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Företal.

SvE N SK A  VÄGINSTITUTET har i sitt meddelande 7 publicerat en av civil
ingenjören Gösta Blum utarbetad utredning »Om motorfordonens rörelse, 
speciellt i avseende på dess samband med vågbildningen å vägar».

Det sålunda påbörjade forskningsarbetet till utredning av korrugerings- 
problemet har fortsatts, dels av översten Fr. Enblom, dels av civilingenjören 
G. Blum. Resultatet av detta arbete föreligger i de två uppsatser, som publi
ceras i detta meddelande.

Problemet har av dessa forskare blivit behandlat med något olika förut
sättningar, varigenom problemet erhållit en allsidig belysning.

översten Fr. Enblom har lagt upp problemet mera generellt, medan civil
ingenjören G. Blum begränsat sig till den del av fenomenet, som samman
hänger med fordonens dynamik och ej beror av vägbanans elasticitet och håll
fasthet m. m.

överste Enblom har i den teoretiska delen av sin utredning förutsatt, att 
svängningsrörelserna äro beroende av elastiska krafter såväl i fjädrar som i 
mjuka hjulringar och därvid behandlat hjulens och karosseriets svängningar 
oberoende av varandra. Vidare förutsättes att hjulen äro i ständig kontakt 
med vägbanan. Dessa förutsättningar möjliggöra en enkel och elegant be
räkning av svängningarnas förlopp hos ett bilhjul eller hos karosseriet.

Civilingenjör Blum har uppsatt de allmänna rörelseekvationerna för en 
automobils svängningsrörelser, varvid  samtliga faktorer blivit berörda, som 
kunna inverka på rörelsernas förlopp. Beräkningarna genomföras dock under 
antagande att hjulringarna äro så hårda, att deras elasticitet kan försummas 
för vissa vanliga rörelsetyper, såsom resonansfenomen vid korrugerad väg
bana, svängningar, framkallade av acceleration och retardation av bilen. 
Vidare beaktas, att hjulen lämna vägbanan, varvid  undersökes det fall, att 
ett hinder på vägen ger hjulen en initialstöt.

För fullständighetens och sammanhangets skull har ingenjör Blum i sin 
uppsats även medtagit det väsentliga av innehållet i det ovannämnda med
delandet nr 7 från Svenska Väginstitutet.

Stockholm i maj 1929.
NILS v o n  M ATERN.





VÅGBILDNING PÅ VÄGARS KÖRBANOR
K O N T A K T  M E L L A N  H JU L  O C H  V Ä G B A N A  

SA M T  M JU K A  H J U L R I N G A R  F Ö R U T S Ä T T E S

A V  ÖVERSTE F R . E N B L O M

K i  den tid, då hästfordonen voro allenarådande på våra vägar, kunde man 
å vissa vägsträckor iakttaga en jämförelsevis långsträckt vågbildning å de 
grusade vägbanorna med en våglängd av ett par meter eller däromkring.

Sedan motorfordonen mera allmänt kommit i bruk, kan man återigen iakt
taga en vågbildning med väsentligt kortare våglängd, vanligen några deci
meter, enligt uppgifter från Svenska Väginstitutet 5 å högst 9 dm.

Att dessa vågbildningar å vägarna orsakas av fordonens ojämna rörelser 
torde alla vara ense om och att vågbildningen uppstår genom tryckvariatio
nerna mellan hjul och vägbaneyta, vilken senare ,om den ej är tillräckligt 
motståndskraftig, erhåller fördjupningar av de kraftigaste trycken, synes mig 
vara sannolikt. Genom att fukt, stundom även fritt vatten, samlas i dessa 
fördjupningar i vägbanan, uppmjukas denna och minskas dess motstånds- 
förmåga, varefter intrycken genom nya stötar från fordon hastigt ökas till 
gropar eller vågdalar.

Våglängderna äro i en och samma serie av vågor praktiskt taget lika, v il
ket enligt mitt förmenande tyder på en likformig pendel- eller svängnings- 
rörelse hos fordonet eller någon del av detsamma, varför jag i det följande 
vill söka att ur denna synpunkt undersöka problemet.

Tiden för en svängning är beroende av den svängande kroppens massa och 
av de krafter, som åverka samma kropp, och detta på så sätt, att svängnings- 
tiden ökas med ökad massa hos den svängande kroppen, men minskas med 
ökning av de krafter, som åverka densamma.

Fordonens inverkan på vägbanan är huvudsakligen beroende av de mot 
vägen nära vinkelräta och lodräta svängningarna, som äro av den största 
betydelsen, varför i denna undersökning kan bortses från svängningar i andra 
närmare vågräta riktningar.

De svängningsmassor, som vid ett motorfordon böra tagas i betraktande, 
äro dels hjulen med tillhörande axlar och andra mellan hjul och vagnsfjädrar 
belägna delar, de s. k. ofjädrade delarna, dels hela fordonets ovan fjädrarna 
belägna vagnskorg med motor och andra därmed fast förbundna delar samt 
lasten. A v  dessa fordonets olika delar kunna framhjulen komma uti en av 
bakhjulen oberoende svängningsrörelse och tvärtom kunna bakhjulen svänga 
oberoende av framhjulen. Bakhjulen kunna även i viss mån svänga obero
ende av varandra, ehuru impulser genom axeln från det ena hjulet lätt kan 
sätta det andra i liktidiga svängningar. Likaså kan bakvagnen svänga i lod
rät riktning, utan att framvagnen behöver deltaga i den lodräta rörelsen på 
annat sätt, än att den måste vrida sig kring någon axel.



För en förberedande teoretisk behandling av problemet är det ändamåls
enligt och lämpligt att inskränka sig till beräkningar angående rörelserna hos 
ett hjul och hos den på detta hjul vilande delen av vagnen. Om nämligen 
det andra hjulet på samma axel jämte motsvarande del av vagnen tänkas 
svänga samtidigt, bliva rörelserna på de bägge tänkta systemen identiska, 
alldenstund massorna äro lika och krafterna i varje ögonblick lika. Inverkan 
av samtidiga rörelser hos det andra hjulparet och motsvarande del av vagnen 
äro obetydliga och kan korrigering i de förberedande beräkningarna ske ge
nom att i problemets vidare behandling beräkna de störningar i huvud
svängningarna, som kunna åstadkommas genom de små ytterligare krafter 
och massor, som kunna inverka.

Vidare bör beaktas, att hjulvikten är liten i förhållande till vagnvikten 
(omkring Vs), varför, då även de angripande krafterna fjäderspänningen och 
hjulringstrycken äro olika, svängningsrörelserna ej kunna bliva till tiden eller 
frekvensen sammanfallande, utan kunna, som nedan skall visas, de lång
samma svängningarna hos vagnen studeras oberoende av de hastigare sväng
ningarna hos hjulet och tvärtom kunna hjulets svängningar således studeras 
under antagande av, att vagnen i övrigt rör sig utan svängningar i en rak 
bana, jämnlöpande med vägbanan, samt vinkelrät mot hjulets svängnings- 
riktning och mot de å hjulet verkande lodräta krafterna.

Vagnens vågräta rörelse parallellt med vägbanan inverkar ej heller på hju
lets lodräta svängningsrörelser, så länge vagnens rörelsehastighet är konstant 
utan ökning eller minskning. E j heller inverkar hjulets samtidiga rotation 
kring sin axel.

Ett hjuls svängningar.

Under ovan angivna förutsättningar kunna ett hjuls svängningsrörelser 
teoretiskt beräknas på följande sätt.

Hjulet antages försett med luftring.
På hjulet verka följande lodräta krafter.
Hjulets vikt =  G.
Vagnsfjäderns tryck == P/, verkande nedåt.
T ryck  från vägbanan =  P v, verkande uppåt.
V id  jäm vikt är P v =  Pf, om den jämförelsevis lilla hjulvikten i detta sam

manhang sättes =  o, vilket så mycket hellre kan ske, som denna tyngdkraft 
verkar lika mycket accelerande under halva svängningen som retarderande 
under den andra hälften, varför svängningstiden ej påverkas av densamma.

V id ett hjuls rörelse i lodrät led ändras såväl P f som P v så, att P f ökas i 
mån, som vagnsfjädern hoptryckes genom hjulets rörelse uppåt, under det att 
P v samtidigt minskas i den mån hjulet och dess luftring rör sig uppåt från 
vägbanan. Kraftändringarna bliva de omvända vid hjulets rörelse nedåt.

Genom provning av en 6 " vanlig luftring, över vilken provning Statens 
Provningsanstalt ställt till förfogande det i fig. i uppritade diagrammet här
över, Pv- linjen, har utrönts, att hjultrycket inom vida gränser växer propor
tionellt med ringens sammantryckning, vilket förhållande även är känt ge
nom tidigare undersökningar. Diagrammet för förhållandet mellan hjultryck 
och sammantryckning visar nämligen inom dessa gränser en rät linje. Endast 
vid hjultryck nära noll upphör proportionaliteten och visar diagrammet, att 
hoptryckningen där är större för samma tillväxt i hjultryck Pv än vad den 
räta linjen angiver.



Under förutsättning av vanlig elliptisk vagnsfjäder bliver även dess sam
mantryckning direkt proportionell med den sammantryckande kraften P/, 
vilket åskådliggöres av den räta Pf-linjen i fig. i a.

Storleken av resultanten av dessa krafter är Pr =  Pv — Pf och ändras Pr 
liksom Pv och Pf rätlinjigt, d. v. s. hjulets massa åverkas av en kraft Pr, 
som inom vissa gränser ändras proportionellt med hjulets avstånd x  från 
jämviktsläget, vilket åskådliggöres genom de lodrätt streckade ytorna i fig. i . 
Om en kropp under inverkan av en sådan rätlinjigt varierande kraft Pr kom
mer i svängning gäller för dessa svängningar följande likhet:

r=2nVf
däri: T  =  tiden för en hel svängning.

m =  den svängande kroppens (hjulets) massa.
Pr

k =  =  förhållandet mellan kraften P r och tyngdpunktens avstånd

x  från jämviktsläget, där Pr — o och x =  o.
PrFörhållandet — är enligt vad ovan är anfört inom vissa gränser rätlinjigt,

varför k är en konstant sammansatt av en motsvarande konstant k2 för en 
bestämd luftring, pumpad till bestämt tryck, och av en konstant k± för en 
bestämd vagnsfjäder, och kunna dessa konstanter benämnas fjädringskon- 
stanter.

