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Rapport Nr 49

Sammandrag

 

Föreliggande rapport behandlar den vid Portland Cement Association

i USA konstruerade mätanordningen för vägars jämnhet, som går under

beteckningen PGA-mätaren. Principen är mätning av den relativa

rörelsen mellan bakaxel och kaross på en personbil. Registreringen

sker elektriskt med hjälp av ett kontaktdon, som löper över ett

lamellpaket, varvid antalet kontakter med varje lamell registreras

på räkneverk. Genom en enkel aritmetisk behandling av de tal,

som avlästs i räkneverken efter varje mätsträcka, erhålles summan

av kvadraterna på storleken av utslagen. Denna kvadratsumma har

jämförts med lutningsvariansen mätt med CHLOE-mätaren, varvid man

fått ett anmärkningsvärt starkt samband, tillräckligt för att man

på många håll i Nordamerika anser sig kunna använda PGA-mätaren

för bestämning av det PSvaärde, som annars bestämmes med hjälp

av CHLOE-mätaren. En PGA-mätare har byggts vid VTI och monterats

in i en Volvo 145. Den har provats på ett flertal vägsträckor i

Sverige och med framgång kunnat jämföras_med'CHLOEfmätaren_

PCArmätaren köres med samma hastighet som övrig trafik och har

därigenom hög mätkapacitet. Det bedöms att en PCArmätare i varje

län skulle vara tillräckligt för att hålla hela vägnätet under

uppsikt genom mätning en gång per år. Kostnaden för en installa-

tion är 1 000 - 2 000 kronor.
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PCAfMÄTAREN - INSTRUMENT FÖR INVENTERING AV VÄGARS KÖRBARHET

1. INLEDNING

Av de fysikaliska egenskaper hos en vägyta som är avgörande

för vägars körbarhet har man, särskilt i samband med för-

beredelserna för AASHO-försöken, funnit att vägens jämnhet

intager en framträdande plats. I den empiriska formel, som

vid AASHO-försöken härleddes för bestämning av vägens trafiker-

barhetsindex (PSI) är den term som karakteriserar vägens

längsprofil helt dominerande. Längsprofilen bestämdes vid

dessa mätningar med en lutningsmätare, som bestämde Vägytans

lutning i färdriktningen var femtonde centimeter (var sjätte

tum), och längsprofilen karakteriserades genom variansen hos

denna lutning. Mätningarna utfördes på de jämförelsevis korta

provsträckorna vid AASHO-försöket meden för ändamålet

speciellt konstruerad mätare, som fått namnet efter begynnelse-

bokstäverna hos konstruktörerna (Carey, Huckins, Lathers and

Other Engineers): CHLOE-mätaren.

Vid användning av detta instrument för regelbunden invente-

ring av vägnätens trafikerbarhetstillstånd har emellertid dess

begränsning i mätkapacitet framstått som en allt mer besvärande

nackdel.

Under sextiotalet konstruerade P Brokaw vid Portland Cement

Association (PCA) en enkel anordning, som kunde monteras in

i en vanlig personbil för registrering av den relativa rörel-

sen mellan bilens bakaxel och kaross. Man fann på empirisk

väg att variansen hos denna storhet stod i ett nära linjärt

samband med lutningsvariansen mätt med CHLOE-mätaren. Före-

liggande skrift behandlar PCA-mätarens konstruktion och mät-

ningar som utförts med den i Sverige samt jämförelse med

CHLOE-mätaren.
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2. KONSTRUKTION OCH VERKNINGSSÄTT

