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SAMMANFATTNING

Kunskap om hur en vägs vertikala linjeföring påverkar trafiken är nödvändig

för utarbetande av lämpliga norme och anvisningar avseende lutningar och

stigningsfält. Denna kunskap utgår även en nödvändig del av den informa-

tion som erfordras för trafikekonomiska beräkningar. F"r att kunna ge ett

tillfredsställande svar på frågan hur de vertikala l njef"ringen påverkar

a

i

måste bl känna väggeometrinä5H-trafiken erfordras en mängd informat on. Me

trafikens storlek och dess sammansättning. Vidare måSte man veta hur fria

fordon av olika typer påverkas av den vertikala linjeferingen samt hur om_

körningsfrekvensen påverkas av siktförhållanäan och mötande trafik. En fulla

ständig behandling av problenet är avsedd att ske med hgalp av simulering i

dator. En simuleringsmooell för trafik på tvåfältiga vägar utarbetas f o

vid institutet. Ett nödvändigt underlag for denna simulerang är således

bl a kunskap om har från fordon påverkas av vägens vertikal l

Studier av fria fordons nastighetsfârlopp i lutningar har därför utförts.

' 1 'UT " n"l\ - v. :w 'r . --n '1 -vResultatet Lima dessa ;eeoaises 1 denna rapport.

För att beskriva hastignatsrärloppet i en uppförslutning ansattes en fysi»

kalisk modell. De krav som ställdes så modellen var att den skulle vara

101enkel att använda, sam att den skulle Ã7Qllca varje enskilt fordons has-

tighetsförlopp väl. Det vill säga hela fordonspopulationen skulle kunna

beskrivas och ej endast ett tvpfore n vilse: vari vanligt vid tidigare

studier av detta problea.

Den uppställda modellen bygger på antaganret att den uttagna effekten appro»

»'.s

ximatlvt kan betrek as som konstant under får; uppför en backe. Vidare antas'1
.

"* ara* '* "v '1. 1-1 " 3 r'\ . 9 'eññ Q"latt man genom en lääpiub renarezng a; ordonea w- grtpper starkt kan förenkla

behandlingen av i verkan från luft- ock "allmotstånden. Detta innebär att

.91man ur ett uppmätt hastighetsfürlopp i en backe kan beraana en parameter son

tolkas som den att: aa effekten per viatsenhet. Denna parameter ger tillsanu

u

'mans med ford nsgrnppen sojlignet att beskriva fordonets hastighetsförlcpp i

en godtycklig backe. En sådan modell uppfyller de nämnda kraven på att hela

fordonspopalationen kan beskrivas samt att den är enkel att använda eftersom

den differentialekvation som den leder till är relativt enke .
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Carlsson, G & Holmquist, C: Hastighetsförlopp ... iáh

För att testa modellen insamlades ett empiriskt underlag som omfattar regim

streringar av fria fordons hastighetsförlOpp i 18 st backar av olika lutm

ning och längd. Samtliga mätsträckor är belägna på eurOpavägar och det toa

tala materialet omfattar 1054 lätta fordon och 2316 tunga fordon. Mätningw

arna ägde rum under våren och sommaren 1968.

Registrering av hastighetsförloppet skedde med en Speciell restidsmätare

som gav restiden mellan ett antal punkter längs backen. Således erhölls

tider för passage över konsekutiva delsträckor. Ur ingångsu och utgångs-

hastigheterna samt den totala restiden över backen beräknades ett tidsmeu

delvärde av den per massenhet utvecklade effekten. Detta värde ansattes

sedan som en konstant i den använda modellen.. I de pnnkter där tid och

hastighet uppmätts jämfördes därefter de uppmätta värdena med motsvarande

modellvärden. Överensstämmelsen var överlag mycket god. Ett exempel på

anpassningen ges i följande figur 1 där 1:a, 2:a och 3:e kvartilerna i
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Figur 1. Exempel på överensstämmelse mellan uppmätta värden

och modellvärden.