Pr — kx  — ktx  +  k2x  och således k =  k1 +  k2.

Betecknas våglängden i vägkorrugeringen L  och bilhastigheten V

så är våglängden L =  T  - V  =  2 tz • V V;kx +  ^2 *

Sifferexempel:

Hjulets vikt G  =  95 kg, massa m =  =  9,7
} 9 , 8 1

H jultryck vid vila P =  500 kg.

Fig. i a.



PrFjädringskonstanten k =  — är enligt anteckningar å diagrammet samman
satt av x

vagnsfjäderns k± =  l ° °  =  8.350 kg. pr m.
0 , 0 1 2

luftringens k2 — =  7 1.50 0  » » »

eller tillsammans k —  ~ 80.000 » » »

Tiden för en hel svängning är:

T  =  2 ti v / " r  =  2 K v /  =  0 , 06 9  sekunder.
> k ▼ 80,000

V id en hastighet av 40 km i timmen, motsvarande 1 1  meter i sekunden, rör 
sig bilen på tiden T  0.069 • 1 1  — °*7^ meter.

Avståndet mellan hjulens maximitryck mot vägen skulle således bliva 76 
centimeter, och skulle ett bilhjul under ovan angivna förhållande åstad
komma en vågbildning i vägbanan med 76 centimeters våglängd.

För jämförelse kan det vara av värde att här lämna en beräkning av sväng- 
ningstiden hos vagnskorgen, varvid  beräkningen genomföres för en mot ett 
hjultryck svarande del av vagnen.

Vagnsdelens vikt =  ett hjultryck vid stillastående vagn 500 kg minus en 
hjul vikt 95 kg således =  405 kg.

405
Massan m = ----- =  4 1 , 4 .

9,81
Vagnsfjäderns fjäderkonstant k± =  8,350 kg. pr m.
Tiden för en hel svängning

Om bilens hastighet liksom förut är 4 0  kilometer i timmen motsvarande 
1 1  meter i sekunden rör sig bilen på tiden T  0 ,4 4  • 1 1  = 4 , 8 4  meter. Våg
längden, som motsvarar vagnskorgens svängningar, 4 , 8 4  meter, är således

—  6,4  gånger den våglängd, som motsvarar hjulets svängningar.

Förhållandet mellan svängningstiderna är tydligen detsamma =  6,4.
Dessa sifferexempel motsvara vanligen förekommande svängningsmassor 

och fjäderkrafter, varför man av desamma torde kunna draga den slutsat
sen, att samverkan mellan maximitryck från hjulets svängningar och från 
vagnskorgens endast äger rum vid omkring var sjätte svängning hos hjulet, 
och då den uppmätta periodiciteten hos vågbildningen på våra vägar sam
manfaller med periodiciteten hos hjulets svängningar vid vanligen förekom
mande bilar, torde man därav även kunna draga den slutsatsen, att vågbild
ningen orsakas av hjulens svängningar men ej av vagnskorgens.

Vidare skulle man av beräkningen angående vagnskorgens svängningar 
kunna draga den slutsatsen, att de långa vågorna i äldre tiders landsvägar 
förorsakats av svängningar i de då brukliga hästfordonens vagnskorgar. 
Dessa fordons hjul kunde nämligen i avsaknad av elastiska ringar ej i likhet 
med bilhjulen komma i regelbundna svängningar.

sekunder.

0 , 7 6



Enligt ovanstående beräkning av svängningstid och våglängd ökas våg
längden med ökad bilhastighet v, ökad hjulvikt och massa m, mjukare hjul- 
ring och mjukare vagnsfjäder, motsvarande minskade värden på fjädrings- 
konstanterna och k±, under det att våglängden under motsatta förhållan
den minskas. De i början av beräkningen gjorda approximationerna torde 
ej nämnvärt inverka på beräkningarnas riktighet, men däremot måste man 
för att komma till med verkligheten överensstämmande resultat taga hänsyn 
till de i formeln angivna och även till en del andra orsaker till ändring i 
våglängden.

Härutinnan är först att märka bilhastighetens inverkan, vilken är mycket 
stor, då våglängden är direkt proportionell med denna hastighet.

Vidare inverkar hjulets och övriga i hjulets svängningar deltagande ofjäd- 
rade massor, främst hjulaxeln, på svängningstiden och därmed på vågläng
den direkt proportionellt med kvadratroten ur dessa massor eller vikter.

Förutom av bilhastigheten och hjulvikten är det endast fjädringskonstan
ten, som inverkar på svängningstiden och våglängden och denna inverkan är 
omvänt proportionell med kvadratroten ur dess värde.

Fjädringskonstanten har visserligen för varje bil på en viss vägsträcka, där 
vågbildningen genom hjulens svängningsrörelser inledes, ett bestämt värde, 
men detta värde är olika för olika bilar och även för olika beskaffade väg
banor. Bestämmandet av fjädringskonstanten torde emellertid icke erbjuda 
några större svårigheter. Den sammansättes, som ovan är omnämnt, av vagns
fjäderns och hjulringens fjädringskonstanter samt även av vägbanans fjäd- 
ringskonstant.

Vagnsfjäderns fjädringskonstant uppmätes direkt genom provbelastningar. 
Vanligen förekommande vagnsfjädrar fjädra proportionellt med belastnin
gen, varför ett diagram över fjädring och belastning vanligen kommer att 
visa en rät linje inom här ifrågavarande gränser, men förekomma även fjäd
rar, konstruerade efter andra principer, oftast i avsikt att minska fjädringen 
vid höga fjädertryck, exempelvis så, att fjäderbelastningen ökas med kvadra
ten på den lineära fjädringen. Fjädringsdiagrammet kommer då att i stället 
för en rät linje visa en vanlig kvadratisk parabel. Andra fjäderkonstruktio
ner kunna visa andra kurvor i diagrammet. O fta finnas buffertar av gummi 
eller annat slag för mildrandet av stöt vid så stor fjädring, att fjäderns fästen 
beröra varandra. Fjädringskurvan bliver, då buffertarna träda i funktion, 
diskontinuerlig och fortsätter efter en ny kurva, huvudsakligen beroende av 
buffertarnas fjädringsegenskaper. Angående beräkningarnas genomförande 
under sistnämnda omständigheter och vid andra förekommande ändringar 
eller diskontinuiteter i värdet å fjädringen skall jag längre fram söka lämna 
några anvisningar.

Den utan all gensägelse största inverkan på fjädringskonstanten k har 
emellertid hjulringens beskaffenhet, vilken ovan är betecknad med hjulrin
gens fjädringskonstant kv. Denna hjulringens fjädringskonstant är lätt att 
utröna genom direkt provning medelst belastning och mätning av mot varje 
belastning svarande lineär sammantryckning. V id  direkt provning av en luft
ring erhåller man fjädringen sådan den beror såväl och huvudsakligen av inre 
lufttrycket som av själva gummiringens elastiska motstånd mot samman- 
tryckningen. Om det skulle visa sig vara av något större intresse att sär
skilja lufttryckets inverkan från inverkan av gummits motstånd vid fjädrin
gen, så torde även detta låta sig göra, men för såväl nu ifrågavarande studie,



som för praktiken torde ett sådant särskiljande vara av ringa värde. D är
emot bör det delvis för nu ifrågavarande studier av vågbildningen men än 
mera för studiet av olika hjulringars inverkan på olika vägbanor vara av 
vikt att studera fjädringen hos olika ringtyper, pumpade till olika tryck.

V id beräkningar angående vågbildningen måste hänsyn tagas till den efter 
en tids körning genom formförändringsarbetet uppstående temperatursteg
ringen hos hjulringens luft och den därav följande stegringen i inre lufttryc
ket, vilken tryckstegring medför ökad hårdhet hos ringen, d. v. s. ökad fjäd
ringskonstant k och således enligt huvudformeln minskad tid per svängning 
och därmed minskad våglängd.

Vidare kan det vara av intresse att utröna centrifugalkraftens inverkan på 
slitskenan och yttre delen av luftslangen, då hjulet roterar med ett av bil
hastigheten direkt beroende varvantal. Denna centrifugalkraftens inverkan 
går i riktning mot ökning i ringens hårdhet och därmed ökning av fjädrings
konstanten samt minskning av våglängden.

I samma riktning inverkar samma gummidelars hastiga övergång från rö
relse i deras cykloidformade bana till nollrörelse vid deras momentana berö
ring med vägbanan. Inverkan av denna vid ringdelarnas första beröring med 
vägbanan upphörande rörelse och därför erforderlig ökning i trycket mot 
vägbanan, kompenseras i viss mån av den rörelse i motsatt riktning i förhål
lande till hjulcentrum, som samma gummidelar måste utföra, då de återtaga 
sitt ursprungliga läge i förhållande till hjulcentrum, d. v. s. då beröringen 
mellan hjulring och vägbana upphör. Detta förhållande kan även beskrivas 
på det sättet, att ifrågavarande gummidelar under den tid de ligga an mot 
vägbanan icke deltaga i hjulets lodräta svängningsrörelse. Den procentuella 
inverkan härav å hjulets svängningstid och å våglängden är därför synner
ligen liten, varför dess närmare utredning och beräkning ur denna synpunkt 
ej erbjuder större intresse. Däremot kunna dessa senast berörda förhållanden 
vara av intresse, då det gäller att studera tryckfördelningen i beröringsytan 
mellan hjul och vägbana.