Principen för PGA-mätaren är momentan registrering av av-

ståndet mellan bakaxel och kaross. Denna registrering ut-

föres med hjälp av ett lamellsystem som är fixerat till

karossen och ett kontaktdon, som Via en lina är fixerat

till bakaxeln. Vid relativ rörelse mellan bakaxel och ka-

ross rör sig kontaktdonet över lamellpaketet så att varje

lamell motsvarar ett visst avstånd (eller rättare sagt av-

ståndsintervall) mellan bakaxel och kaross. Avståndet

registreras på elektrisk väg genom att lamellerna är kopp-

lade till räkneverk, och registrering sker på respektive

räkneverk, så snart kontaktdonet kommer i beröring med mot-

svarande lamell. Det förekommer således ingen triggning och

inga triggpulser. Den mittersta lamellen motsvarar Viloläge

och står icke i förbindelse med räkneverk. Övriga lameller

är sammankopplade parvis, så att de två lameller som befinner

sig på lika avstånd men på motsatta sidor av mittlamellen

utgör ett par. Om man tillskriver mittlamellen värdet noll

och övriga lameller i ordning från mittlamellen värden

l, 2, 3 etc åt ena hållet och -1, -2, -3 etc åt motsatta

hållet, kommer räkneverk motsvarande Visst lamellnummer att

ge registrering vid beröring med motsvarande lamell oavsett

tecken. Man iakttager att vid rörelse från viloläge till

ett visst Värde på förskjutningen mellan bakaxel och kaross

och åter till viloläge, kommer den lamell som motsvarar

största värdet på förskjutningen att ge en registrering i

sitt räkneverk, medan lameller motsvarande lägre Värden

passeras två gånger av kontaktdonet, varför motsvarande

räkneverk får två markeringar och räkneverk motsvarande

större förskjutningar givetvis inga markeringar alls. Detta

utnyttjas på ett sinnrikt sätt vid utvärderingen av mät-

resultatet, nämligen så att om efter avslutad mätning talet

i varje räkneverk multipliceras med räkneverkets nummer och

produkterna adderas, så blir summan ett mått på summan av

kvadraterna på samtliga förskjutningar. För härledning hän-

visas till bilaga 1.
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Det angivna förfaringssättet förutsätter att vissa villkor

är uppfyllda. Bl a måste lamellerna ligga så tätt, att kontakt-

donet aldrig kan vända i mellanrummet mellan två lameller.

Då skulle den yttersta lamellen lämna två markeringar och

nästa lamell ingen alls. Förutsättningen var ju att den

yttersta lamellen skulle lämna endast en markering. Vidare

förutsätter beräkningsgången att varje "utslag" sker från

viloläge ut till en viss lamell och åter till viloläge, dvs

en monotont stigande rörelse åtföljd av en monotont fallande.

Om den återgående rörelsen skulle upphöra före viloläget och

åtföljas av ett nytt utslag, får rörelsen två toppar mellan

nollpunktspassagerna, vilket icke var förutsatt vid härled-

ningen. Sådana rörelser kan emellertid anses vara sällsynta

i detta sammanhang. En enkel stickprovskontroll vid mätningarna

är att varje räkneverk med högre nummer måste ha ett mindre

antal markeringar än räkneverk med lägre nummer. En sådan

kontroll kan givetvis icke fria utan enbart fälla.

Det bör observeras att antalet markeringar i räkneverken

hela tiden ökar med vägsträckan, varförtillryggalagd väg-

sträcka under mätningen måste iakttagas och mätresultatet

anges i summa kvadrater per längdenhet väg, t ex per km.

För det mekaniska utförandet av mätorganen kan man tänka sig

flera alternativ; I de amerikanska publikationerna (1, 2)

anger man att linan föres vertikalt från bakaxeln genom bilens

bagageutrymme och upp till fönsterhyllan vid bakrutan, där

linan brytes över en bryttrissa, och rörelsen därigenom över-

föres till att bli horisontell. Linans övre ände fästes där-

vid i en lång spiralfjäder, vars andra ände är fastgjord vid

fönsterhyllan. Kontaktanordningen är fäst vid linan på lämp-

ligt avstånd från ändpunkten, så att den kan svepa över

lamellraden, som ligger fixerad till fönsterhyllan. Lamell-

radens läge i dess längsriktning måste emellertid kunna

justeras, eftersom man måste kunna ställa in nolläget efter

fordonets vilolast.
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Det har visat sig nödvändigt att utföra anordningen med om-