Förklaringar: A. B G A : 1:a kvartil
uuuuuuuuuu »* hw*u+umw4. 0

B 3 medlen

. C = 3:e kvartil
vm = hastighet enligt modellen tm x tid enligt modellen
vu e uppmätt hastighet tu z uppmätt tid

Backens medellutning = 54 0/00
Antal fordon 3 57

Exemplet hänför sig till lastbilar med 5 eller flera axlar.
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fördelningarna av de procentuella hastighetsu och tidsskillnaderna angivits

i de lägen av backen där hastigheter och tider uppmätts.

Avslutningsvis redovisas några exempel på resultat som kan erhållas med

hjälp av modellen. De första exemplen viaar hur hastigheterna hos medianu

fordon i olika fordcnsgrupper påverkas av backar med olika k0nstant lutning

(se fig. iinv). Begreppet medianfordon hänför sig till den uppmätta effakm

ten per massenhet. F0rdonens ingångshastighet har för lätta fordon satts

till 100 km/h och för tunga fordon till 75 km/h. Diagrammen kan även an*
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Figur ii. Eastighatsförlopp i olika konstanta lutningar

för medianfordonet i grupp 1 (personbilar).
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Figur iii. HastighetsförloPp i olika konstanta lutningar

för medianfordonet i grupp 2 (Z-axliga tunga foráon)
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Figur iv. Hastighetsförloppet i olika konstanta lutningar

för medianfordonet i grupp 3 (3- och éwaxliga tunga fordon)
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Figur 0. Hastighetsförlopp i olika kønstanta lutningar för

medianfcrdonet i grupp 0 (5- eller fieraxliga fordøn)
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vändas för ingångshastigheter som är lägre än dessa.

I ett annat exempel behandlas en hel population av fria tunga fordon i en

given lutning. Populationens sammansättning har erhållits från Vägverkets

fordonsvägningar på Europavägar 1966. Backen har en lutning på 60 0/00

och en längd på 1200 m. Vidare göres det förenklade antagandet att samtu

liga fordon har en ingångshastighet på 75 km/h. Figuren vi ger då 10,

25. 50. 75 och 90apercentilerna i hastighetsfördelningen för valfria

punkter i backen.
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\ N_
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Figur vi. Hastighetsförlopp för en population av tunga

fordon.

Fordonssammansättning: 2»axliga: 39 Z
3* eller áwaxliga: 32 W
5» eller fleraxliga: 29 %

Backens lutning = 60 0/00
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SUMMARY

The knowledge of the effects which the vertical alignment of a road produces

on traffic is necessary for preparation of apprOpriate standards and recom»

mendations relating to gradients and to vehicle-climbing lanes. Furthemmore,

this knowledge constitutes on indiSpensable element of the information which

is required for economic calculations in traffic engineering. In fact, very

extensive information is needed in order that the above-mentioned effects

may be determined in a satisfactory manner. Among other things, it is

necessary to know the geometric road design features, the traffic volume,

and the classification of traffic according to type of vehicle. Moreover,

it is required to known the effects of the vertical alignment on free-moving

vehicles of various types, and the influence of sight conditions and opposite-

direction traffic on the frequency of overtaking and passing. A complete

treatment of this problem will be carried out with the help of simulation

by means of automatic data processing equipment. A.model for simulation

of traffic on two-lane roads is at present in preparation at the National

Swedish Road Research Institute.

As has been pointed out in the above, the necessary basis for the simulation

comprises, among other things, the knowledge of the effects produced on

free-moving vehicles by the vertical alignment of the road. Studies of the

variations in the speeds of free-moving vehicles with the distance on

upgrades have therefore been made for this purpose and the results are

presented in this report.

In order to describe the Speed-distance relation on upgrades, use was made

of an assumed model which was based on physical considerations. This model

had to comply with two requirements. First, it should be simple to use.

Second, it should adequately represent the variation in the speed with the

distance for each individual vehicle. In other words, this model should

make it possible to describe the whole vehicle population, and not only a

single typal vehicle, as has been usual in previous studies of this problem.

 

1) The term. free-moving is used to designate the motor vehicles whose

drivers can be considered to be unhampered by other traffic, and are
free to choose their own way of driving.
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The model is based on the assumption that the power output may be regarded as

approximately constant during the ascending of a grade. Futhermore, it is

supposed that an appropriate Classification of thevehiclesin.different groups

will make it possible to simplify the treatment of the influence of air

resistans and rolling resistans. From a measured speedmdistance relationship

for individual vehicles this makes it possible to calculate the value of a

parameter which can be interpreted as power output per unit gross weight.

