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S V E N S K A  V A G I N S T I T U T E T
M E D D E L A N D E  7

FÖRETAL.
Problemet om ”korrugeringen” eller den regelbundna 

vågbildning, som vid vägar, särskilt sådana utförda av 
grus och makadam, under motortrafik uppstår vinkel
rätt mot trafikriktningen, har varit föremål för svenska 
väginstitutets uppmärksamhet allt sedan dess första 
verksamhetsår, 1924. Genom att på ett flertal vägar av 
olika konstruktion och trafikintensitet följa vågbild
ningens förlopp, har man sökt vinna kunskap om anled
ningen till dess uppkomst och utveckling, i avsikt att 
på bästa sätt kunna motarbeta denna avsevärda olägen
het för trafiken.

Av samma anledning hava också preliminära försök 
utförts med en personbil, vilken med olika hastigheter 
fått passera över ett konstgjort hinder, utlagt på en 
vägbana av betong, varvid vägbanan färgats med krit- 
slam, så att tydliga avtryck av hjulen erhöllos. På 
grund av hindret försattes bilen i en guppande rörelse, 
sammansatt av dels den ofjädrade delens (hjul med ax
lar) relativt hastiga rörelse, som åstadkom en serie 
stötar mot vägbanan, dels den fjädrade delens relativt 
långsamma och kontinuerliga svängningar. Man kunde 
därvid direkt uppmäta den alstrade våglängden och 
även på grund av hjulavtryckens storlek bilda sig en 
uppfattning om kontaktkrafternas relativa storlek. 
Med de försöksanordningar, som sto do till buds, var det 
emellertid huvudsakligen hastighetens inverkan, som 
kunde studeras, varemot övriga betydelsefulla faktorer 
i huvudsak måste lämnas åsido. Under dessa försök, 
vilka utfördes av institutets d. v. biträdande ingenjörer, 
löjtnanten S. D. Ekelund, med biträde av d. v. teknolo- 
gen G. Blum, kom man till den uppfattning, att innan 
ytterligare dylika försök utfördes, borde vågbildnings- 
problemet å vägar underkastas en teoretisk utredning. 
Denna, som borde i princip klarlägga de olika faktorer



nas inbördes betydelse, skulle tjäna som vägledning 
vid problemets fortsatta praktiska behandling. En så
dan utredning, utförd av civilingenjören G. Blum, åter
gives här nedan.

Ingenjör Blums utredning ger vid handen bl. a., att 
korrugeringen orsakas av den guppande rörelse, vari en 
bils ofjädrade delar råka genom ojämnheterna i väg
banan, varemot den fjädrade delens svängningar kring 
sin tyngdpunktsaxel icke enbart kunna giva upphov till 
stötar mot vägbanan och följaktligen i detta samman
hang äro av underordnad betydelse. Vågrörelsens art 
(våglängden) är, förutom av vägens beskaffenhet, bero
ende av dels bilens konstruktion, dels dess hastighet, så 
att vid en viss väg en viss bil, framförd med en viss 
hastighet, alltid kommer att framkalla vågbildning med 
en viss våglängd. Enligt utredningen skulle de åt
gärder, som motverka vågbildningens uppkomst, vara, 
förutom möjligast jämn vägbana, mjuka bilringar 
(ballongringar), god utfjädring å bilen samt liten vikt å 
bilens ofjädrade del. Teoretiskt skulle det icke vara 
otänkbart att konstruera en bil så beskaffad, att den av 
bakhjulen alstrade vågbildningen i viss mån upphäves 
av den vågbildning, som alstrats av framhjulen.

Stockholm i april 1927.
Einar Nordendahl.

Svenska väginstitutets sekreterare.



OM MOTORFORDONS RÖRELSE, SPECIELLT I 
AVSEENDE PÅ DESS SAMBAND MED VÅGBILD

NINGEN Å VÄGAR.
Av civilingenjör Gösta Blum.

A tt den ekonomiska sidan av ett vägföretag berör så
väl trafikanter som vägbyggare, är ett påtagligt för

hållande. En vägbana i underhaltigt skick medför större 
drifts- och reparationskostnader, minskad livslängd för 
fordonen, ökad tidsutdräkt m. m. jämfört med en väg
bana i gott stånd. Samtidigt blir trafikens åverkan 
genom ökad stötverkan o. d. allt intensivare, och väg
banans förstöring påskyndas snabbt.

Det existerar alltså en växelverkan mellan vägen och 
trafiken, och ehuru det ovan påpekade förhållandet kan 
synas tämligen självklart, leder det i själva verket till 
kärnan i vägväsendets ekonomiska problem. Det har 
redan förut av skilda författare påpekats, huru vid en 
viss trafikintensitet en vägförbättring, exempelvis över
gång till en permanent beläggning, kan bevisas vara eko
nomiskt fördelaktig för vägdistriktet på grund av min
skade totalutgifter för ränta, amortering och underhåll 
samt på grund av möjligheter att erhålla bidrag från 
automobilskattemedel, ävensom för trafikanterna genom 
ökningen i driftsekonomi.