kopplingsbara mätområden. Om man gör lamellraden så lång att

den omfattar de största rörelserna på mycket ojämna vägar,

kommer jämna vägar att ge markeringar endast i lamellerna

+ 1 och - l, varigenom man får svårigheter att göra distink-

tioner mellan olika vägar med hög jämnhetsstandard. Ytterst

sammanhänger detta givetvis med PSI-formelns logaritmiska

natur. Syftet med CHLOE-mätaren och därmed PGA-mätaren är

ju att bestämma Vägars trafikerbarhet i AASHO:s PSI-skala.

Man har emellertid funnit det tillräckligt att utföra

PGA-mätaren med två mätområden. Den har därför utrustats

med tjugofyra lameller och sex räkneverk. Vid jämna vägar

använder man i USA de tolv innersta lamellerna, samman-

kopplade parvis till de sex räkneverken och med lamell-

delningen 1/8 tum. På ojämnare vägar kopplar man ihop när-

liggande lameller två och två, såatt man mättekniskt får

dubbelt så breda lameller, återigen med plus- och minus-

lamellerna sammankopplade till vardera av sex räkneverk.

Dessa omkopplingar sker givetvis rent elektriskt i en

speciell kopplingsbox med hjälp av en enda omkopplare med

två lägen.

I VTI:s utförande, där mätaren anbringats i en stationsvagn

av märket Volvo 145 är lamellsystemet anbringat i lastut-

rymmet rakt ovanför bakaxeln, men linans rörelser överföres

via en lintrumma till rotationsrörelser, och lamellerna är

utförda som cirkelsektorer. Lamellsystemet är i själva verket

ett kretskort, som etsats på konventionellt sätt för krets-

korttillverkning. Lamellkortet med lintrumma och kontaktdon

är inmonterade i en för ändamålet tillverkad instrumentbox

med lamellkortet rörligt kring systemets gemensamma axel så

att manuell nolljustering kan utföras. Kontaktarmen är 58 mm

lång, och lamellsektorernas medelpunktsvinkel 50, motsvarande

en lamelldelning på 3 mm hos bakaxelrörelsen. Avståndet mellan

yttersta lamellerna motsvarar en linjär rörelse mellan bakaxel

och kaross på 67 mm.
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Elektriskt består systemet förutom den ovannämnda omkopplaren

huvudsakligen av de sex räkneverken. VTI:s mätsystem har

dessutom en indikatorlampa vid varje räkneverk, vilken lyser

när räkneverket ligger under spänning. Lampornas funktion

är huvudsakligen att ange när nollamellen är inkopplad,

vilket underlättar nolljusteringen. Vid inkopplad nollamell

lyser en indikatorlampa med annan färg. Räkneverken är fyr-

ställiga, vilket möjliggör avläsning av högst 9999 marke-

ringar per räkneverk. Detta medger vanligen provsträckor

av flera kilometers längd. Den kritiska parametern hos räkne-

verken är räknehastigheten. Den erforderliga kritiska räkne-

hastigheten bestämmes av vägens ojämnhet, fordonsdynamiken

och körhastigheten. I den amerikanska publikationen (l) anger

man en tillslagstid på 0,03 sekunder, vilket motsvarar ca

30 markeringar per sekund. I europeiska fordon med i allmän-

het något styvare fjädrarbedömdes denna tillslagstid vara

för lång, varför man för VTI:s mätare valde räkneverk med

tillslagstiden 17 millisekunder.

Observationer under mätningarna har givit anledning att miss-

tänka att även denna tillslagstid kan vara för lång i Vissa

sällsynta fall. Vid VTI konstrueras därför f n ett elektro-

niskt mätsystem, vars tillslagstid är flera tiopotenser -

kortare. Dessa räkneverk förses med lysande sifferramper

samt digital elektrisk utgång, så att räkneverken efter

varje mätsträcka genom tryckknappsaktivering kan avläsas

automatiskt av en remsstans eller ekvivalent dataregistre-

ringsanordning. Hålremsan kan sedan direkt bearbetas i dator,

varigenom hela den manuella delen av utvärderingen eliminerats.