This ratio and the vehicle group are the information used to predict the

behaviour of the vehicle on various types of upgrades. Such a model complies

with requirement that it should enable each individual vehicle to be

characterised in a sufficiently simple manner.

In order_to test this model, the variation in the speed with the distance

was studied on 18 upgrades9 which differed in slope and in length. All these

sites of observation are located on Europe Roads (E Roads), and the total

data covered 3 400 vehicles. The measurements were made in the spring and in

the summer of 1968.

The variation in the speed with the distance was recorded by means of a

special travel time measuring equipment. This equipment comprised a number

of time recorders, which were connected to detectors placed on the carriage-

way. The detectors consisted of thin iron wires, which were scarcely percepm

tible to road users. Thus, the time recorders furnished data on the travel

times over consecutive road sections. The entrance and exit speeds, as well

as the total travel time over the upgrade, were used to calculate the mean

value of the power output developed per unit mass of vehicle, and averaged

over this total travel time° This mean value was then used as a supposed

constant in the assumed model. After that, at the points where the time and

the speed had been measured? their observed values were compared with the

corresponding values calculated with the help of the model. The agreement

between the respective values was found in all cases to be very close. An

example of this comparison is shown in Fig. vi. These graphs represent the

25W9 50", and 75-percentiles in the distributions of the percentual differen*

ces in speed and in time at those points of the upgrade at which the speed

and the time have been measured°
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Fig. vi_ Example of graphical comparison of calculated and observed values

of the speed and the travel time at points defined by different road co"

cordinates.

 

A 1:5 2

A = 25cpercentile.

B = Sowpercentile.

C = 75"percenti1e.

Vm : Speed calculated from the model.

vu z Observed speed.

tm a Time calculated from the model

tud = Observed time.

Average gradient of the upgrade 54 per mil.

Number of vehicles 57.

This example relates to five*axle or multiwaxle lorries.
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Some results which can be obtained from the model are examplified.

The first examples show speed-distance 0urves computed from the'theory 00

various gradee (see Fig. vii-x). These examples are related to the median

vehicle in each gfoup.

In the diagrame the speeds at the entrance into the ubgrade are 100 km/h

for passenger cars aná 75 km/h for heavy vehiclee. The curves can also be

used for entranceuspeeds lower than the values mentioned.

Speed - Gradient

[Km/H] 0 0/00 +-
' 18 0/00

100 20 0/00 :

30 0/00

40 0/00

50 0/00

60 0/00

70 0/00

80 0/00

80

60

40

 

200 400 600 800 1000
Distance pm]

Fig. Vii Speededistance curves for the median vehicle of passenger cars.
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?äeeá] Gradient
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-Fig. viii Speed*distanáe curves for the median vehicle of tw00axle lorries
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13 0/00
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00 3/33
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Pig. ix Speed"distance curves for the median vehicle of three-axla and

fournaxle lorries.
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Fig. x Speed*distance curves for median vehicle of five-axla and multivaxle

lorries.

_Another example relates to a whole population of free-moving heavy lorries

which is typical of traffic on Europe Roads in Sweden. The upgrade in

question has a gradient of 60 per mil, and is 1 200 m in length. Further*

more, this example is based on the Simplified assumption that all vehicles

travel at the same speed, 75 km/h, at the entrance into the upgrade. On

the basis of these data, Fig. xi represents the 10*, 25-, 50-, 75-, and

90-9etcentiles in the speed distribution for any arbitrary points on the

upgrade.
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Pig. xi Speed-distance graph for an upgrade. Population of heavy lorries.

Breakdown of lorries by number of axles:

TWO*ax1e 39 per cent

Three-axla or fourvaxle 32 per cent

Five-aXle or multi-axle 29 per cent

Gradient of the upgrade 60 per mil.
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INLEDNING

Väginstitutet har sedan några år haft i uppdrag av vägverket att under-

söka hur hastigheten på en väg beror av vägens geometriska utformning

och av trafiken på densamma. Uppläggningen av dessa studier samt det

praktiska utnyttjandet av resultaten framgår av figur 1 på sid 3.