På beräkning av svängningstid och våglängd kan även tänkas inverka 
elasticiteten eller fjädringen hos själva vägbanan. Att döma av tysken doktor 
Zimmermanns på 1880-talet verkställda, av mig i Teknisk Tidskrift då för 
beräkningar angående järnvägsöverbyggnader använda utredningar, äro järn
vägars ballast inom däri förekommande tryckgränser elastisk. Att så även är 
förhållandet med vägbanor är mycket sannolikt, vare sig dessa vägbanor lik
som järnvägsballast bestå av grus eller av makadam. Det torde ej erbjuda 
alltför stora svårigheter att utröna lagarna för vägbanors elasticitet eller 
fjädring, varefter denna fjädring liksom de övriga fjädringarna kunna in
föras i beräkningarna, där den sannolikt dock har ringa betydelse. En viss 
fjädring hos vägbanan ökar emellertid den totala fjädringen och minskar 
tryckkraften mellan hjul och vägbana, minskar således fjädringskonstanten k  
samt ökar svängningstiden och våglängden.

Emellertid äro gränserna för en grusad eller makadamiserad vägbanas elas
ticitet i synnerhet under långvarig nederbörd eller i tjällossningen ganska 
snäva, varför, då dessa gränser överskridas och vägbanan i stället för att 
vara elastisk bliver plastisk, under de för handen varande från ett i svängan
de rörelse försatt hjul väsentligt ökade hjultrycken, formförändringarna hos 
vägbanan ej heller längre bli elastiska utan permanenta, d. v. s. för varje 
svängning av hjulet uppstår å vägbanan ett maximitryck, som överskrider



vägbanans elasticitetsgräns och härmed äro de i jämn följd återkommande 
groparna i vägbanan bildade på ett inbördes avstånd, som matematiskt be
stämmes av bilhastigheten och hjulens svängningstid.

Huru dessa gropar därefter förstoras genom andra bilar, vilkas hjul erhålla 
svängningsimpulser från den första serien gropar torde ej närmare behöva 
förklaras.

Villkoret för att vågbildning å väg skall uppstå är enligt det nyss sagda, 
dels att bilhjulen vid fart över en grop eller en upphöjning eller en sten å 
vägbanan sättes i svängning, dels att bilhjulens svängningar skola medföra 
så kraftiga maximitryck å vägbanan, att vägbanans elasticitetsgräns över- 
skrides. Vågbildning är därför att söka eller befara allestädes, där vägbanans 
elasticitetsgräns är låg, vilket för våra makadam- och grusvägar är å de 
sträckor, där makadam- eller grusbädden är svag och där den vilar på ett 
svagt underlag. Då det vidare är bekant, att såväl dessa körbanor av grus 
eller makadam som deras underlag av mera eller mindre lerhaltiga jordarter 
i avseende å sin elasticitet äro i hög grad beroende av deras fuktighetshalt, 
så är det vidare uppenbart, att vågbildningen i första hand skall uppstå på 
fuktiga, det vill säga illa dränerade vägsträckor, vanligen å nära vågräta väg- 
sträckor, där dikningen är dålig eller saknar gott fall och där djupet till 
grundvattenytan är för litet.

Dessa resultat av ovanstående studier synas att döma av sifferexempel 
hava sin fulla motsvarighet uti verkligheten.

A v  utredningen skulle såsom slutresultat framgå, att för undvikande av 
vågbildning på vägars körbanor, man bör söka dels mildra stöttrycken mel
lan hjul och vägbana, dels höja vägbanans elasticitetsgräns.

Stötkraften växer med den levande kraften hos de ofjädrade vagnsdelarna 
(hjulen), d. v. s. med hastigheten i svängningsrörelsen, således med kort 
svängningstid, stor fjädringskonstant, kraftiga fjädrar och hårdpumpade 
ringar samt med stor ofjädrad vikt av hjul och axlar, varjämte tryckintensi
teten i anliggningsytan växer icke endast med stöttryckens storlek utan även 
med varje ökning av lufttrycket i ringen. Genom ökade ojämnheter i 
vägen ökas svängningarnas amplitud samt den hastighet och kraft, med v il
ken hjulen stöta mot vägbanan.

För nedbringande av stötkraften och tryckintensiteten gäller således i av
seende å fordonen, att de böra förses med mjuka vagnsfjädrar, lätta hjul och 
lågtrycksluftringar med stor diameter.

För samma ändamål gäller i avseende å väghållningen att giva vägen en 
jämn och slät yta samt tillräcklig bärighet inom elasticitetsgränsen.

Den jämna och släta ytan kan endast nås genom ett gott vägunderhåll.
Tillräcklig bärighet kan nås genom förbättrad dränering samt genom för

stärkning av körbanans bärlager.
Bilarnas förbättring i ovan angiven riktning är av det allra största intresse 

även för bilägaren, då bilens underhållskostnad därigenom minskas och dess 
livslängd väsentligt ökas, och är det påtagligt att bilfabrikationen med klar 
blick härför hastigt utvecklas i nämnda önskvärda riktning.

Vägarnas goda underhåll samt deras förstärkning, där vågbildning visar 
sig, är av stort intresse utom för trafikanten även för väghållaren, allden- 
stund betydande besparing i underhållet kan vinnas genom sådana svaga 
sträckors dränering och förstärkning på sätt ovan angivits.



Ovan har nu studerats bilhjulens svängningar inom det område, där de å 
hjulen verkande krafterna kontinuerligt variera proportionellt med sväng- 
ningsrörelserna och inom detta område äro de matematiska uttrycken full
giltiga och exakta. Emellertid förekomma fjädrar, där fjäderkraften icke är 
proportionell med fjädringen utan varierar efter andra lagar. Vidare före- * 
komma buffertar för mildrande av exceptionella stötkrafters verkningar. 
Hjulringarnas sammanpressning vid ökade tryck kan variera efter andra lin
jer än den räta och även här kunna diskontinuiteter förekomma, om luft
ringen tryckes platt, så att hjulfälgen berör vägen. O fta kan hjulringen under 
svängningen lämna vägbanan, varigenom trycket mellan hjul och väg nedgår 
till noll och hjulets massa då endast lider inverkan av kraften från vagns- 
fjädern. Hjulets rörelser i luften kunna nu studeras med tillhjälp av den ovan 
angivna huvudekvationen för svängningstiden och torde det vara möjligt att 
matematiskt studera även det fall, då hjulet under en del av svängningstiden 
berör vägen, men under andra delen rör sig fritt från vägen. V ill man åter
igen studera de väsentligt mera svårbehandlade fallen med krökta och diskon
tinuerliga linjer för växlingarna i krafter och fjädringar, torde det vara enk
last att för varje fall upprätta grafiska översikter över krafternas och fjäd- 
ringarnas inbördes förhållanden samt i dessa grafiska översikter eller diagram 
söka ersätta de sålunda erhållna oregelbundna linjerna med räta linjer eller 
parabler, vilka sedan kunna läggas till grund för en rent matematisk be
handling eller ett passningsförfarande.

Då emellertid genom det ovan anförda frågan öm orsakerna till vågbild
ningens eller vägkorrugeringens uppkomst synes vara i huvudsak löst, torde 
det visserligen kunna vara av teoretiskt intresse att mera i detalj fullfölja 
lösningen av ifrågavarande rörelseproblem, men torde de praktiska slutsat
serna knappast kunna vinna något på ett dylikt mera detaljerat studium, 
vilket i sig självt nog bliver synnerligen invecklat och besvärligt samt ytter
ligare försvåras därav, att rörelsen hos hjulet, ifrån att från början varit en 
fri svängningsrörelse efter vågbildningen i vägbanan bliver i vissa delar en 
av vågkammarna tvångstyrd rörelse.

Stockholm den 4 maj 1928.

F R . E N  B L O M



CORRUGATION ON ROAD SURFACES
A contribution to the solution o f the problem 

o f the causes o f road surface corrugations or rythmic waves on 
highways and how to avoid them.

^X^HEN horse-drawn vehicles were the only vehicles on our highways, we 
could observe corrugations (»washboarding») with comparatively long waves 
on certain stretches of our gravel roads, the length of the waves being about 
6 or 7 feet.

Since motor vehicles have come to be more extensively used, however, 
we find corrugations with the lengths of the waves considerably shorter, 
usually from i r to y  according to the Swedish Institute of Roads.

Probably all will agree that these corrugations on the roads are caused by 
the regular oscillatory movements of the vehicles, and it seems probable to 
me that the waves are formed by the variations in the pressure between the 
wheels and the road surface, the heaviest pressures causing depressions in the 
latter if  it does not possess sufficient bearing power. Hum idity and sometimes 
also water accumulate in those depressions, soften the road surface and 
reduce its capacity of resistance; the impressions formed are then increased 
in depth owing to fresh impacts from vehicles, and holes or wavetroughs 
are formed.

The lengths of the waves are practically the same in the same series, which 
fact as far as I can see, indicates a uniform oscillatory motion of the vehicle 
or some part of it; for that reason I will in the following pages try to in
vestigate the problem from this point of view.

The period of an oscillation depends upon the mass of the oscillating body 
and upon the forces acting upon that same body in the following w ay: the 
period of oscillation is increased, when the mass of the oscillating body is 
increased, but decreased when the forces acting upon it are increased.

The action of the vehicles on the road surface is mostly dependent on 
those oscillations which are approximately perpendicular to the surface and 
vertical, and those are of the greatest importance, for which reason in this 
investigation we shall not consider those other oscillations which are approxi
mately horizontal.

The oscillating masses which are to be considered in the case of a motor 
vehicle, are, firstly the wheels with their axles and other parts situated be
tween the wheels and the springs — the so-called unsprung parts — and, 
secondly, the chassis which is placed on the springs, including the motor and 
all other parts fixed directly on the chassis, as well as the load.

O f all these different parts of the vehicle the front wheels may acquire an 
oscillatory motion independent of the rear wheels, and inversely the rear 
wheels may oscillate independently of the front wheels. The rear wheels 
may also oscillate to some extent independently of each other, but impulses 
through the axle from one wheel may easily make the other one oscillate in



the same way. Likewise the rear part of the vehicle may oscillate vertically 
without the front one taking part in the vertical motion, except that it must 
rotate around some axle.

For a preliminary theoretical treatment of the problem it will be appro
priate to confine oneself to calculations of the movements of one wheel and 
of the part of the vehicle which is supported by this wheel. Because if the 
other wheel on the same axle and the corresponding part of the vehicle 
oscillate at the same time, the movements of both the imagined systems must 
be identical, the masses and the forces in any movement being alike.