Växelverkan mellan fordonet och vägen är således ett 
problem väl*värt a tt undersökas. I detta sammanhang 
skall speciellt behandlas fordonens inverkan med avse
ende på den s. k. landsvägskorrugeringen, vilken som 
bekant uppkommer å livligare trafikerade vägar och 
som förorsakar såväl väghållare som trafikanter åtskil
liga besvär.

Korrugeringen har utseendet av en serie på varandra 
följande gropar i vägbanan eller en tämligen regelbundet 
utvecklad vågbildning, löpande i vägens längdriktning. 
Vid permanenta beläggningar utvecklas den långsam
mare och i relativt ringa grad, under det att den vid 
grusade vägbanor kan bliva desto mera svårartad. Under
Svenska väg institu te ts  meddelande 7.
Särtryck ur Tekn isk  T idskrift, Väg- och va ttenbyggnadskonst 4, årgång 1921.



gynnsamma förhållanden kan korrugering uppstå myc* 
ket snabbt. Redan vid en våghöj d av 5 cm blir vägen 
svårtrafikabel på grund av de häftiga skakningar, för 
vilka fordonen utsättas.

Korrugeringens uppkomstsätt har på många håll stu
derats, och man torde vara på det klara med, a tt den 
orsakas av motortrafiken, och att hästtrafiken vid sidan 
härav icke har någon inverkan av praktisk betydelse. 
Genom automobilens konstruktiva sammansättning i en 
ijädrad  och en ofjädrad del kommer densamma lätt i en 
svängningsrörelse — förorsakad exempelvis av föränd
ringar i körhastigheten eller av ojämnheter i vägbanan 
— varigenom periodiska tryckvariationer eller stötar 
mellan hjul och vägbana uppkomma. Huru olika för
hållanden inverka på tryckvariationernas eller stötarnas 
storlek, deras inbördes avstånd m. m. och vilka faktorer, 
speciellt med avseende på fordonens konstruktion, som 
härvid äro av väsentlig betydelse, torde emellertid icke 
hittills hava tillräckligt klarlagts.

I allmänhet har problemet angripits från den praktiska 
sidan, vilket med hänsyn till dess natur ligger närmast 
till hands. I nedanstående utredning, som utgör ett led 
i Svenska väginstitutets utredning av korrugeringsfeno- 
menet, skall göras ett försök att angripa problemet från 
den teoretiska, sidan. Härvid har det ansetts lämpligt 
att som utgångspunkt välja ett studium av motorfordons 
rörelse under vissa yttre förhållanden, samt att härur 
draga några slutsatser med avseende på fordonens in
verkan å vägbanan. Det är tydligt a tt en teoretisk be
handling av denna fråga måste ställa sig komplicerad av 
den anledningen, att antalet oberoende variabler kom
mer att bli mycket stort. För att icke eftersätta över
skådligheten är det därför nödvändigt att* bortse från 
vissa faktorer, som knappast kunna införas i en teoretisk 
beräkning som matematiska uttryck, exempelvis det de- 
formationsarbete, som utföres av den tangentiellt ver
kande kontaktkraften mellan bakhjulen och vägbanan. 
Vidare måste vissa approximationer vidtagas. Vinsten i 
överskådlighet sker alltså på bekostnad av noggrann
heten.

I vilken grad de gjorda approximationerna kunna an
ses tillåtliga, kan endast påvisas genom praktiska försök. 
Dylika ha emellertid ännu icke kommit till stånd vid 
väginstitutet.



Amtomobilers svängningsrörelse å jämn och horisontell väg
bana på grund av acceleration eller retardation.

Den första fråga, som undersökts, är, huruvida dylika 
svängningsrörelser äro av väsentlig betydelse eller ej 
med avseende på korrugeringens uppkomstsätt. Dessa 
svängningar kunna, som i det följande visas, uppkomma 
på en jämn och horisontell vägbana genom enbart has
tighetsändringar.

Vi antaga för den skull, a tt en automobil från stilla
stående uppaccelereras med den konstanta acceleratio
nen y m/sek2.

Drivkraften från motorn överföres ju praktiskt taget 
uteslutande till det bakre hjulparet. I första hand få 
alltså bakhjulen en impuls från motorn, varefter den 
överföres till den fjädrade delen genom bakfjädrarnas 
fästpunkter. Några nämnvärda tryckkrafter överföras 
icke genom kardanaxeln. — Å vissa fabrikat finnas extra 
försträvningar mellan ramen och bakaxeln, men i all
mänhet torde man kunna räkna med, att kraftöverfö
ringen endast sker genom fjädrarnas fästpunkter. Ford- 
fcilarna äro försedda med dylika försträvningar. men 
detta sammanhänger med den alldeles speciella anord
ning av fjädrarna, som utmärker detta fabrikat. — I 
sista hand drager den fjädrade delen med sig framhju
len, varefter drivkraften från motorn fördelats över hela 
systemet.

