrumentet finns inom svenskt vägväsen är det knappast realistiskt att 
inom överskådlig tid diskutera en övergång till annat mätsystem, även om 
båda de i föreliggande arbete diskuterade instrumenten möjliggör bestäm
ning av instrumentoberoende parametrar hos längsprofilen.

För det andra syftet, uppföljning av vägars tjänstbarhet, lämpar sig båda 
de här diskuterade instrumenten. CHLOE-mätaren utvecklades ju just med 
denna målsättning. Det finns emellertid som framgått många alternativ vid 
val av t j änstbarhetsparametrar. Man bör erinra sig att AASH0:s PSI-vä.rde 
icke endast grundades på kvadratiska medellutningen, även om denna domi
nerade i formeln.

Jämförelse mellan mätsystemen

CHLOE-mätaren är elektriskt och mekaniskt sett enkel, men den har starkt 
begränsad hastighet (5 km/tim) och har därmed låg produktionshastighet 
och utgör ett hinder i trafiken, i varje fall på starkt trafikerade vägar. 
GM-systemet kan däremot köras med normal fordonshastighet och har därigenom 
hög mäthastighet och stör icke trafikrytmen. Nuvarande vid institutet till
gängliga rutiner för databearbetning är emellertid kostsamma och tidsödande.

Om intresse för kvantifiering av tjänstbarheten skulle uppkomma inom väg- 
väsendet, vore det fördelaktigast om de i de olika regionerna redan exi
sterande jämnhetsmätarna kunde användas. Även om den bogserade rätskivan 
skulle kunna användas för bestämning av tjänstbarhet, så har den för liten 
mätlcapacitet för att kunna komma i fråga. GM-mätaren har hög mätkapacitet 
men betingar ett högt inköpspris. År 1967 salufördes den i USA för $ 50 000. 
CHLOE-mätaren inköptes från USA år 1963 för ca 50 000 kr. Till denna kost
nad kommer vid jämförelse med GM-mätaren kostnaden för dragfordonet, efter

som CHLOE-mätaren är ett bogserat fordon.



Vid kostnad söverläggningen får man sedan balansera den högre mätkapaci- 
teten hos GM-mätaren mot den lägre inköpskostnaden för CIILOE. 1 drift
kostnaderna måste även datorbearbetningen beaktas, och denna bestämmes 
bl a av vilka parametrar som skall läggas till grund för tjänstbarhets- 
bedömningen. Man måste vid val av mätsystem även beakta, att efterfrågan 
på mätkapacitet kan bli akut under korta tider (t ex vid tjällossning) och 
med kort varsel. Denna typ av efterfrågan favoriserar system med hög mät
kapacitet .

Inom forskning är situationen en annan än inom reguljär väghållning. 
Efterfrågan är här ojämnare och svårare att förutse än vid reguljär väg
hållning. I vissa fall har man stor fördel av den högre mätkapaciteten 
medan å andra sidan en bogserad mätare ger större flexibilitet vid dispo
sitionen av mätfordon. Samma fordon kan därvid användas till flera mät- 
uppgifter. CHLOE-mätaren är i sin nuvarande utformning icke anpassad för 
bogsering vid högre hastighet än 20 km/tim vid transport. Den måste där
för fraktas som last även till ganska närbelägna mätplatser.
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Fig. 1. Principskiss över mätfordonet DF1.



Figur 2. Mätfordonet DF1



Fig. 3. Principskiss över CHLOE-mätaren.



Figur 4. CHLOE-mätaren
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tion 2057.
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KOMFORT INDEX ( K )

Fig 7. Jämförelse mellan komfortindex baserade pa direkt uppmätt
acceleration och på acceleration beräknad med en matematisk 
fordonsmodell ur med DF1 uppmätt vägprofil. Ojämn vagsträcka 
(sträcka 7). Körhastighet 25 m/s.
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Komfortindex

Fig, 10, Samband mellan komfortindex och subjektivt klassnings* 
medelvärde.



Väghållningsind ex

Fig. 11. Saraband mellan väghållningsindex och subjektivt klassnings- 
medelvärde.
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