Detta elektroniska databearbetningssystem är f n (juli 1974)

icke färdigställt men kommer att provas under hösten 1974

parallellt med elektromekaniska räkneverk, varvid frågan

om deras tillräckliga snabbhet kommer att besvaras. Kostnaden

för de elektromekaniska räkneverken är ca 1 000 kronor och för

det elektroniska omkring det dubbla.



VTI. Rapport Nr 49

Sid .6.

3. PCA-METERNS TILLÄMPNING

Syftet med PCArmetern är som nämnts inledningsvis att bestämma

samma PSI-värde som med CHLOE-mätaren. Vid jämförande studier

som utförts i USA har man funnit ett tillfredsställande

linjärt samband mellan PSI-värden bestämda med de två mät-

metoderna. Man har därvid funnit linjär korrelation mellan

lutningsvariansen enligt CHLOE-mätaren och summan av kvadra-

terna på axel-karossrörelsen per mile, och uttryckt i PSI-

enheter har man angivit en spridning kring regressionslinjen

på 0,16 enheter. Man har dessutom provat en del andra tänk-

bara faktorer som kan inverka på mätresultatet, nämligen

- fordonstyp

-.fordonshastighet

- lufttemperatur

- sidvindshastigheten

- stötdämparnas ändring med tiden

De använda fordonen var amerikanska personbilar, och med de

flesta kunde man få en tillfredsställande korrelation.

Hastigheten inverkar påtagligt på mätresultatet, varför

kalibrering mot CHLOE-mätaren måste ske vid varje tilltänkt

hastighet. Mätresultaten var inom ett stort temperaturomr

råde oberoende av lufttemperaturen, men vid kall väderlek

måste man låta instrumenten anta fortvarighetstillstånd.

Mätningarna bör dock begränsas till utomhustemperaturer

över 10 - lSOF (motsvarar ca - lOOC). Man fann inverkan av

vinden vid sidvindshastigheter över 15 mph (ca 7 m/s). Första

teStfordonet gav ingen ändring i kalibrering efter 3600 mils

körning, men man rekommenderar kalibrering varje halvår.

Man anser att de huvudsakliga förändringarna beror på änd-

ringar i stötdämparna, men däckens kondition spelar också

en viss roll. På VTI har man provat med vinter- respektive

sommardäck men icke funnit signifikant skillnad. Även vilo-

lasten har visat sig inverka (svängmassans tröghet).
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De amerikanska proven har utförts vid rådande hastighets-

begränsningar, dvs 80 km/h och däröver. Syftet har därvid

varit att fordonet icke skall utgöra något trafikhinder

genom avvikelse i hastighet. CHLOE-mätaren köres i USA vid

8 km/h (5 mph), men vid prov på svenska vägar har man nöd-

gats sätta gränsen vid 5 km/h, främst p g a att vibrationer

i mätsystemet bringar mäthjulen att hoppa på vägbanan. På

ytbehandlingar gör vibrationerna CHLOE-mätaren helt oanvänd-

bar. I Sverige är baShastigheten 70 km/h, medan större riks-

vägar oftast ti11åter 90 och vägar genom samhällen och vägar

i mindre gott skick tillåter 50. Proven med VTI:s mätare har

därför inriktats på dessa tre hastigheter. Dessa hastigheter

gör mätning av korta provsträckor (några tiotals meter) ogenom-

förbara eller i varje fall opraktiska. Hastigheten 50 km/h

motsvarar ca 15 m/sek. Med hastigheten obeaktad är mätaren

ändå mindre lämplig för korta sträckor, då antalet marke-

ringar efter några tiotals meter är så litet att spridningen

skulle bli för stor. PGA-mätaren lämpar sig därför för

sträckor över 100 eller kanske 200 meter upp till flera

kilometer. Längre sträckor är vanligtvis olämpliga m h t

mätningarnas stickprovsnatur. Skulle man köra milslånga

sträckor, finge man troligen samma medelvärde för alle-

sammans, varigenom mätningen blir värdelös för feldiagnostik.