Följande beteckningar införas:
Den fjädrade delens massa =  m 
Massan av framhjul med axel — n  m 

„ bakhjul „ „ = V2 m
Längderna i obelastat skick av fram- resp. bakfjädrar 

=  hj. och hb.
Fjäderkonstanterna för resp. axlar =  Cj. och cb. 
Fjädrarnas deformation på grund av den fjädrade 

delens vikt =  yf  resp. y b.
Avståndet mellan fjädrarnas fästpunkter =  l.
Den fjädrade delens tyngdpunktshöjd över samman- 

bindningslinjen mellan fjädrarnas fästpunkter —
Den fjädrade delens tröghetsmoment med avseende på 

tyngdpunktsaxeln — /.
Fig. 1 visar schematiskt den fjädrade delens läge i ett 

godtyckligt ögonblick, då densamma vridit sig en liten 
vinkel (p kring tyngdpunkten.



Vid vila antagas fjädrarnas fästpunkter ligga på sam
ma höjd y0 över hj ulna ven. mellan vilka sammanbind* 
ningslinjen förutsättes horisontell. Med hänsyn till rö
relsens karaktär är detta antagande fullständigt oväsent
ligt. Detta innebär att

— y f =  hb — y b =  y 0 
Med det i figuren angivna valet av koordinataxlai; 

finner man direkt de geometriska relationerna:
I X +  y —  lz, .......................  (1)

2 = 0 1 - 1 /   (2)
| z =  x  — b <p...............................  (3)

? i g .  1.

De krafter, som åverka systemet, äro dels de vertikala 
fjäderkrafterna R f —  Cy (y — yf) och R b =  ch (x -f  y b) 
samt tyngdkraften mg, dels den horisontella tröghets- 
kraften rrv\ samt de horisontella reaktionerna v1m*( och 

(1 —|— v1) i fjädrarnas fästpunkter. Dessa senare vär
den innebära ett försummande av den fjädrade delens 
rörelse i horisontalled relativt den ofjädrade, ävensom 
fjädrarnas och systemets inre deformation mot sido- 
krafter.

Ekvationerna för rörelsen få härvid följande utseende:
d 2z

m  ' d t *  = c f y ~  c , ' x  .................................................................. ^

C? 2 (Q
1 dtJ  =  m-; (b +  VjZ) 9  — chbx —  cf cty +  nv^d (5)



Som synes har i ekvationerna bortsetts från ringarnas 
elastiska egenskaper och dämpningen, enär i första hand 
avses en uppskattning av de maximala axeltryck, som 
kunna tänkas uppkomma i samband med rörelsen.

För systemets rörelseenergi E i ett godtyckligt ögon
blick erhåller man

d E -  

dE =  [m-,' (b

dz 
m • -a  dt dt \ dt

vxZ) c iJj (I z* y ) —|— m^])X\ d'£ —j—
+  [°b (h  —  y) — CfVJ dy 

Maximalvärdet av E antages inträffa för cp =  <D, y  =  Y  
och x =  X.

Ur ekvationen:
SE

tinner man

Cf C b l~4
lcb

€t +  Cb

dE
v = °dy

m'j \d (cf  +
— I l lY (Ö - j -  Q (Cf -\~ c b)

ICy 
Cf  +  Cb

Införes det harmoniska medelvärdet c mellan de båda 
fjäderkonstanterna, definierat genom 

1 ! i _  2
Cf Cb~  c 

kunna de ovanstående uttrycken skrivas:

(J>

y  =

2 m-j' *d
cl2 — 2 (& -
le

X
le 

2 c h

• (D

.(D

Det häremot svarande värdet på E är ett maximivärde, 
under förutsättning att

cl2 — 2 {b - f  v, /) >> 0 
och c b l~ iii~i (b —|— l̂ j 0
vilka villkor med säkerhet för praktiska fall äro upp
fyllda.



Man erhåller:
mrc jji T m 2 r 2 ti2 I2

max =  —g ' $  -  c P — 2 nr[(b ; v , Z)
För praktiska fall kan mecl tillräcklig noggrannhet 

termen 2m ^(b  +  vx Q försummas vid sidan av cl2. 
Approximationen inverkar mindre, ju styvare fjädrarna 
äro.

Man kan alltså i allmänhet sätta:
m 2 y2 {J-2

^  m a x ----

Härav framgår, att med hänsyn till en god driftseko
nomi det alltså är fördelaktigt med liten fjädrad massa, 
låg konstruktionshöjd relativt hjulbasen, liten accelera
tion samt styva fjädrar.

Av intresse för korrugeringsfrågan är vidare att un 
dersöka, vilka maximitryck mot vägbanan, som uppkom
ma under rörelsens förlopp.

För att besvara denna fråga måste man känna y  och z 
som funktioner av tiden t.

Lösningen till ekvationerna (4) och (5)"är för fullt all
männa värden på fjäderkonstanterna cy och cb mycket 
invecklad och oöverskådlig. Teoretiskt sett kunna cf 
och cb ha vilka värden som helst, men av praktiska skäl 
bör cb vara större än cf, enär bakaxeltrycket är större 
än framaxeltrycket.