It must also be observed that the weight of the wheel is small compared 
with the corresponding weight of the vehicle (about V*), and at the same 
time the acting forces — the tension of the spring and the pressures of the 
tires — are not alike, the oscillatory motions cannot be the same as far as 
period or frequency is concerned. Because of that the slow oscillations of 
the vehicle can be studied independently of the more rapid oscillations of 
the wheel, and on the other hand the oscillations of the wheel can be studied 
under the assumption, that the rest of the vehicle is moving without oscilla
tions along a straight path, parallel with the road surface.

The oscillations of a wheel.

On the assumptions set forth above, the oscillatory movements of a wheel 
can be computed theoretically in the following w ay:

The wheel is supposed to be provided with pneumatic tyres. On the wheel 
the following vertical forces are acting:

The weight of the wheel =  G.
The pressure of the spring =  Pf, acting downwards.
The pressure from the road surface =  Pv, acting upwards. A t equilibrium 

Pv =  Pf, if the weight of the wheel, which is comparatively small, is disre
garded in this connection, which can be done, as the force of gravity accele
rates just as much during one half of the oscillation as it retards during the 
other half, and consequently does not influence the period of the oscillation.

When a wheel is moving vertically both P f and Pv vary ; Pf is increased 
in proportion to the compression of the spring, caused by the upward move
ment of the wheel, while P v is decreased, because the wheel and its pneuma
tic tyre are moving upwards from the surface of the road. The changes of 
the forces are the opposite when the wheel is moving downwards.

By means of tests with an ordinary 6 " pneumatic tyre it has been found 
that the wheel pressure increases in proportion to the compression of the 
tyre within wide limits, which is also known from earlier investigations. A 
graph showing the results of these tests, the P v- line, has been placed at my 
disposal through the courtesy of the Government Testing Institute. The re
lation between the pressure of the wheel and the compression is represented 
by a straight line on the graph. Only at pressures very near to zero does the 
proportionality disappear, and the diagram shows that the compression here 
is greater for a certain increase of the pressure P v than the straight line 
indicates.

I f  we assume that we have an ordinary elliptical spring, the compression 
of this spring is also proportional to the compressing force, Pf, which is 
shown by the straight P/-line in fig. I b.



The magnitude of the force resulting from these two is Pr =  Pv — P/, 
which is represented by a straight line, just as Pv and P/, that is, on the 
mass of the wheel is acting a force, P r, which varies within wide limits in 
proportion to the distance of the wheel from the position of equilibrium, 
which is shown by the hatched areas in fig. i b. I f  a body oscillates under
the influence of a force P r, varying according to a straight line, the equation
for these oscillations is the following: ,—

r = 2 ” ^ ; . 
when: T  — the time of one complete oscillation.

m =  the mass of the oscillating body (the wheel).
Prk =  — =  the relation between the force, Pr, and the distance of
x

the centre of gravity from the position of equilibrium, where Pr =  o and

X 0# Pr
From what has been mentioned above the ratio — is a straight line within

x
certain limits, and therefore k is a constant composed of one corresponding 
constant k* for a certain pneumatic tyre, pumped to a certain pressure, and 
of another constant k± for a certain spring; these constants may be called 
tyre- and springconstants.

Pr =  k * X  =  k1 X  +  k2 X  

and consequently k =  k1 +  k2
I f  the length of wave of the corrugations is called L  and the speed of the 

vehicle V  the length of wave is _______

Fig. I b.

Example with figures:
The weight of the wheel G  =  95 kgs, the mass m =  —-  =  9,7

[ G =  2 10  lbs 9,81
2 1 0  ^  im =  —  =  6,5.]32,2



T he pressure of the wheel when n o t in m ovem ent P =  n o  lbs.
Pr

T he constant of the spring h =  — is — according to notes on the graph — 
composed of: x

T h at of the vehicle spring

k1 =  1 =  8.350 kgs per m \k1 =  1 2 0 - =  5.650 lbs per foot].
0,012 °5°3 9

T h at of the tyre.

k2 =  —IQ— =  71.50 0  kgs per m [k2 =  —2- - — =  47.800 lbs per foot].
0 , 0 0 1 4  0 , 0 0 4 6

added together k =  80.000 kgs/m (53.000 lbs per foot).
T he time of a complete oscillation is:

T  =  2 71 \ / n r  =  2 tc \ / -  — =  0,069 seconds
▼ k ▼ 80.000

[2 71 V / — — =  0,069 seconds].
V 53.000

A t a speed of 40 kms per hour (25 mph) corresponding to 1 1  meters per 
second (3' 7" per second) the motor vehicle is moving in the time T  a length 
of road of 0,069 X 1 1  =  0,76 m (0,069 X  36' =  2 ' 6").

The distance between the points on the road where the wheel applies its 
maximum pressure would consequently be 76 cm (2' 6 ") and a wheel of a 
motor vehicle under the conditions mentioned above would cause a corruga
tion in the road with a length of wave of 76 cm ( i r 6 ").

For the sake of comparison it may be interesting to give here a calculation 
of the time of oscillation of the body of the vehicle, the calculation being 
made with such a part of the vehicle as corresponds to one wheel.

T he weight of th at p art of the vehicle =  the pressure of one wheel, when 
the vehicle is not in movement, 500 kgs, minus the weight of a wheel, 95 kgs, 
— 405 kgs (1 .100  lbs— 200 lbs — 900 lbs).

T he mass m =  - =  41,4  I ^ ° °  == 27,9 ].
9,81  ̂ |_3 2,2 /5V_|

T he constant of the spring of the vehicle kx =  8.350 kgs per m (5.650 
lbs per foot).

T he time of a complete oscillation is:

T  =  2 k x j -  — 2 71 v A r 1—  — °>44 seconds 
▼ k1 T 8.35O

[2 71 x  =  0,44 seconds].
/  5.650

If the speed of the vehicle is 40 kms/hour (25 mph) corresponding to 
1 1  meters/second (36 feet/second) the vehicle moves 0,44 • n  = 4 , 8 4  meters 
(0,44 * 3 6' =  1 5 '10") in the time T. The length of wave corresponding to 
the oscillations of the chassis, 4,84 meters (15'  10"), is consequently

=  6,4 times — 6>4-j the length of wave corresponding to the

oscillations of the wheel.

The ratio between the times of oscillation is evidently the same, or 6,4.



These numerical examples represent usual oscillating masses and spring 
forces, and therefore we can draw the conclusion from them, that the m axi
mum pressures from the oscillations of the wheel and from the chassis are 
only concurrent at every sixth oscillation of the wheel. When at the same 
time the measured periodicity of the corrugations on our roads is in accord 
with the periodicity of the oscillations of an ordinary motor vehicle wheel, 
we may draw the conclusion, that the corrugations are caused by the oscil
lations of the wheels but not of the chassis.

We may also conclude from the calculations of the oscillations of the 
chassis, that the long waves observed on the old roads were caused by oscil
lations of the body of the horse-drawn vehicles used at that time; for the 
wheels of these vehicles, having no pneumatic tyres, could not oscillate in 
the same regular w ay as the wheels of a motor vehicle.

According to the above calculation of the time of oscillation and the length 
of wave, the latter is increased with increased speed of the vehicle, increased 
weight of the wheel and mass m, softer tyre, and weaker sgring, correspond
ing to decreased values of and ki, and inversely.

The limits of the elasticity of a gravel or macadam road, especially during 
precipitation of some duration and also in the thawing period, are rather 
small; when these limits are exceeded, and the road surface — instead of 
remaining elastic — is getting plastic under the influence of the very much 
increased pressures of an oscillating wheel, the deformations of the road sur
face do not remain elastic either, but become permanent, that is for every 
oscillation of the wheel a maximum pressure is applied to the road surface, 
which passes the limit of elasticity of the road, and in this w ay a regular 
series of holes is formed in the road surface, with a distance between the 
depressions which can be mathematically calculated from the speed of the 
vehicle and the time of oscillation of the wheels.

H ow  these holes are enlarged by other motor vehicles, whose wheels obtain 
the same impulses of oscillation from the first series of holes, need not be 
dwelt upon.

A  necessary condition for the appearance of corrugations on a road is 
that the wheels of the vehicle, when passing over a hole or a bump or a 
piece of rock on the road surface, receive an oscillatory motion, and also 
that the oscillations of the wheels result in such great maximum pressures on 
the road, that the limit of elasticity of the road surface is exceeded. For that 
reason we can expect corrugations in any place, where the limit of elasticity 
of the road surface is low, which is the case on our macadam and gravel 
roads on those stretches where the layer of broken stone or gravel is weak, 
or where it is supported by a weak foundation. When it is also known that 
these road surfaces of gravel or macadam, as well as their foundation of soil, 
containing more or less clay, largely depend as regards their élasticity upon 
their degree of humidity, it is obvious that the formation of waves will 
occur, in the first place on humid (i. e. badly drained) stretches, usually on 
stretches, which are approximately horizontal, where the ditches are in a 
bad condition, or do not slope enough, and also where the depth to the sur
face of the water in the underground is too small.

From this investigation we can draw the conclusions that, in order to 
avoid the corrugation of road surfaces, we must diminish the impacts bet



ween the wheel and the road surface and raise the limit of elasticity of the 
road surface,

The impact increases with the momentum of the unsprung parts of the 
vehicle (the wheels), that is with the velocity of the oscillation, and conse
quently with a short time of oscillation, with a great constant of elasticity, 
strong springs and high-pressure tyres, as well as with a great unsprung weight 
of wheels and axles.

Through increased unevenness in the road surface the amplitude of the 
oscillations is increased as well as the speed and the force with which the 
wheels meet the road surface.

In order to diminish the force of impact and the intensity of pressure, 
it is therefore necessary — considering the vehicles first — to provide the 
vehicles with soft springs, light wheels, and balloon tyres.

For the same purpose it is necessary — considering the maintenance of the 
road — to give the road a smooth and even surface and sufficient bearing 
power within the limit of elasticity.

The smooth and even surface can only be obtained by means of good 
maintenance.

Sufficient bearing power can be obtained through improved drainage and 
reinforcement of the foundation.