PCA-mätarens största fördel är dess höga mätkapacitet. I .

Sverige finns ännu ingen erfarenhet av mätningar i stor

skala. KonStruktören, P Brokaw, som är vägingenjör, uppger

att han under första året utförde en dimensionerings- och

trafikerbarhetsstudie på 800 km väg av oarmerad betong.

Man kan härav uppskatta att en PGA-mätare per län i Sverige

skulle räcka för att göra en inventering av vägnätet per år.

4. JÄMFÖRELSE MEDCHLOE-MÄTAREN PÅ SVENSKA VÄGAR

Samtidiga mätningar med PGA-mätaren och CHLOE-mätaren har

utförts på Riksväg 90 vid Resele utanför Sollefteå och på

E 18, sträckan Barkarby-Stäket. Dä senare mätningarna ut-

fördes i april och maj 1974, varvid PGA-fordonet kördes både
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med vinterdäck och med sommardäck. Den förra mätningen ut-

fördes i kombination med en undersökning av olika tillgäng-

liga jämnhetsmätare och trafikantklassning av tjugo prov-

sträckor på en väg på tjälfarlig undergrund under tjälloss-

ningen i slutet av mars 1974.

I Sollefteåundersökningen var alla provsträckor ca 200 meter

långa, och mätresultaten återges i tabell 1. Tabellen åter-

ger i första kolumnen mätresultaten från CHLOE-mätaren,

omräknade i en trafikerbarhetsskala benämnd TRAC, enligt

en tidigare undersökning av CHLOE-mätaren (3). TRAC är den

svenska motsvarigheten till det amerikanska PSI. Bokstaven

C i TRAC anger att mätningen utförts med CHLOE-mätaren. Man

finner av värdena i kolumn 1 att samtliga provsträckor var

ganska ojämna. Vid AASHO-försöken satte man värdet PSI = 2,5

som undre trafikerbarhetsgräns! Nu är visserligen TRAC-skalan och

PSI-skalan icke helt jämförbara, men skillnaden är icke

drastisk. Andra kolumnen i tabellen ger lutningsvariansen

mätt med CHLOE-mätaren och det är denna storhet som insatt

i en empirisk formel ger TRAC. Lutningsvariansen är den som

närmast skall jämföras med kvadratsumman från PCAämätaren.

Denna kvadratsumma uttryckt med lamelldelningen som enhet

och omräknad till 1 km vägsträcka finns angiven för hastig-

heterna 50, 70 och 90-km/h i kolumnerna 3, 4 och 5.

Sjätte kolumnen anger provsträckornas längd. Vid beräkning

av linjär korrelation enligt minsta kvadratmetoden mellan

å ena sidan lutningsvariansen enligt CHLOE-mätaren och å

andra sidan kvadratsumman per kilometer enligt PGA-mätaren

erhålles de korrelationskoefficienter, som finns angivna

i tabellens nedersta rad.

Ur det linjära samband, vars parametrar erhålles vid korre-

lationsberäkningen har bestämts den lutningsvarians, som

motsvarar varje värde mätt med PCArmätaren, och därur har

beräknats motsvarande trafikerbarhetsvärde, vilket eftersom

mätningen skett med PGA-mätaren, benämnes TRAP. Samhöriga

värden på TRAC och TRAP finns återgivna i tabell 2.
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Man finner vid jämförelse att skillnaden mellan TRAC och

TRAP är någon tiondel, i flera fall endast några hundradels

enheter. På nedersta raderna i tabellen finns angivna

korrelationskoefficienterna mellan TRAP och TRAC samt sprid-

ningen kring regressionslinjen. Sambandet måste med hänsyn

till den spridning som kan erhållas vid upprepning av en och

samma mätning betecknas som mkaet tillfredsställande. Man

får icke glömma att mätningen med CHLOE-mätaren sker utefter

en linje, medan PGA-mätningen sker med ett fordon som har

fyra hjul på vägen och sålunda går i två spår.