Det förefaller därför ändamålsenligt a tt antaga, a<tt 
fjäderkonstanterna förhålla sig omvänt som tyngd- 
punktsavstånden, exempelvis beräknade vid egenvikt och 
halv trafiklast.

acf = b  cb.
Under denna förutsättning kan lösningen till ekvatio

nerna (4) och (5) skrivas
2 m \\i.l

t  =  a m -2 V, i){1 -  “ s ^
y  =  av
x  =  b cp

‘ c l2 — 2 (b +  v l)
med oj2 = -------------~y —

u  /
Vidare

2 =  0
vilket visar, a tt rörelsen helt enkelt består i en vridnmg 
kring tyngdpunkten som centrum.



Av uttrycken ovan ser man, att ekvationerna repre
sentera en harmonisk svängningsrörelse, enär 

a)2 0.

För tiden t erhålles maximum av x  och y

y i
4 am y^l

cl'2 ■ 2 m-; (b +  v^)
4 bm'{\il 

’ cl2 — 2 ni‘{ (b -f- v1Z)
Med föregående approximationer kunna dessa värden 

skrivas:
4 amr î. 

cl
4 bm^[L 

cl
De maximala tryckvariationerna bliva alltså:

C f y  max =  ‘ - 4 ^ 7 1 1  =

C* b ,cb x m̂ —  —

V!j-

2

De bliva således lika stora, men i förhållande till det, 
statiska axeltrycket blir den procentuella tryckvariatio
nen J P  störst för det främre hjulparet

A P Q £ l~- 2 0 T1J. ..........................  (6)

Man kan vidare uppställa ett villkor, för a tt dngen 
stötverkan mot vägbanan skall kunna uppkomma. Fjä
derkraften måste då vara mindre än summan av det 
statiska axeltrycket och vikten av den främre ofjädrade 
delen.

Detta ger

cf V  i
l

l
mg

eller
v i l) [cr2 — 2 H/y (b 4- V)]

a c f l 2
^  9 (P

<  4 '
Stötar mot vägbanan uppkomma med säkerhet om

g 2 (b +  Vj/)
T!’- / (8)

Uttrycket (6) tillämpas nu på ett exempel, för vilket så



dana värden antagits, som kunna anses giva ett på 
praktiska fall tillämpbart maximum.

Y max — ^ m/ sek -
P* max  V5
j _  lV min ---  g

Man finner då, att
{AP) max ^ 2 4  %.

Yidare inses, a tt villkoret (7) alltid är uppfyllt, m. a. 
o. stötar mot vägbanan kunna icke uppkomma enbart 
på grund av motorfordonens hastig het sändring.

Enligt amerikanska källor har man i samband med 
motorfordons stötverkan uppskattat kontaktkrafter ända 
upp till 700 % av det statiska axeltrycket, dvs. till be
lopp, vars storleksordning många gånger överskrider 
storleksordningen på de kontinuerliga tryckvariationer, 
som härröra enbart från den ovan behandlade sväng- 
ningsrörelsen. Man kan alltså draga den slutsatsen, att 
denna svängning srörelse med avseende på korruge- 
ringens uppkomstsätt är av underordnad betydelse.

Automobilrörelse vid passerande av ett hinder i vägbanan.
För korrugeringens uppkomst är detta den rörelsetyp, 

som har den största betydelsen.
Antag, att ett hjul rullar framåt på en jämn, horison

tell vägbana med en konstant hastighet V  km/tim. Om 
hjulet därvid påträffar ett mindre hinder av något slag, 
lyftes det uppåt, m. a. o. erhåller en vertikal hastighet, 
vars storlek beror på egenskaperna hos såväl hindret 
som hjulet. Kunna båda dessa kroppar anses som stela, 
och om vidare hjulets massa är stor relativt hindrets, 
vilket i det följande ständigt förutsättes, så att den 
horisontella hastigheten bibehåller sin storlek oförändrad 
vid hindrets passerande, sker ändringen av den verti
kala hastigheten diskontinuerligt, varvid alltså en initial- 
stöt uppkommer. Härefter inträder en kaströrelse, tills 
hjulet efter en viss tid åter når vägbanan. Mot denna 
uppstår ånyo en stöt, som, under förutsättning att stöten 
är fullkomligt elastisk, momentant omkastar den verti
kala hastighetens riktfting med bibehållande av dess 
storlek. På detta sätt uppkommer en rörelse, samman
satt av en serie stötar, som skulle fortsätta i oändlighet, 
om inga dämpande krafter antagas verka.



De ovan gjorda teoretiska förutsättningarna återfin
ner man emellertid icke vid den praktiska tillämpningen 
på motorfordon. De elastiska gummiringarna ha till 
följd, att hastighetsändringarna ske kontinuerligt, såväl 
vid hjulets kontakt med hindret som med vägbanan, och 
vidare kommer rörelsen på grund av dämpningen att 
praktiskt taget upphöra efter en relativt kort tid.