En del av hastighetsstudierna består av att undersöka framförallt tunga

fordons retardation i uppförsbackar. Det främsta syftet med en sådan

undersökning har varit att konstruera och empiriskt verifiera en modell

som kan beskriva varje enskilt fordons hastighetsförlopp i en godtyck-

lig lutning. Denna modell ingår som en del i den simuleringsmodell för

trafik på tvåfältiga vägar, vilken är under utarbetande vid institutet.

Retardationsstudierna utgör även underlag för konstruktion av en empi-_

risk modell för beräkning av tunga bilars medelrestid över längre

sträckor. Som ett första led i detta projekt utfördes 1967 mätningar

av hastighetsförändringar i två backar på E18 mellan Stockholm och

Enköping (SVI, preliminär rapport nr 56). Resultaten från dessa stu-

dier visar att en relevant parameter för att beskriva ett fordons has-

tighetsförlopp i en stigning är den per massenhet utvecklade effekten

"p". Vidare tycks en tillräckligt god beskrivning av retardationsför-

loppet erhållas om p betraktas som konstant.

För att utöka det empiriska underlaget och för att under varierande be-

tingelser testa användbarheten av de förenklingar i modellen som före»

slogs under rubriken Slutsatser i rapport 56 utfördes under 1968 mät-

ningar i ytterligare 16 uppförsbackar av olika lutning och längd. Dessa

studier har utförts dels av väginstitutet (6 backar) och dels av tekno-

logerna Evert Carlsson och Claes Holmquist (10 backar), som ett examens-

arbete vid institutionen för vägbyggnad vid KTH. De frågeställningar

i direkt anslutning till den uppställda modellen som examensarbetet

belyser berör problemställningarna:

- Kan den uttagna effekten betraktas som konstant även vid färd uppför

mindre backar?

- Vilket samband finns mellan en backes storlek och den uttagna

effekten?

SVI Rapport nr 103



Carlsson, G & Holmquist, C: Hastighetsförlopp ... 2.

Dessutom behandlar examensarbetet vissa statistiska samband mellan kör-

förloppet i en backe och olika parametrar som karaktäriserar backen,

särskilt med hänsyn till mindre backar.

I denna rapport redovisas de empiriska resultaten från samtliga 18 mät-

platser. I rapporten har resultaten från såväl preliminär rapport nr

56 som från det ovan nämnda examensarbetet utnyttjats.
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2.

2. l

Hastighetsförlopp

TEORI

 

  

Fordonsdynamisk modell

De krafter som påverkar ett fordon i rörelse framgår av figur 2.

F
1

1

Figur 2. Fordon i lutning

Förklaringar till fig:

F x Dragkraften EN]

F1 = Luftmotståndskraften FN]

Fr * Rullmotståndskraften FN?

m = Fordonets massa Ãkgl

g = Tyngdaccelerationen ?m/SZ]

i = Lutningsvinkeln

Enligt kraftekvationen erhålles:

. . dv
F - F1 u Fr - mg Sln 1 m dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

där v 3 fordonets hastighet Em/s] och t är tiden ?sl
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Den av motorn vid balen utvecklade dragkraften F kan skrivas:

F =-§, där P = den av dragkraften utvecklade effekten [W]

Moståndskrafterna F och Fr beror av flera faktorer enligt följande:
1

"' n a a s» 2F1 ul .A Vr

« 0 W o o ,- 3

där C1 är luftmostandskoefric1enten för fordonet [kghn ]
.u ' 2

A är den progecerade frontarean Em ]

vr är fordonets hastighet relativt omgivande luften [m/s]

I fortsättningen approximeras vr med v, dvs vi bortser från vindens hastig»

het och riktning.

F :7: 0 m 0 % 'Cr o m °+ g 2/

l ;§
3

där Cr är rullmotståndet på plan väg [N/kg]. Detta är en konstant som be-

ror av vägbeläggning, däckstyp och ringtryck. Från den hastighetsberoende

delen i Fr bortses.