Resultaten från mätningarna på E 18, sträckan Barkarby-Stäket,

återges i tabell 3. MätsträCkorna var här ca 1/2 km, och

mätningarna med CHLOE-mätaren utfördes i form av 150 meters

delsträckor, och lutningsvariansen har bestämts som medel-

talet av delsträckornas lutningsvarians. Mätningarna med

PGA-mätaren skedde däremot utan avbrott. Med utgångspunkt

från kolumnen för lutningsvarianserna, finner man att jämn-

heten hos de provade sträckorna varierar ganska obetydligt.

Extremvärdena uttryckta i TRAC-enheter är 2,7 och 2,9. Sprid-

ningen mellan värdena mätta med PGA-metern är betydligt

större. Å andra sidan ger en jämförelse mellan mätningar

med sommar- respektive vinterdäck på PGA-fordonet en betydligt

mindre spridning än spridningen mellan mätsträckorna. Den

senare spridningen måste därför bero på någon skillnad mellan

sträckorna, som icke framkommer vid mätning med CHLOE-mätaren.

Om mätserien från väg 90 kompletteras med mätvärdena från E 18,

erhålles vid linjär regressionsanalys av lutningsvariansen mot

summa kvadrater från PGA-mätningen en korrelationskoefficient

på 0,94. Därvid har från E 18 endast värden från mätningarna

med vinterdäck medtagits. Räknar man på ovan angivet sätt ut

TRAC och TRAP med hjälp av regressionen, erhålles värden enligt

figur 1. Korrelationskoefficienten är 0,97 och spridningen kring

regressionslinjen 0,14. Trots den spridning som visar sig vid
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betraktande av mätningarna på E 18 ensamma, blir synbarligen

sambandet mellan CHLOE-mätningar och PGA-mätningar mycket

starkt och spridningen kring regressionslinjen (0,14) till-

räckligt liten för att möjligheten att använda den ena

mätmetoden för att representera den andra skall kunna anses

icke emotsagd, åtminstone under de jämnhetsbetingelser som

de studerade vägarna representerar.
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Tabell 1. Jämförelse mellan lutningsvarians enligt CHLOE och kvadratsumman
enligt PGA-mätaren mätta på RV 90 ütanför Sollefteå (25/6 1974).

   

 

   

CHLOE-mätare CA-mätare Sträckans

Sträcka Lutnings- Kvadratsumma per km längd
nr TRAC varians 50 km/h 70 km/h 90 km/h meter

1 2,30 14 _ 334 572 1481 219

2 1,39 49 2990 5758 8440 233

3' 2,14 17 762 1615 3290 201

4 1,35 A 52 3836 5461 7521 239

5 1,26 60 4268 6006 8857 ' 212

6 1,23 63 4425 6572 7198 211

7 1,35' 53 3359 6311 6835 206

8 1,29 58 3167 4883 7340 226

9 1,93 23 829 2253 2949 218

10 1,09 78 4095 6847 7639 232
11 1,48 44 2293 4619 6661 239

12 0,97 95 i 6452 8387 13010 232

13 1,14 73 4267 6124 6840 246

14 1,80 28 2017 2334 3585 214

15 1,00 91 6752 8692 9225 210

16 1,39 50 _ 1899 3983 7653 ' ^ 217

17 1,19 68 2016 5870 7837 212

18 1,81 , 27 1523 4853 5400 249

19 2,27 15 >.246 497 1095 219

20 2,35 13. '238 341 1104 214

KORRELATIONSKOEFFICIENT 0,93 0,94 0,91
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Tabell 2. Korrelation mellan TRAC och TRAP från

mätningarna på Rv 90.