De krafter, som uppträda i kontaktögonblicken, bliva 
alltså icke som vid ett teoretiskt stötfenomen oändligt 
stora, utan ha ett ändligt värde. Ur vägteknisk syn
punkt är deras storlek av betydande intresse. Enär 
hastighetsändringen sker mycket snabbt, kan man sluta 
sig till, att påkänningarna i vägbanan böra bliva mycket 
höga. Emellertid kan en dylik påkänning icke direkt 
jämföras med en tillåten materialpåkänning i vanlig me
ning, på grund av det korta tidsmoment, under vilket 
kontakten varar.

Praktiska uppmätningar av dessa kontaktkrafter, ofta 
oegentligt kallade stöttryck eller stötkrafter, hava före
tagits på många håll. Som ovan framhållits angives i en 
amerikansk källa, a tt desamma kunna uppgå ända till 
7 gånger det statiska axeltrycket. Härvid har man 
angivit ”stöttrycket” med hjälp av en statisk jämförelse
kraft, så beskaffad, a tt den ger en metallcylinder, in
satt i en provningsmaskin, samma deformation som en 

4ika beskaffad cylinder erhåller på grund av åverkan 
från ett fordonshjul. En dylik uppmätning lider tydligen 
av den svagheten, dels att icke samma cylinder använ
des i båda fallen, dels att man kan få högst skilda vär
den. beroende på, hur kraften pålägges i provningsma- 
skinen.

Varje mätningsmetod, som grundar sig på att med en 
kraft åstadkomma samma deformation av något före
mål, som detta erhåller vid kontakten med vägbanan, kan 
utsättas för liknande kritik. En ny sådan metod skulle 
alltså kunna uppfattas som en ny definition av kon- 
taktkraften, men kan icke anses giva dess absoluta 
storlek.

Det förefaller därför ändamålsenligt, om man i stället 
som ett mått på fordonens åverkan på vägbanan inför
de värdet på det motsvarande deformationsarbetet. Här
igenom vinner man större enhetlighet och jämförbarhet 
mellan olika mätningar. Vidare medger detta en möjlig
het a tt på teoretisk väg kunna uppskatta åverkans



storlek, i det man anser kontakten mot vägbanan som en 
ofullständigt elastisk stöt, vars stötkoefficient kan empi
riskt bestämmas för olika ringtyper och vägbanebelägg- 
ningar. På detta sätt utjämnas i viss mån skillnaden 
mellan det verkligen uppträdande rörelseförloppet och 
det teoretiskt behandlade.

I och med att en dylik periodisk stötverkan uppkom
mer, då automobiler passera mindre ojämnheter i väg
banan, är även orsaken till korrugeringens uppkomst 
klarlagd. Beroende på vägbanans och fordonens beskaf
fenhet utvecklas korrugeringen olika snabbt och med

Fig\ 2.

olika våglängd. Den ovan framhållna dämpningen av 
rörelsen innebär att våglängden avtager, vilket skenbart 
strider mot det faktum, att man å vägbanor oftast 
observerar korrugeringen med konstant våglängd å en 
längre eller kortare sträcka. Förklaringen till detta 
är emellertid, att så snart en vågbildning börjar uppträ
da, försvinner den ovan gjorda förutsättningen 0111 en
dast ett hinder och en i övrigt jämn vägbana. Varje 
våg, som utvecklas, innebär, a tt ett nytt hinder kommer 
till, som i sin tur verkar som ”korrugeringsalstrare’̂  
Det ligger därför nära till hands att antaga, att stor
leken av den konstanta våglängden just är lika med 
storleken av den första våglängden i den ovan beskrivna 
rörelsen, dvs. då endast ett hinder förefinnes och väg
banan i övrigt är fullkomligt jämn. Detta antagande 
har lagts till grund för nedanstående studium av våg
längdens variation med fordonens egenskaper m. m.



Som vid det föregående rörelseproblemet betrakta vi 
automobilen i ett godtyckligt tidsögonblick, då den f jäd- 
rade delen vridit sig en liten vinkel cp kring tyngdpunk
ten, och det främre hjulparet på grund av stöten lyfts 
stycket x  över jämviktsläget.

Med beteckningarna i fig. 2 finner man fjäderkraf
terna R f =  cf (yf — y  -f  x) samt Ub =  cb (yb - f  v) i 
främre resp. bakre fästpunkterna.

För den fjädrade delen gälla då följande rörelse
ekvationer:

d2 zm — cf y  — cf x  —  cbv  .................  (9)

d 2^
l dtj  =  — cf ay -i- cfax —  cbb v   (10)

samt för den främre ofjädrade delen ekvationen:
d 2 x

v i m -(i v ~ ~ V i m g ~ C/('y-f ~ y J r X ') • • • (  ̂
Vidare gälla som förut de geometriska relationerna: 

( y  +  v =  h  
| z =  av — y  
| z =  v — bo 

Genom elimination av v och z samt införande av 
det ovan gjorda antagandet om fjäderkonstanterna över
gå ekvationerna till: 

d 2y (cla cl \ cl2 ( cl2 c l2\
d t2 \ I 2 am) X 2 abm ^  \2 bm 21/ ^
d 2 v cl c l2
d t2 =  2 l  ' X ~~ 21 ’ ?
d 2 x cl cl i b \
d t 2 2av1m X 2 av1m ^  1 vt l/

varvid c bétecknar det harmoniska medelvärdet mellan 
fjäderkonstanterna cf  och ch.