Insättes uttrycken för F, F och Fr i ekvation (l) erhålles:
1

P 2 dv
.- U=I i A 0 v __ C 0 a_ m i S i = m _

V 1 r. g dt

* 'Gay ;El
km .mm M - A N M. . 74. :SSHHM-;rMu.: WE

Denna ekvation kan skrivas: .7 C» V' ;
,M _V ff

C - A _wwwwwllwwn»ww

dv z p 1 V2 C dj sin i (2)
dt V m r? g ° ' ' ° - - - n o - a . - o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 P N l l_ .
dar p = E-ar den av dragkratten utvecklade effekten per massennet.

Integreras (2) erhålles:

t t t t
C - A. _ '2 f 1 3 , ,

;i _- ,J "" m . V 'w' H. C "' U g 1 ' 0 o o 0 o o 0

» m ' r
v 0 O O O
0

där v är hastigheten vid t = 0 och v är hastigheten vid tidpunkten t.
0

Beteckningar enligt figur 3 införes.



SVI

"1 '1 '1 _ n . .á 4": T V" N_ Å _' _, . _, .M A., :fm ., -. ,5% .vLariâson, G & H01mqu1sa, L: haathhetgkazLqu

 

 

F1 ur °.

Då vdt = ds Och ds ' sin i a dh kan ekvation (3) skrivas:

v \ h C1 - A 5 , 3
f pdt = I Vdv + g J dh +-ww»*wm f v ds +VC f ds. m _g - r
0 V0 O O 0

u v2 - v02 C1 A 3 .
po r== 2 rg h-4 m 'V ds+Cr S . . . . . . . . . . . . ..

0

t'

fpdt

där 5 = 0 är tidsmedelvärdet för den under tiden t utvecklade drag-

Idt kraftseffekten per massenhet ÃW/kg]

O

Om den utvecklade effekten approximativt kan betraktas som konstant så

gäller:

I)de
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Problemställning

Fordonets rörelse beskrives av ekvation (2):

C - A

«--_-*-*- ' v - Cr - g Sln 1

Uppgiften är att testa om p i denna ekvation kan betraktas som konstant för

fordon i stigningar där man har skäl anta att förarna utnyttjar motorns ren

surser maximalt. Dessutom vill vi kontrollera om den uttagna effekten i

mindre backar också är approximativt konstant, samt hur stor del av maximal-

effekten den i så fall utgör. Vidare skall de övriga parametrarna i ovana

stående ekvation bestämmas, varvid stor vikt bör läggas vid att uppnå så stor

förenkling som möjligt då detta starkt ökar modellens användbarhet.
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METOD FÖR TEST AV MODELLEN

För att testa den uppställda modellen användes en metod som kan delas upp i

följande steg: '

1) Fria fordons hastighetsförlopp i den aktuella backen uppmättes.

2) Tidsmedelvärdet av den över helabacken uttagna effekten (E) beräknades

för varje fordon ur ekvation (4), vilken kan skrivas:

 

V2 V 2 . A 3

-- z ' 0 g . h 1 1 2
p + t + t m + ' S o o o o o 0 o o o o 0 c

4.:,_\7 O

3) Det sålunda erhållna medelvärdet på den utvecklade effekten (5) insattes

i stället för p i ekvation (2),
C ' A

dv _ 2_ . l 2
'57:' v'gsinl'WV 'cv
varefter hastighetsförloppet beräknades genomatt lösa ekvationen.

4) Det beräknade hastighetsförloppet jämfördes med det uppmätta. Om över-

ensstämmelsen var god bekräftades den ställda hypotesen att den uttagna

effekten kan betraktas som konstant.

För beräkning av 5 erfordrades bl a värden på följande storheter:

v0 Cm/s] ingångshastighet till mätsträckan

v [m/s] utgångshastighet från mätsträckan

t [s] restid över mätsträckan

3 [m] mätsträckans längd

h [m] höjdskillnad över mätsträckan

? 2 m3 0
J v ds -gä- "luftmostandsintegral'

0

v0, v, t och s erhölls direkt ur det uppmätta hastighetsförloppet. h er-

hölls ur backens profil. Integralen _ vzds kunde approxümativt beräknas ur

6
det uppmätta hastighetsförloppet.