  

     

Sträcka TRAC TRAP

50 km/h 70 km/h 90 km/h

1 2,30 2,13 2,59 2,40

2 1,40 1,38 1,28 1,21

3 2,15 1,93 2,04 1,84

4 1,36 1,26 1,31 1,29

5 .1,27 1,20 1,25 1,18

6 1,23 1,18 1,20 1,32

7 '1,35 1,32 1,22 1,35

8 1,29 1,39 1,38 1,30

9 1,93 1,90 1,85 1,91

10 1,10 1,22 1,17 1,28

11 1,47 1,51 1,47 1,37

12 0,97 0,98 1,05 0,94

13 1,14 ' 1,20 1,24 1,35

14 1,79 1,56 1,82 1,78.

15 1,00 0,98 1,03 1,16

16 '1,39 1,59 1,50 1,28

17 1,18 1,57 1,27 1,26
18 1,81 1,68 1,38 1,50

19 2,25 2,17 2,66 2,62

20 2,36 2,18 2,81 2,62

KORRELATIONSKOEFF. 0,95 0,94 0,91

Spridning kring'
regr.1injen 0,08 0,13 0,16
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Tabell 3. Jämförande mätningar CHLOE/PCA på
E 18, Barkarby - Stäket

 

  

 

   

CHLOE: PCA:
Sträcka Lutnings- Summa kvadrater/km
nr varians Vinterdäck Sommardäck

1 6,8 422 449

2 7,2 181 170

3 7,5 166 171

4 7,0 112 90

5 8,8 134 134

6 7,3 156 139

7 6,5 232 234

8 7,3 289 228

9 8,7 445 282
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Figur 1.

SOLLEFTEÅ 70 KM/H + E18 70KM/H VlNTERDÄCK

MARS+ APRIL 1971.

TRAP

   

TRAC
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Bilaga 1.

Sid 1.

Härledning av uttrycket för summan av kvadraterna på för-

skjutningarna mellan bakaxel och kaross.

Det antages att lamelldelningen är_d. En rörelse från vilo-

läge till avståndet i d och tillbaka till viloläget ger då

en markering i räkneverket nummer_i och två markeringar i

räkneverk med lägre nummer, oberoende av tecknet på i. Om

antalet sådana rörelser är ni, lämnar dessa i räkneverket

nummer_i antalet markeringar ni och i räkneverk med lägre

nummer antalet markeringar 2 ni. Mulitipliceras bidraget i

varje räkneverk med räkneverkets nummer, blir bidraget till

totalsumman

1ni + 2 (1 - l)ni + 2 (1 - 2)ni + ........

där antalet termer bestämmes av storleken på_i. Antalet termer

är lika med antalet räkneverk med bidrag, dvs lika med_i.

Faktorn ni finns i varje term, varför det är tillräckligt att

studera serien

i+2(i-1)+2(i-2)+.......

Man kan skriva serien

i+(i-l)+(i-2)+........+

+ (1 - 1) + (1 - 2) + . . . . . . ..

I första raden kan man sammantaga alla termer som innehåller i,

' o. o 0 .2 .

sammanlagt i st. Deras summa ar_l '_i, dvs_i . Återstoden 1

första raden är en serie med (i-l) st termer

-l -2 -3 .... -(i-l)

och i andra raden

(i-l) + (1-2) + ...... l

Återstoden blev alltså två identiska serier men med motsatta

tecken. Summan av dessa två är noll, och bidraget till total-

o .2
summan saledes = ni ' 1 .

Totalsumman för bidragen från samtliga utslag blir därför



Bilaga 1.

Sid 2.

och med iakttagande av att en rörelse till lamell nr i_m0t'

svarar en storlek av_i - a och summan av kvadraterna på av-

vikelserna

. 2
E ni (id)

ger den angivna summationsproceduren efter multiplikation

med d2 just det önskade resultatet. Med den angivna summa-

tionsproceduren avses därvid multiplikation av avläsningen

i varje räkneverk med räkneverkets nummer och summering av

dessa produkter.
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