The improvement of the motor vehicles in the direction indicated above 
is of the very greatest interest for the motor vehicle owner also, because the 
maintenance costs of the vehicle are reduced in this w ay, and its length of 
life is essentially increased, and it is obvious that manufacturers of motor 
vehicles with a keen eye for the demands of the times will without delay 
direct their attention to these points.

The satisfactory maintenance of the roads and their reinforcement, w'hen 
corrugations are met with, is of great interest, not only for the motorist but 
also for the roadmaintenance authorities, because a considerable saving in 
maintenance can be secured by means of the drainage and reinforcement of 
such weak stretches in the w ay mentioned above.

We have studied above the oscillations of motor vehicle wheels, where the 
forces acting upon the wheels vary continuously in proportion to the oscil
latory movements and within this field the mathematical terms are perfectly 
valid and exact. But there are springs, whose force is not proportional to 
the deformation but varies according to other laws, Furthermore, there are 
buffers for softening the effects of exceptionally great impacts. The com
pression of the tyres at increased pressures need not vary  linearly, and even 
here there may be some discontinuities, if the tyre is compressed to such 
an extent that the rim touches the road. Often the’ tyre leaves the road sur
face during the oscillation, and consequently the pressure between the wheel 
will only be influenced by the force from the spring of the vehicle. The 
movements of the wheel in the air can now be studied with the aid of the 
main equation for the time of oscillation given above, and it must be possible 
to study mathematically also the case when the wheel during one part of the 
time of oscillation touches the road surface, but during the other part moves 
independently of the road. On the other hand, if we want to study the 
much more difficult cases with curved or discontinual lines representing the 
variations in forces and spring deformations the easiest w ay must be to make 
graphs for each case, showing the mutual relation between forces and defor



mations, and to try to replace the irregular lines, we shall get in this way, 
by straight lines or parabolas, which can later on be used for a purely mathe
matical treatment or a cut and try method.

W hat has been said above, seems essentially to have solved the problem of 
the causes of the formation of corrugations. It may be of some theoretical 
interest to continue the solution of this problem of motion more in detail, 
it is true, but the practical conclusions w ill probably not gain anything by 
such a detailed study which must be rather complicated and troublesome and 
is rendered more difficult by the fact that the movement of the wheel, in
stead of being from the beginning a free oscillatory movement, corresponding 
to the waves in the road surface, becomes to some extent a compulsory move
ment governed by the wave-crests.

Stockholm M ay 4th 1928.
F R . E N B L O M

C h ief Director, Administration o f  Roads.



VÅGBILDNING PÄ VÄGARS KÖRBANOR
A T T  H JU L EN  L Ä M N A  V Ä G B A N A N  B E A K T A S;

H Å R D A  H JU L R IN G A R  F Ö R U T SÄ T T A S  VID  B E R Ä K N IN G A R N A S

G E N O M FÖ R A N D E

A v  C I V I L I N G E N J Ö R  G Ö S T A  B L U M

LJND ERSÖ KNINGEN  av de problem, som äro förknippade med frågan om 
vågbildning å vägar — gemenligen sammanfattade under benämningen kor- 
rugeringsproblemet — är givetvis inriktad på att söka besvara frågan: Vad 
bör göras för att i möjligaste mån motverka uppkomst av vågbildning? I 
första ögonblicket ligger det kanske nära till hands att kort och gott giva 
svaret: H yvla  vägarna! Detta svar är ofta fullt riktigt, men därför inga
lunda allmängiltigt. Det fullständiga svaret ligger nämligen betydligt dju
pare, ty man har att taga hänsyn till en mångfald faktorer och förhållanden, 
som icke blott beröra endast vägytan utan även fordonen och vägkroppen i 
sin helhet.

N ågra exempel må belysa vad jag härmed menar. Man kan t, ex. finna en 
på alla sätt välbyggd grusväg, vars underhåll detta till trots springer i höj
den på grund av en mycket tung biltrafik. Det kan då ifrågasättas om icke 
ändrad avfjädring av fordonen eller hastighetsrestriktioner i ett sådant fall 
medföra den effektivaste förbättringen i kombination med hyvling av väg
banan. Eller man påträffar kortare vägsträckor i miserabelt skick, medan 
vägen i övrigt är god. Ä r felet möjligen att söka i undergrunden, och är 
kanske dess ombyggnad ekonomiskt motiverad på grund av kostnaderna för 
den intensiva hy vlingen?

Det är därför oriktigt att blott avfärda korrugeringsproblemet med att 
detsamma endast bör behandlas på grundval av praktisk erfarenhet och att 
dess lösning endast ligger i sättet för behandlingen av vägytan, en åsikt, som 
ofta företrädes, i synnerhet bland praktikens män. Tvärtom  inbjuder pro
blemställningen till såväl teoretiska som praktiska studier. Den teoretiska be
handlingens värde är, att den lämnar en överskådlig bild av olika faktorers 
inverkan på korrugeringen och bildar därför en lämplig systematisk stomme, 
ur vilken för det praktiska handlandet betydelsefulla slutledningar kunna 
dragas. Ett samarbete mellan teori och praktik är givetvis önskvärt, ja, 
t. o. m. nödvändigt. De många faktorer, som här spela in, låta sig icke alla 
behandlas ensidigt från den ena eller andra sidan, utan till praktiska erfa
renheter bör hänsyn tagas vid teoretiska beräkningar, liksom även teoretiskt 
vunna resultat böra användas vid praktiska undersökningar. I Amerika, 
vägforskningens speciella hemland, har man sålunda gått in för laboratorie- 
undersökningar med modellvagnar, en synnerligen ändamålsenlig kombina
tion mellan teori och praktik.

Den teoretiska behandlingen kan lämpligen uppdelas i två avdelningar, 
den första behandlande uteslutande fordonens dynamik, den andra avdel



ningen omfattande hållfastheten m. m. hos vägen. A v  denna indelning fö l
jer bl. a. att den första avdelningen huvudsakligen behandlar korrugerings- 
problemet från fordonens sida, medan den andra avdelningen behandlar det 
både från fordonens och vägens sida.

I det efterföljande skall jag söka giva en framställning av den första av
delningen, motorfordonens dynamik, genom att behandla några för korru- 
geringsproblemet viktiga rörelsetyper.

Några allmänna synpunkter på motorfordons rörelse.

För ifrågavarande ändamål kan en automobils konstruktiva sammansätt
ning sägas utgöra ett antal massor, som sinsemellan äro sammankopplade 
med elastiska förband. Massorna äro karosseri, chassis, motor, hjul och axlar, 
medan de elastiska förbanden utgöras av fjädrar och hjulringar. Man brukar 
även sammanfatta karosseri, chassis och motor under benämningen fjädrad 
del, medan hjul och axlar kallas ofjädrad del.

Om någon av dessa delar utsättes för en rörelseimpuls, kommer på grund 
av förbandens elastiska egenskaper systemet att utföra svängningsrörelser av 
periodisk karaktär, varvid  dynamiska krafter uppträda och genom hjulen 
överföras till vägbanan. Syängningsrörelsernas natur är mycket skiftande och 
beror på svängmassornas fördelning, förbandens elasticitets- och dämpnings- 
egenskaper samt rörelseimpulsens beskaffenhet.

Det är emellertid lämpligt att söka åstadkomma en klassificering av de 
olika rörelsetyperna, och fördenskull vill jag föreslå, att som indelningsgrund 
väljes hjulsvängningarnas karaktär. Det är nämligen hjulen, som förmedla 
överförandet av krafter till vägbanan, och det sätt, på vilket denna kraft
överföring sker, är av fundamental betydelse för olika rörelsetypers bedö
mande i korrugeringshänseende.

Då en automobil kör över en viss vägsträcka, kunna hjulen antingen hela 
tiden vara i kontakt med vägbanan, eller också tidvis sväva i luften. Dessa 
båda rörelsetyper skola nedan benämnas kontaktrörelse resp. hoppande 
rörelse.

Vid kontaktrörelse åverkas vägbanan i vertikalled av kontinuerligt varie
rande krafter från bilhjulen.

V id hoppande rörelse sker emellertid hjulens åverkan på ett annat sätt. N är 
ett drivhjul svävar i luften, försättes det på grund av motorns plötsliga avlast
ning i en mycket hastig rotation. V id  nedslaget mot vägbanan kommer där
för en horisontell urfräsning av vägytan att äga rum. I vertikalled inträder 
ett kontaktfenomen, som till sin natur i väsentlig grad beror på ringarnas 
och vägbanans elastiska egenskaper. Ä r hjulet exempelvis försett med mjuka 
ballongringar, har kontakten fullt analogt förlopp som vid tryckrörelse, 
ö k as ringarnas hårdhet, ökas även kontaktkraften, medan samtidigt kon
takttiden minskas. V id  massiva lastbilsringar blir jämförelsen med de kon
tinuerliga kontaktkrafterna vid tryckrörelse mindre god, varför fenomenet 
kan närmast liknas vid en stöt.

I detta sammanhang är det av intresse att erinra om de försök, som på 
sin tid utfördes i Amerika av Bureau of Public Roads för bestämmande av 
kontaktkraftens storlek, då en automobil passerar ett visst hinder i vägbanan. 
Försök utfördes med en lastbil, vars hjul vid nedslaget deformerade en kop



parcylinder. Man satte så in en likadan cylinder i en provningsmaskin och 
angav som mått på kontaktkraften den kraft, som i maskinen gav cylindern 
samma deformation som bilhjulet.

Det är tydligt, att man vid ett sådant förfaringssätt endast erhåller ett 
relativt värde på kontaktkraften. Lasten i provningsmaskinen kan påläggas 
på olika sätt: kopparcylindrarna äro olika beskaffade m. m. Dessa förhål
landen göra, att man i metoden måste se en definition av begreppet kontakt
kraft, som givetvis kan ha sitt värde vid jämförelse mellan olika mätningar, 
men kontaktkraftens verkliga storlek kommer man inte åt.