Förutom dessa storheter måste även luftmotståndskoefficienten (CIL

fronarean (A), massan (m) samt rullmotståndskoefficienten (Cr) vara kända.

Då det var praktiskt omöjligt att bestämma dessa värden vid fältförsöken
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måste i detta sammanhang en stark förenkling göras. Denna gick till så

att fordonen indelades i grupper och varje fordonsgrupp tilldelades vissa

bestämda värden på de ovan angivna storheterna. Observeras bör att denna

approximation starkt ökar modellens användbarhet.

För en närmare beskrivning av detaljerna i testmetoden hänvisas till

kapitel 5.
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centralenheten dels måste ett fordon passera tråden. För de övriga givarna

tillkommer dessutom villkoret att dessa avger pulser endast om ett fordon

passerat över den närmast föregående givaren. Räkneverken kan således

endast utlösas i turordning, och genom att observatören måste aktivera varje

givare, kan i de flesta fall det rätta fordonet utväljas när omkörningar

förekommer.

Apparaturens noggrannhet

 

Den noggrannhet som erhålles i de uppmätta hastigheterna beror på vil«

ket avstånd som väljs mellan givarna. Två olika typer av fel uppkommer:

I) Det fel som beror av mätfelen i de uppmätta storheterna väg och tid.

Ju längre avståndet mellan givarna är desto mindre blir detta fel.

2) Det fel som uppkommer då enpunkthastighet approximeras med medel-

hastigheten. I detta fall har medelhastigheten använts som approxi_

mation för hastigheten i mittpunkten på sträckan. Storleken av

detta fel beror av hastighetsförloppet. Allmänt gäller att det

blir större när avståndet mellan givarna ökar.

Då felen i hastigheten härrörande från mätfelen minskar och från appro-

ximationsfelet ökar med ökat givaravstånd är det möjligt att finna ett

avstånd som ger det minsta möjliga totala felet. En överslagsberäk-

ning visar att det bästa avståndet i detta fall är 40 - 50 m. 50 m

valdes på samtliga mätsträckor.

Mätplatser

 

Fältarbetet förbereddes genom en inventering av lämpliga vägar. En undre

gräns sattes vid ett trafikflöde av ca 3000 fordon per sommarmedeldygn för

att undvika att mätningarna skulle ta för lång tid. Härvid framkom att

endast europavägar och större riksvägar kunde komma ifråga.

De möjliga vägarnas lutningsförhållanden studerades i vägliggaren var_

efter rekognosceringsturer planerades.
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?2,

Dessa gav definitivt besked om vilka platser som var Lämpliga. Efterw

som mätutrustningün var placarad i en husvagn måste uppsäällningsPIats

för áenna finnas i backenw Dessutom var ägt nädvändigt att kunna obm

servera hela mätsträckan från husvagnen för att kunna se eventuella

omkörningar.

På detta sätt erhölls ett antal av vilka 16 stycken utvaldes. Tillsammans

med de tidigare backarna (nr I? och 18) redovisas dessa i figur 5.

   

0/00

60 x 2
XI?

12.13

50 .. x1g®8 nu:

®Tâ ®12 ®10 ;(16
éâll40 - ®é®5 :(1

30 » ®3 ® 9

®4 » -20 h
XIS

10 a

0- 1 g 1 i i 1

0 100 200 300 400 500 600 Sm

Xi SVI

Q9 E Cariason och C Holmquist

Var de olika backarna är belägna framgår av kartan 1 bilaga 1.
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Beskrivning av mätningarna

- o - -. o . . _ o . _: - 3,1Datum tör mätningarna och de Hastighetsbestammelser som varit gallan e ala

mättillfället framgår av tahell I.