För att lösa detta ekvationssystem göres det approxi
mativa antagandet, att den fjädrade delens rotation 
kring tyngdpunkten kan försummas under det tidsmo- 
ment som förflyter mellan hindrets passerande och tills 
det första nedslaget mot vägbanan sker.

Detta antagande innebär, a tt tröghetsmomentet I un
der denna tidsperiod kan anses vara oändligt stort.



och (p zz: 0, emedan innan hindrets passerande jämvikt 
förutsättes.

Ekvationssystemet förenklas härvid till:
d 2y cl cl2- x  — 7 • y    (12)
d t2 2 am 2 abm
d 2 x  cl cl . &
—— =  —  --------- x  — ^ ------- • y — q -------- ---q (18)
d t2 2av1m 2av±m vx l

Den allmänna lösningen till detta system kan skrivas: 
2 ma

= -----— (& -f- vxZ) +  A  sin -f- B cos +  C sin co£ -f

- f  D cos o)t ..........................  (14)
2 mq , ö / v. A .

y =  -  (& +  VlZ)T +  ^ ( l ^ 2g 8 i n T«

+  B j 1 — cos \ t  — C sin cot — D cos o)t (15)
\ 2 bl 2 b 2 b

cl2
med v2 =  -

4 ab?n
2 b  +  v ,l

och co2 =  v2 -----  7- -Vi l
Yid beräkningen av vinkelhastigheterna y och co har iakt
tagits, a tt storleksordningen av v 1 -värdet tillåter ett för
summande av termer med högre gradtal än den första.

Integrationskonstanterna A , B, C och D kunna sedan 
bestämmas av de för problemet gällande begynnelsevill
koren.

Yid tiden t — 0 befinner sig den fjädrade delen enligt 
förutsättningen i vila

y =  o 
dy =  o
dt

Det främre hjulparet har genom stöten lyfts ett stycke 
x0 från vägbanan. Värdet på x0 är beroende av hind
rets höjd samt ringarnas och vägbanans beskaffenhet. 
Mjuka ringar ”äta sig in” i hindret och minska följakt
ligen den ”effektiva hinderhöjden” x0 och tvärtom.

Stöten åstadkommer även en momentan ändring av 
den vertikala hastigheten från noll till ett visst värde 
v m/sek.

Betraktar man ett långsträckt triangulärt hinder av 
längden 2 L och höjden H, erhåller tydligen ett före



mål, som rör sig med den horisontella hastigheten V 
km/tim. en vertikalhastighet

H V  / iv  =  — • . m/sek.
L 3,6

då det rullar uppför hindret.

Fig. 3.

I det allmänna fallet torde man därför kunna sätta 
initialhastigheten

F  / iv =  a • m/sek. 
o,6

där V betecknar automobilens horisontella hastighet i 
km/tim., och a är en koefficient, beroende på hindrets 
form och storlek samt på ringarnas och vägbanans 
hårdhet.

Begynnelsevillkoren för den främre ofjädrade delen 
bliva alltså:

x : 
dx 
dt

: X0 

: V

Med dessa villkor få integrationskonstanterna följande 
värden:

v1 l v
~  2 V y

vi 1 i mg
~ 2  b ' Xo + cl

2 b —  vt l v
2 b CO

- (b -f  v±l) •
2 b*

bl

D ~ X , (.  v1 l\ 2 mg ( v . l  b\
Å 1 - i b ) +  - / « >  + ' A 1  ~ 2  6 ~  j)



Uttrycken (14) och (15) med de ovan angivna integra- 
tionskonstanterna gälla nu endast från tiden t — 0 till 
den tid t — T, för: vilken x  första gången blir noll, dvs. 
framhjulen första gången nå vägbanan. Vid detta tids- 
ögonblick omkastas på grund av stöten den vertikala 

dxhastigheten — , så att andra begynnelsevillkor gälla. På

detta sätt erhålles nya uttryck för x  och y  mellan varje 
stöt.

Det approximativa antagandet om rotationsrörelsens 
försummande under den första tidsperioden, vilket re
sulterade i ekvationerna (12) och (13) är givetvis mindre 
berättigat, ju längre tiden förflutit från hindrets passe
rande. För att emellertid grafiskt åskådliggöra rörel
sens principiella utseende från stöt till stöt har diagram
met fig. 4 uppritats med stöd av detta antagande. Ver
tikalrörelsen har härvid sammansatts med automobilens 
rörelse i horisontalled, och figuren visar, hur vågläng
den successivt avtager, samt huru den fjädrade delen 
rör sig betydligt långsammare och med mindre» amplitud 
än den ofjädrade delen. Diagrammet förutsätter givet
vis att endast framhjulen erhållit en stöt av hindret. 
De i diagrammet förefintliga spetsarna återfinnas icke 
i verkligheten, enär, som ovan framhållits, ett teoretiskt», 
stötfenomen icke föreligger. I stället bör kurvan vara 
kontinuerligt men tämligen tvärt avrundad och även på 
grund av ringarnas sammanpressning antaga negativa 
värden. (Jfr Erich Bobeth, ”Die Leistungsverluste und 
die Abfederung von Kraftfahrzeugen”.)