Gränsen mellan det »stötliknande» nedslaget och kontaktfenomenet med 
kontinuerliga och måttliga tryckvariationer är givetvis vag, men det räcker 
för denna diskussion att konstatera att den finnes. Beräknas med hjälp av 
dylika observationer maximala hjultrycket vid ett nedslag med mjuka ringar 
finner man kanske en ökning av 2 å 3 gånger hjultrycket vid vila, medan 
en massiv lastbilsring på motsvarande sätt kan giva en ökning upp till 10 
gånger. Man frågar sig då, om dessa hjultryck eller av dem härledda på- 
känningar äro fullt jämförbara. Svaret måste bliva nej. N är nedslaget när
mar sig karaktären av en stöt, tenderar samtidigt kontakttiden mot noll, var
för påkänningen icke kan jämföras med en materialpåkänning i vanlig me
ning. Som ett mått på skadan kan därför icke hjul try eket användas vid alla 
förhållanden. Det kan därför ifrågasättas, om det ej är lämpligare att 
införa det vanliga måttet på en stöts inverkan, nämligen de formations arbe
tet, som kan användas både vid mjuka och hårda ringar.

Det är av vikt att taga ställning till frågan vilken av de båda rörelsety- 
perna; kontakt- eller hoppande rörelse, som är farligast i korrugeringsavse- 
ende. Svaret måste i hög grad grundas på praktiska erfarenheter och iakt
tagelser. För egen del företräder jag den åsikten, att den hoppande rörelsen 
är den ojämförligt viktigaste, icke blott på grund av den vertikala deforma
tionen utan även på grund av den samtidiga urfräsningen av vägbanan från 
drivhjulen. Den hoppande rörelsen är dessutom den vanligaste rörelsetypen 
på grusvägar. Vare därmed ej sagt, att kontaktrörelsen skulle vara utan 
betydelse. Denna kan tvärtom vara en primärorsak till och indirekt fram 
kalla en stötrörelse, vilket här nedan närmare skall beröras.

I. De allmänna rörelseekvationerna vid kontaktrörelse.

För den analytiska behandlingen av automobilrörelsen fordras vissa an
taganden och förenklingar.

Svängningsrörelserna kunna utföras i olika plan. I en kurva t. ex. råkar 
karosseriet i sidosvängningar på grund av centrifugalkraften. Man ser som 
en följd härav, huru korrugeringen undantagslöst är kraftigast i en kurvas 
insida. Detta är det viktigaste fall, då sidosvängningarna äro av betydelse, 
och vå skola i det följande icke närmare behandla dem utan förutsätta, att 
svängningarna ske i ett vertikalplan i automobilens längdriktning. Ej heller 
medtagas relativa translationer mellan karosseri och hjul i längdled eller 
sidled.

Den antagna formen på vägytan förutsättes sträcka sig över hela vägbred- 
den. V i kunna därför alltid behandla hjulen parvis, så att med »hjul» nedan 
underförstås »hjulpar».

Sambandet mellan deformation och kraft i de elastiska förbanden förut
sättes lineärt.



Följande beteckningar införas:

V, T — automobilens hastighet (km/tim) resp. acceleration (m/sek2).
m =  den fjädrade delens massa.
VfYYi, Hm — den främre resp. bakre ofjädrade delens massa.
/  =  den fjädrade delens tröghetsmoment kring tyngdpunkten.
/ =  hjulbasen.
fil =  vertikala avståndet mellan fjädrade delens tyngdpunkt och

sammanbindningslinjen mellan fjädrarnas fästpunkter. 
a, b =  avståndet från samma tyngdpunkt till främre resp. bakre fjäd

rarnas fästpunkter, 
c/, Cb =  främre resp. bakre fjäderkonstanten,
cy/, crb — främre resp. bakre ringfjädringskonstanterna.
k — fjädrarnas dämpningsfaktor, förutsatt lika för alla fjädrar.
kr — ringarnas dämpningsfaktor, förutsatt lika för alla ringar.
g =  jordaccelerationen.

I ett godtyckligt tidsögonblick t har karosseriet vridit sig en liten vinkel cp 
kring sin tyngdpunkt, samtidigt som denna i vertikalled förflyttats ett 
stycke 2. Motsvarande förflyttningar av fjädrarnas fästpunkter betecknas 
med x och y  av hjulnaven med ? och rn  varvid  koordinaterna räknas från 
läget vid vila och positiva så som de utritats i fig. 1. Sammanbindningslin
jen mellan fjädrarnas fästpunkter vid vila förutsättes horisontell. V ägba
nans form angives av koordinaterna v  och vi.

Fig. 1.

V i införa ytterligare ett antagande, nämligen att en relation råder mellan 
främre och bakre fjäderkonstanterna. Då av praktiska skäl cy bör vara 
större än c/ på grund av axeltryckens fördelning, införes relationen

acf =  bcy,

varvid a och b tänkas mätta vid den föreliggande belastningen, exempelvis 
egenvikt +  halv trafiklast.

V i finna då följande geometriska relationer:

x  +  y  =  l cp |
z =  a cp — y  ............................(1)
z — x  — b cp j



Systemets allmänna rörelseekvationer få  härvid följande utseende: 

d 2z , A , jdy ,d x  , dr. d$
’*-S ? = W - W - c*  +  c k  +  kJ t - k Tt - k T t +  kJ t

/ ^ Y  =  — acjy +  acffj — bcyx +  bcbz—

+  my {b +  v  fl) cp +  my fil (2)

d2rj dy 7 dr] , d'f) , dv,
m M = c 0 - m - c , n  +  c,m  +  kJ t - k J t - i , J t  +  k ^

d  s c. j d% j d^ 1 dz r d v
Vym — CyX Cjŷ  Crb C CrbV i dt dt dt

Detta ekvationssystem leder genom ellimination till en differentialekvation 
av åttonde ordningen. Den generella lösningen till automobilens rörelse kan 
därför icke givas. V ill man emellertid för något speciellt ändamål under
söka det möjligast exakta rörelseförloppet, kan på ekv. (2) tillämpas exem
pelvis grafisk integration eller passning med direkt insättande av siffervärden,

För att kunna åstadkomma en överskådlig lösning, som med tillräcklig 
noggrannhet kan användas till slutsatser angående korrugeringsfenomenets 
natur, måste man därför taga till hjälp vissa förenklande förutsättningar. De 
rörelseekvationer, som härvid uppkomma i olika fall, kunna alla härledas ur 
de allmänna rörelseekvationerna (2).

Förutsättningarna böra givetvis i varje särskilt fall på ett lämpligt sätt 
avpassas efter de förhandenvarande yttre omständigheterna.

Om risk för resonans med en eventuell regelbunden vågbildning på vägen 
icke föreligger och vidare automobilen rör sig med likformig hastighet, kan 
man approxim ativt antaga, att karosseriet ej råkar i svängningar.1

Detta innebär, att koordinaterna, x, y , cp och 2 samt accelerationen y  äro 
noll, varför rörelseekvationerna bliva med bortseende från dämpningen i 
ringarna: ^

+  ( cf  +  Crf>  * ?  =  Crf v >

d 2z
Vhmdt* Ĉh ^  Crĥ  ^ ~  — Crb ' V‘

för fram- resp. bakhjulen.2
Om risk för resonans med vägens korrugering föreligger1 och om bilens 

rörelse är olikformig, kommer emellertid även karosseriet i svängningar, 
vilka icke utan vidare kunna försummas. Det är i dessa fall icke lämpligt att 
göra de föregående förutsättningarna. I det följande skall jag närmare un
dersöka dessa rörelsetyper och i stället införa den förutsättningen, att hjul
ringarna äro så härda, att hjulens elasticitet och hjulens egensvängningar 
approxim ativt kunna försummas.

Rörelseekvationerna för detta fall erhållas, om vi i ekv. (2) sätta
V) =  v  1

1 Se t. ex. laboratorieförsök, publicerade i »Monthly Bulletin of the State College of Washington», 
febr. 1927.

2 Detta ekvationssystem ligger till grund för deduktionerna i föreg. uppsats i detta meddelande.



De bliva alltså, med införande av koordinaterna 2 och cp enligt (1) och 
medtagande endast av den fluidala dämpningen:

m  +  2  +  ( Cf  +  Cb) Z   k  { a   ( f )  - j r  =   C f V 1  C b V

I-̂ jp  +  k(a2 +  +  \acÅ — m7  (fr +  Vfl)\ cp — k (a — b) ^  :

=  myjrt +  acfv1 — bcbV

(3)

Rörelseekvationerna för fram- och bakhjulen bortfalla tydligen härvid all
deles, enär hjulnaven helt följa vägens ojämnheter.

A. Rörelse med konstant hastighet över en regelbundet korrugerad 
vägbana.

V i framställa den regelbundet korrugerade vägytan som en sinusfunktiori 
med våglängden Å och våghöjden h.

Kvantiteterna v  och v± i ekvation (3) kunna då skrivas:

v
X 3,6

Vt
och rv1 =  h sin 

Införas beteckningarna

2 71 V
LT

11

2 71
(/+LT

2 71v
Å 'ON

2 71/

3?6

(4 )

•(5)

• (6)

/

kan alltså vägbanans form framställas genom uttrycken

v  =  h sin et j

v t =  b sin (st -j- yi) |

Under iakttagande, att accelerationen i detta fall är noll, bliva rörelse
ekvationerna:

m +  2 k ^  +  (c/ +  c b) z — k (a — b) ^  =  — Cfh sin (et -\-xp) — Cbh sin et

+  k (a2 +  b2) ~  +  acflcp — k (a — b) ^  =  ac/b sin (et +  ip) —  bcyh sin et 

eller

+  2 a ^  +  p 2z +  2 (Txa ^  =  — E  sin (et +  \p) — i 7 sin £ t

-f 2 p ^jr +  co2 cp -f 2 (7.2/3 ^  =  H s  in (et +  ip) — H s  in st



Ekvationssystemet (7) visar, att vi här hava att göra med ett kopplat 
svängningssystem. Kopplingen mellan rörelserna 2 och 99 ger sig till känna

genom termerna 2 och 2 i fö r a s  i systemet koordinaterna x

och y ,  finner man, att kopplingen mellan dessa koordinater uttryckas med
d 2 x  d  ̂y

termer innehållande kvantiteterna —rv och 7 7 .
dt d t2

Mellan rörelserna 2 och (p föreligger därför en friktionskoppling, medan 
kopplingen mellan rörelserna x och y  är en accelerationskoppling.1

Friktionskopplingen är till sin natur en lös koppling, som föga inverkar 
på svängningarnas förlopp, medan accelerationskopplingen ofta kan hava 
betydliga avvikelser till följd.