För bestämmande av våglängdens storlek är emeller
tid uttrycket (14) avgörande.

Sättes
x — 0

erhåller man den tid t — T, som svarar mot det första 
nedslaget. Då automobilen rör sig med hastigheten 
V  km/tim., blir alltså våglängden i meter

Detta uttryck gäller alltså den våglängd, som alstras av 
framhjulen, om vi tänka oss att endast dessa erhålla en 
stöt av hindret. E tt alldeles analogt uttryck gäller för 
bakhjulens våglängd, om endast bakhjulen erhålla en 
stöt, förutsatt att i samtliga ekvationer vr utbytes mot



v2. För det praktiska fallet, att såväl fram- som 
bakhjulen i följd erhålla en stöt, inverkar i allmänhet — 
på grund av hjulbasens storlek relativt våglängden — 
dämpningen så kraftigt, a tt man utan större fel även i 
detta fall för beräkning av bakhjulens våglängd direkt 
torde kunna använda uttrycken (14) och (15) med ovan 
angivna värden å integrationskonstanterna, endast 
utbytes mot v2.

Våglängdens storlek kan nu grafiskt studeras med 
hjälp av ett nomogram med tillhörande logaritmiska ska-

Fig. 4. Grafisk fram ställning av en automobils rörelse efter passerandet av 
ett hinder i vägbanan.

]or. Vid en granskning av uttrycket för x kan man 
nämligen på grund av fordonens konstruktiva egenskaper 
anse vissa storheter konstanta, varigenom antalet obero
ende variabler väsentligt reduceras.

Av ett antal viktsuppgifter, som benäget ställts till för
fogande av olika automobilfirmor, framgår, a tt förhål
landet mellan ofjädrad och fjädrad vikt varierar högst 
obetydligt, och kan man som medelvärden sätta v \ =  0,04 
och v g =  0,09.

Likaså delas även i allmänhet hjulbasen l av tyngd
punkten i ett tämligen konstant förhållande, nämligen 
3: 2, så att

( a =  0,6 l 
\ b =  0,4 l

Genom en lämpflig uppdelning av fordonsvikterna i 
grupper kan man vidare för varje sådan grupp upprita 
ett nomogram, för vilket den fjädrade delens massa m är 
konstant och lika med ett medelvärde för gruppen i fråga.



Fig. 5. Nomogram för korrugeringens våglängd. Nomogrammet avser våg
längden för bakhjulen till en tyngre personbil med den fjädrande v ikten 

2 000 kg. Effektiv hinderhöjd =  2,5 cm. Koefficienten a  =  1.



Den effektiva hinderhöj dens storlek ävensom storleken 
av koefficienten a, som uttrycker initialhastighetens sam
band med fordonens horisontella hastighet, äro emeller
tid frågor, som tillsvidare måste lämnas öppna. För klar
läggande av desamma kunna endast rent empiriska mät
ningar läggas till grund, och dylika hava tyvärr ännu 
icke kunnat utföras. Det är icke otänkbart, att det visar 
sig, att hindren å vägbanor äro tämligen likartade och 
att detta även gäller värdet å a. Eventuellt kunna även 
nomogrammen uppdelas med hänsyn till dessa faktorer.

Antalet oberoende variabler har nu reducerats till tre, 
nämligen fjäderstyrkan c, fordonets horisontella hastig
het V  samt tiden T, som förflyter mellan hindrets passe
rande och det första nedslaget. På detta sätt kan man 
få fram ett enkelt nomogram för våglängden, och fig. 5 
visar utformningen av ett dylikt. Detta nomogram avser 
bakhjulens våglängd för en tyngre personautomobil, vars 
f jädrade vikt antagits till 2 000 kg. Den effektiva hin
derhöjden har satts lika med 2,5 cm och koefficienten a 
lika med 1,0. E tt nedanstående exempel visar nomogram- 
mets användning.

På motsvarande sätt kan man även grafiskt studera 
det deformationsarbete, som uppkommer i samband med 
fordonens stötverkan.

Förlusten i levande kraft genom stöten blir

varvid e betecknar stötkoeffi^ienten och v antingen kar» 
vara v\ eller y2l allteftersom framhjulens eller bakhjulens 
deformationsarbete avses.

Antages att p % av F åtgår till deformation av ringar
na och övriga förluster försummas, blir alltså deforma- 
tionsarbetet å vägbanan

Storheterna s och p kunna liksom ovan x0 och « en
dast bestämmas genom empiriska försök, varför dessas 
inverkan i detta sammanhang måste uteslutas.