V id  lösningen av systemet (7) skola vi därför förfara på så sätt, att rörel
serna 2 och cp först utlösas med försummande av friktionskopplingen dem 
emellan, varefter med hjälp av ekv. (1) någon av rörelserna x och y  närmare 
studeras. H ärvid  bör märkas, att approximationen icke innebär ett försum
mande av hela accelerationskopplingen mellan rörelserna x och y.

V i finna då, att rörelserna 2 och cp på vanligt sätt sammansättas av en 
med tiden avtagande egensvängning samt en odämpad pålagrad svängnings- 
rörelse.

Om automobilen kört så länge över korrugeringen, att rörelsen kan betrak
tas som fullt insvängd, komma svängningsamplituderna helt att bestämmas 
av de pålagrade svängningsrörelserna.

För dessa senare finna vi uttrycken:

r / . E  \/a2 +  b2 +  2 abcosxp , (A /oN
fÅ t)  =  T  ■ I = = f  COS (e t —  ö — s ) ................................. (8)

b V (P   E2)* +  4K'-t !

r , s H  2 ( l +  COS w) . W\ , .
fp(t) =  -T=  ---------- r — co s(£t— /  +  -  . .(9)

V(«*a—  c2)2 +  4/92£2 z l

för z resp. q> med
2/Js

t g ' / . -  

tgö -
2  a  £

~ p 2 — ei

, „ a +  b cos w
och te tf =  — r~--------b sin xp

1 För ingående behandling av kopplade svängningssystem hänvisas exempelvis till: M. Wien: 
»Ueber die Riickwirkung eines resonirenden Systems». Ann. der Physik, 1897, Bd 61.



A v  detta framgår, att amplituderna bl. a. äro funktioner av xp, d. v. s. av 
förhållandet mellan hjulbasen och våglängden (ekv. 4).

Amplituderna hava sitt maximum, då

yi =  n • 2 71
eller , ,

1 =  n • /
där w betecknar ett helt tal.

Svängningarna bliva alltså störst, då hjulbasen är en hel multipel av våg
längden.

På samma sätt finner man, att de bliva minst, då hjulbasen är en hel mul
tipel av halva våglängden.

V i antaga det ogynnsammaste fallet vara för handen och finna då den på
lagrade svängningen för rörelsen y

r / \  i a H  , x E l  / e x
J y  (t) =  ------  — COS (St  / )     l  COS U t  6 )

S/(a,* —  e 2) +  4 £2s2 b^(p2 — e2)2 +  4 « ¥

Amplituden för fy(t) blir:

H 2 , E 2l 2
(w2— e*)a +  4 ^ 2£2 b2\(p2 — s2)2 -f 4 a2?2]

4 a lE H  cos (/  — (3)

bskio* —  s2Y  +  4 ^ 2£2 \/(/>2 —  e2)2 +  4 a 2ä2 ..................... (l0)

Den sammanlagras alltså av amplituderna för 2 och cp med en viss fas- 
förskjutning.

Då en automobil passerar en regelbunden korrugering, råka alltså både 
karrosseriet och hjulen i svängningar. De senare äro emellertid identiska med 
den sinusfunktion, som vägytan representerar, enär de av ringarna pålagrade 
svängningarna enligt förutsättningarna utelämnas.

Det är av intresse att konstatera, att systemet under vissa förhållanden kan 
råka i resonans vid en sådan körning.

V i undersöka fördenskull huru amplituden F(s) för svängningen y  varie
rar med e. V id  en viss korrugering är detta detsamma som att studera ampli- 
tudens variation med automobilens körhastighet V  (se ekv. 3). En dylik un
dersökning utföres lämpligen grafiskt genom uppritande av en s. k. ampli- 
tudkurva. För rörelserna 2 och 99, som utgöra vanliga dämpade harmoniska 
svängningsrörelser, har amplitudkurvan en maximi- eller resonanspunkt.

I detta sammanhang bör inskjutas, att vi här med resonanspunkt mena en 
sådant punkt, där amplituden har ett maximum, medan i vanliga fall under
förstås att rörelseenergien har ett maximum i en resonanspunkt. Dessa båda 
sätt att definiera resonansen motsvara icke samma punkt på amplitudkurvan.

I det senare fallet bliva nämligen resonansvillkoren för 2 och cp

e1 = p  
resp. £2 =  co

medan amplituderna för z och cp hava sitt maximum, då

=1  =  s j p 2 — 2 cr

resp. s2 =  \/co2 — 2 fl2 

d, v. s, vid mindre värden på s.



Då som ovan antytts amplituden för y  sammanlagras av amplituderna för 
2 och cp kan amplitudkurvan för y  få  två olika karakteristiska utseenden. 
Om resonanspunkterna för z och cp ligga nära varandra, resulterar samman
lagringen i en kurva enligt fig. 2 med endast en resonanspunkt. Motsvara 
däremot resonanspunkterna för 2 och 99 vitt skilda värden på £ få vi fram 
en amplitudkurva för y  enligt fig. 3, som har två resonanspunkter och ett 
mellan dem beläget, mer eller mindre väl utbildat minimum. Ju  mera reso
nanspunkterna för 2 och q) ligga åtskilda, desto mindre blir minimivärdet.

Fig. 2.

Fig- 3-

Fig. 3 har sitt intresse, därför att den illustrerar en mycket vanlig förete
else. Varje motorman känner säkerligen till, huru man vid körning över en 
korrugering kan välja en mycket skarpt markerad hastighet, vid vilken man 
så att säga »kör in sig», medan bilen vid vissa andra hastigheter råkar i 
mycket häftiga skakningar. »Inkörningen» motsvarar amplitudkurvans mi- 
nimipunkt. Ett önskemål beträffande automobilens konstruktion bör alltså 
vara att minimivärdet blir väl utpräglat, vilket innebär, att skillnaden mellan 
kvantiteterna

£1 =  \/p2 — 1  a2 

och £2 =  \Jco2 — 2 P2 

bör vara så stor som möjligt.



A v  det föregående framgår, att en i sig själv svag korrugering, vars v åg
kammar ej äro så höga att de direkt kunna fram kalla hoppande rörelse, kan 
åstadkomma resonans med fordonen, som passera den. I resonanspunkterna 
kunna fordonens skakningar bliva så kraftiga, att härigenom en hoppande 
rörelse indirekt alstras. A v  denna anledning hava resonansfenomenen en viss 
betydelse för korrugeringsproblemet, enär desamma påskynda utvecklingen 
av en redan befintlig, men obetydlig vågbildning.

B. Rörelse a jämn, horisontell vägbana med konstant acceleration eller 
retardation.

I detta fall bortfaller tvångsstyrningen av hjulen, varför i ekvationssystem 
(3) storheterna v  och v± bliva noll.

Vidare skola vi i samband med denna rörelsetyp söka bestämma hjultryc
kens maximivärden, varför vi bortse från dämpningsfenomenen.

Rörelseekvationerna bliva alltså:

d 2z
m dé + {Cf+Cb) Z =  °

+  \acfl — m y (b +  Vfl) cp — m y f i l  =  o

V id  tiden t — o antages systemet befinna sig i vila. 

Lösningen kan då skrivas:

m y fil
d) — 1 —

acfl — m y  (b +  v fl) 

y  =  d (p  

x  =  bq)

(1 — cos pt)

med p 2
acfl — m y {b +  v fl)

. ( 1 1 )

Rörelsen kommer sålunda helt enkelt att bliva en harmonisk vridnings- 
rörelse med tyngdpunkten som centrum.

För att kunna beräkna de maximala trycken mot vägbanan, måste vi först 
känna maximivärdena av x och y.

71
Dessa erhållas vid tiden t =  — och bliva

P
2 am yfi l

ymax ■

Xmax

acfl — m y (b +  v fl) 

2 bm yfJL l 
acfl — m y (b +  v fl)



Termen m y (b +  vfl) kan med tillräcklig noggrannhet försummas vid 
sidan av acfl

2 m y fi
Jmax ~

C/

2 m y n
Xmax ~

Cb

De häremot svarande krafterna äro

| c fy max ^ 2  m yn

(Cb Xmax ^  2 m  y  [-1

Procentuellt sett blir tryckavvikelsen för framhjulen störst och dess storlek 
i procent

2 0 y / J L  ....................................................(12)

För att få  ett ungefärligt begrepp om hjultrycksvariationernas numeriska 
storlek, skola vi i detta uttryck införa siffervärden, som kunna anses giva en 
maximering av AP.

V i antaga då
ymax =  2 m/sek2

f-l-max —  / 0

bmin   / 3
varav följer

(A  P)m ax ~ 2 4  % •

Hjultrycksvariationerna vid den här behandlade rörelsetypen bliva alltså 
relativt obetydliga, och vidare kan man draga den slutsatsen, att rörelsen 
ständigt är en kontaktrörelse.

Dess betydelse för korrugeringsproblemet är sålunda tämligen ringa, men 
det är ej otänkbart — i synnerhet vid intensivt trafikerade permanentbelägg
ningar — att en sådan kontaktrörelse kan vara en första orsak till att ojämn
heter i vägbanan uppstå, vilka så småningom kunna förstärkas antingen ge
nom resonansfenomen eller genom direkt fram kallad hoppande rörelse.

II. Rörelseekvationerna vid direkt framkallad hoppande rörelse.

I samband med hoppande rörelse, som ovan nämnts den vanligaste och för 
korrugeringsfrågan viktigaste rörelsetypen, skall här behandlas det fall, att en 
automobil med konstant hastighet V  km/tim passerar ett hinder på en i övrigt 
jämn och horisontell vägbana. Hindret förutsättes så stort att det förmår 
lyfta  hjulen från vägen, så att en initialstöt alstras.

Rörelseekvationerna kunna härledas ur de allmänna rörelseekvationerna (2) 
vid kontaktrörelse endast man beaktar, att i det läge fig. 4 utvisar, fram 
hjulens tryck mot vägbanan är noll. V i bortse i detta fall från dämpningen 
och bakhjulringarnas elasticitet.



Ekvationerna bliva alltså:

d 2z
m — c fy cfrj —  chx

=  — acfy  +  acf yl —de 
d*y

'"fm d e = - l f m g -

m?b
■ —  +  c jy — c f l

V i skola nu studera, huru våglängden och deformationsarbetet variera med 
vissa av de i ekvationerna ingående faktorerna.

Med våglängden avses då den första våglängden, alltså avståndet mellan 
hindret och det första nedslaget. Deformationsarbetet hänför sig även til] 
första nedslaget.

Om de yttre förhållandena äro sådana, att korrugeringen alstras enbart av 
hoppande rörelse, är det mycket troligt, att just den första våglängden så 
småningom blir den, som successivt utbreder sig över en viss vägsträcka.

För att förenkla lösningen till rörelseekvationerna göres fördenskull det 
antagandet, att karosseriets rotation kring tyngdpunkten kan försummas un
der tidsmomentet mellan hindrets passerande och första nedslaget.

Innan hindret passeras, antages systemet helt i vila.
Rörelseekvationerna bliva då:

d2y Cf l Cf
—  ± y  

m b mdt2

ld 2yj _  Cf Cf b
Vfm y  ^ vf l l

• - (13)

dt2 v fm

Den allmänna lösningen till detta system kan skrivas:

r} =  — ^  |i +  A sm  y t  B  cos y t  +  C  sin cot +  D  cos to t . . (14)

*

Fig. 4.



y
Cb

M
b ] l

„  Vfl . _  Vfl
— C - ŷ sin wt — D —j cos cot 

2 b 2 b

med y 2 y  —  
b 2 m

Vjl
2 b

och =

V id beräkningen av ^ och tillåter storleksordningen av v/-värdet för
summande av termer med gradtal större än ett.

A , C  och D äro integrationskonstanter, som kunna beräknas av begyn
nelsetillståndet.

V id tiden t — o gäller enligt förutsättningen för den fjädrade delen.

y =  0

dt

Framhjulen lyftas av hindret ett stycke rj0 från vägbanan, för vilket vi in
föra benämningen effektiva hinderhöjden. Denna är beroende på hindrets 
höjd och på ringarnas och vägbanans beskaffenhet. Mjuka ringar »äta sig in» 
i hindret och minska följaktligen rj0, och under en viss gräns är rj0 icke till
räckligt stort för att kunna giva hjulen en initialstöt.

Initialstöten åstadkommer även en vertikal hastighet v  m/sek hos hjulen.
V i sätta1

V
v  ■

3>
m/sek

där a är en konstant, som måste bestämmas på empirisk väg. 
Begynnelsevillkoren för framhjulen bliva alltså

V = V o
dr]
dt

■ v

Integrationskonstanterna få  härvid följande värden:

'a  =  vA . v . C — L _ ¥ \  v

D _
J J   T U 0

2 b

D U0 I ---

Cb

V f l +  ”!&. 1
Cb \

b l

+
V// y Å

2 b

De ovan härledda uttrycken gälla nu endast från tiden t — o till den tid 
t —T , vid vilket framhjulen första gången slå emot vägbanan. D å detta sker, 
omkastas den vertikala hastigheten plötsligt, så att andra begynnelsevillkor 
gälla o. s. v. Man kan på detta sätt studera de successiva våglängdernas 
storlek.

1 Se Teknisk Tidskrift 1927, V. o. V. nr 4.

%



I fig. 5 är en sådan serie av stötar grafiskt framställd. Diagrammet visar 
även den fjädrande delens rörelse, en långsammare svängningsrörelse med små 
ampiituder.

Dessa kurvor förutsätta givetvis, att endast framhjulen erhållit en initial- 
stöt och vidare ligger antagandet om rotationsrörelsens försummande till 
grund för deras beräkning. Kurvorna äro intressanta såtillvida, att deras 
karaktär stämmer väl överens med empiriskt vunna resultat.1 Spetsarna i 
fig. 5 återfinnas icke i verkligheten, enär den teoretiska initialstöt vi infört 
i beräkningarna modifieras av ringarnas mjukhet. Kurvan blir i stället vid 
uppmätningar kontinuerligt men mycket tvärt avrundad vid hjulens nedslag 
och antager i dessa punkter även negativa värden på grund av ringarnas hop
pressning.

På samma sätt kan man grafiskt framställa systemets rörelser, om endast 
bakhjulen få en initialstöt, endast Vf utbytes mot Vb i ekv. (14) och (15). I 
verkligheten få  först framhjulen och därefter bakhjulen en stöt men på grund 
av karosseriets ringa rörelse och dämpningens inverkan, kan man utan större 
fel vid beräkning av våglängderna direkt använda ekv. (14) och (15), var
vid v/ insättes för framhjulens och Vb för bakhjulens våglängd.

Det är tydligen gynnsamt, om framhjulen och bakhjulen hava samma våg
längd, och så fasförskjutna, att vågdal för ena hjulparet faller på vågtopp för 
det andra och vice versa.

Våglängden l  erhålles av ekv. (14). För rt =  o erhåller man härvid tiden 
T , varefter

Våglängden studeras lättast med hjälp av nomogram och logaritmiska ska
lor. Dessa kunna lämpligen sammanföras i vissa grupper, ty man kan då för 
varje sådan grupp minska antalet oberoende variabler betydligt genom att 
för gruppen i fråga införa vissa tämligen konstanta medelvärden.

Fig- 5-

1 Se t. ex. Erich Bobeth: »Die Leistungsverluste und die Abfederung von Kraftfahrzeugen»
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En undersökning har visat, att värdena Vf och y* variera högst obetyd
ligt, och man kan sätta

!Vf =  o.04 

Vb — o.09

Likaså delas i allmänhet hjulbasen / och tyngdpunken i ett tämligen kon
stant förhållande, nämligen 3: 2, så att

Ia —  o ,6 l  

b =  0,4 /

Konstanterna vj0 och a måste som nämnts bestämmas på empirisk väg, var
för deras inverkan i detta sammanhang försummas. Om man så vill, kan 
givetvis en gruppindelning av nomogrammen företagas även med hänsyn till 
dem.

Fig- 7-

Gruppindelningen är i övrigt tänkt utförd så, att vissa viktklasser sam
manföras i en grupp, inom vilken massan m kan betraktas som konstant.

På detta sätt kan man få  fram ett enkelt nomogram för tre variabler enligt 
fig. 6, varur våglängden kan avläsas. Fig. 6 framställer våglängden för bak
hjulen till en tyngre personbil med fjädrande vikten 2.000 kg.

På analogt sätt kan man grafiskt studera deformation sarbetet vid hjulens 
nedslag mot vägbanan.



Förlusten i levande kraft blir tydligen

' - t

varvid £ betecknar stötkoefficienten. v sättes antingen lika med y/ eller Vb> 
allteftersom framhjulens eller bakhjulens deformationsarbete avses,

Antages att P  % av F  åtgår till deformation av ringarna och övriga för
luster försummas, blir alltså deformationsarbetet vid nedslaget:

A  =  m f y \ '  I 2 5 L = £ ...................................................................................( l 6 )

2 \ dt I '  I oo ■ y

H ur detta deformationsarbete breder ut sig i vägen och de hållfatshetsfeno- 
men, som stå i samband därmed, äro, som inledningsvis berördes, frågor till
hörande den teoretiska behandlingens andra avdelning och behandlas därför 
icke i detta sammanhang.

Storheterna s och p måste liksom a och y]0 bestämmas empiriskt, varför 
deras inverkan i detta sammanhang uteslutes.

Sammanföres ekv. (16) med det samtidigt gällande villkoret yj — o, kan 
deformationsarbetet framställas grafiskt på enahanda sätt som våglängden.

Fig. 7 visar ett sådant nomogram för samma personbil som i fig. 6.

Nedanstående exempel må belysa nomogrammens användning:
Automobilen ovan passerar ett hinder, 2,5 cm effektiv höjd, med 25 km 

hastighet. Fjäderkonstanten c/ =  4.000 kg/m och C b  — 6.000 kg/m. Vilken 
blir bakhjulens våglängd, om a — 1, och vilket deformationsarbete utföres av 
dessa, om £ =  0,8 och p — 70 %.

Fjäderstyrkan c i nomogrammen betecknar harmoniska medelvärdet mel
lan c/ och Cb, så att

J -  +  J L  =  J L
C f Cb c

H är blir alltså c — 4.800.
I fig. (6) motsvaras då punkten P (V  =  25, c =  4.800) av z =  10,25.
Därefter fixeras punkterna A  (c =  4.800) och B {V  = 2 5 )  på skalorna, var

efter linjen A B  utdrages, tills den träffar hjälpskalan U  i punkten C. Punk
ten C  förenas så med punkten D  (z — 10,25) på 2 -skalan, varvid  C D  på 
A-skalan angiver våglängden Å i meter.

H är alltså / =  1,0 m.
Deformationsarbetets storlek fram går av fig. 7, där punkten Q (c =  4.800, 

z =  10,25) motsvarar deformationsarbetet A  =  102 kgm.
ö k a  vi nu med bibehållande av den föregående fjäderstyrkan hastigheten 

till 50 km/tim, erhålles / = 2 , 4 5  m och A  =  328 kgm. D å hastigheten för
dubblats, har våglängden ökats med 145 % och deformationsarbetet med 
222 %.



Hålles hastigheten konstant, medan fjäderstyrkan fördubblas, blir  ̂=  0,8 m 
och A  =  84 kgm. H ärvid  minskas alltså våglängden med 20 % och defor- 
mationsarbetet med 18 %. A tt deformationsarbetet vid första nedslaget måste 
minskas vid ökad fjäderstyrka illustreras bäst av fig. 5. Avståndet mellan 
den fjädrade delens tyngdpunkt och hjulnavet är större än vid jämvikt, var
för fjäderkraften verkar hämmande på hjulens nedåtriktade rörelse, och ju 
styvare fjädrarna äro, desto större blir den hämmande kraften.
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