I uttrycket för A  ha vi då fyra variabler, av vilka 
emellertid endast tre äro oberoende, ty samtidigt som 
ekvationen (16) gäller även ekvationen

v m 
2

x  =  0.



Genom elimination av en variabel — här lämpligen 
den horisontella hastigheten V  — kommer man slutligen 
fram till ett uttryck på A, som låter sig grafiskt behand
las på enahanda sätt som våglängden X. Fig. 6 visar ett 
dylikt nomogram för samma personautomobil, som i fig.
5. Koefficienterna e och p hava härvid antagits till 
0.8 resp. 70.

Exempel å nomogram mens användning.
Antag, att en automobil passerar ett hinder med 25 

km hastighet. Fjäderkonstanten Cy antages lika med 
4 000 kg/m och ch =  6 000 kg/m. Vilken våglängd 
alstras av bakhjulen, under förutsättning, att bilvikten 
och hindrets höjd hava de ovan angivna värdena?

Först uträknas c-värdet ur ekvationen 
1 1 2

4 000 +  6 000 “ c
varav c =  4 800.

Man ser då av fig. 5, att punkten P (V =  25, c =  4 800) 
motsvaras av z - -  10,25. Med hjälp av de nedanför 
uppritade logaritmiska skalorna bestämmes sedan våg
längden X på följande sätt:

Linjen AB, där punkten A motsvarar c =  4 800 och 
B motsvarar V =  25, utdrages tills den träffar hjälpska- 
lan U i punkten C. Punkten C förenas så med punkten Z) 
på ^-skalan, som motsvaras av det ovan funna värdet på 
z, nämligen z =  10,25. Linjen CD skär då ^-skalan i punk
ten E, varvid våglängden X angives i meter.

I detta exempel finner man X =  1,0 m. Konstruktio
nen visas i fig. 5.

Det motsvarande värdet å deformationsarbetet erhålles 
av fig. 6. Man finner, att punkten Q (c =  4 800; 
z =10,25) motsvaras av deformationsarbetet 4̂ =  il02kgm.

Öka vi nu med bibehållande av den föregående fjäder
styrkan c — 4 800 bilens horisontella hastighet till dubbla 
värdet, V — 50 km/tim., erhållas på motsvarande sätt 
/  =  2,45 m och A — 328 kgm. Då hastigheten ökats med 
100 %, har alltså våglängden ökats med 145 % och de
formationsarbetet med 222 %.

Hålles hastigheten konstant =  25 km/tim. och fjädrar
na göras dubbelt så styva, så att c =  9 600 kg/m, blir 
l  =  0,8 m och A =  84 kgm. Då fjäderstyrkan ökats med 
100 %, har alltså våglängden minskats med 20 % och 
deformationsarbetet med 18 %.



Fig. 6. Nomogram för deform ationsarbetet. Nomogrammet avser deform a
tionsarbetet av bakhjulen till en tyngre personbil med den fjädrande vikten 

2 000 kg. Effektiv hinderhöjd =  2,5 cm. Koefficienten a. —  1.

Vi se av dessa enstaka exempel, att den horisontella 
hastighetens inverkan är betydligt mycket större än 
fjäderstyrkans. Anmärkningsvärt är även det förhållan
det, att deformationsarbetet avtager med ökad fjäder
styrka. Förklaringen till detta framgår tydligast av fig. 
4. Vid det första nedslaget är, som synes, avståndet 
mellan den fjädrade viktens tyngdpunkt och hjulnavet 
större än vid jämvikt. Fjäderkraften verkar alltså 
hämmande på hjulens nedåtriktade rörelse, och ju sty
vare fjädrarna äro, desto större blir den hämmande kraf
ten, och följaktligen blir deformationsarbetet mindre.

Sammanfattning.
I det föregående har framlagts en ansats till teoretisk 

behandling av landsvägskorrugeringens problem och där
med sammanhängande frågor. Undersökningen visar, att



de faktorer, som härvid äro av det största intresset, näm
ligen våglängden och deformationsarbetet, låta sig på ett 
enkelt sätt grafiskt åskådliggöras som funktioner av 
fordonens och vägbanans egenskaper. Författaren vill 
emellertid betona, att huvudvikten fästs vid att få fram 
en metodik, enär praktiska försök på detta område i allt 
lör liten utsträckning utförts för att motivera en mera 
ingående detaljbehandling. Vid studiet av ett problem, 
som är av så övervägande praktisk natur, bör givet
vis tyngdpunkten förläggas till empiriska försök. Som 
av det föregående framgår, ingå i problemet ett flertal 
olika faktorer, varför ett angripande enbart från den 
praktiska sidan lätt kan förlora i planmässighet och där
igenom även bliva mycket tidsödande. Empiriska un
dersökningar, utförda på grundval av en på teoretisk väg 
utarbetad metodik, torde därför giva den överskådligaste 
bilden av korrugeringsfenomenet.
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