Tabell I. lastighetsbegränsningen på mätsträckorna

   

    

  

  

 

  

 

  

i § Max. tillåten hastighet km/h #
Eacke; Datum imalmiip--_ w-u-»m-mwm : "1

å 3 50 70 90 izio g Frl fartâ

l 1 å9-10.5.68 * i hela ä d
3 2 E 18-23.4.68 hela i
3 1 17-18.7.68 hela ä
4 V 2-3.7.68 i hela

5 4-5.7.68 nedersta resten i
50 m

6 23-24.7.68 i hela
7 I 11-17.7.68 å hela ä
8 25-28.6.6 ; i hela i
9 9-11.7.68 ä 2 hela §

§ 10 13-14.6.68 E å ?hela V
i 11 30.7.68 å ä ghela ?
312 31.7-l.8.68 § i hela 5
13 24.4-8.5.68 § 2 hela %
14 14-17.5.68 § i hela
15 29-30.5.68 ; : hela
16 5_6.6.68 å hela 2
17 april 67 :nederstag resten 2

; i §200 m 3 § i
?18 åapril 67 ; :nedersta E 4 . å resten E
i 5 O m ' i 5 E

 

Då studiens främsta syftevar att uppställa en moeiell :för tunga :fordon an-

sågs att en hastighetsbegränsning till 70km/h kunáe tillåtas på mätplatsen.
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Mätning av trafiken har tuvudsakligen skett under dagtid. ?å mätplatser-

na i närheten av Stockholm lar mätning skett även på andra tider beroende

att den tunga trafiken där går mot staden i gryningen och från stadenC
a
o

P

på kvällen.

Innan det egentliga mätarbetet påbörjades måste backdata, dvs lutning och

längd uppmätas och backen indelas i mätsträekor. ?ackens fotpunkt, den

punkt där nedförsbacke eller ?lan väg övergår i uppförsbacke, samt krönet

bestämdes genom avvägning. Utgående från fotpunkten indelades backen i

iemtiometerssträckor. Körbanekanten avvägdes i femtiometerspunkterna,

varefter lutningen beräknades. Till att bestämma ingångs- och utgångs-

hastigbet användes den första reSpektive sista iemtiometerssträckan.

För detta ändamål åtgick fyra givare. De övriga fem placerades ut i

backen med varierande intervallängd utgörande en multipel av 50 meter.

Profilritningar med givarnas lagen markerade återfinns i bilaga 2.

Sedan annaraturen monterats uno 'ordes rov så nâgra fordon varvid
A. I. _. L 3.] .. J

Speciellt rimligbeten i tidsåtgång kontrollerades för varje delsträcka.

Mätförfarandet bestod av två delar, dels uppmätning av använd tid på del-

sträckorna, dels notering av bildata såsom fordonstyp, fabrikat, modell,

axelkombination samt eventuell synlig last. När det registrerade fordonet

passerat hela backen avlästes tiderna och noterades tillsammans med övriga

'3

Uppgifter. Se bilaga J.
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UTVÄRDERING

Indelning i fordonsgrupper och dimensionering av koefficienter till frik-

 

tionstermer

 

Målsättningen var att alla fordon inom en definierad fordonsgrupp skulle
C - A

kunna tilldelas samma värde på koefficienterna resp Cr. Beträf-

fande Cr var detta inte något problem då denna storhet varierar föga

mellan olika fordonstyper. Genom litteraturstudier och samtal med instiu

tutets fordonstekniska avdelning ansattes värdet:

cr = 11 [kp/con] = 0,108 [N/kgl

för samtliga fordon.
f v * v _ (rip: * 9:1, .'\ 1-.

C - A
I koefficienten blir den resterande variationen i A och framför

allt i m stor vilken gruppindelning som än väljes. Luftfriktionstermen

är emellertid av mindre betydelse för de tyngre fordonen varför även en

mycket grov approximation har förutsättningar att vara framgångsrik.

Luftmotståndskoefficienten C1

aerodynamiska utformning bestämdes på samma sätt som Cr.

som huvudsakligen är beroende av fordonets

I detta fall an-

sattes följande värden:

 

Fordonstyp Personbilar Lastbilar

 

c1 [kg/m3] 0,275 0,500
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För att ansätta schablonvärden på fordonens massa (m) användes då det

gäller lastbilar resultat från Vägverkets fordonsvägningar 1966. Materialet

är där uppdelat efter antalet axlar varför den gruppindelning som valdes

utgick från axelantalet. Då denna storhet är lätt att registrera, även automa-

tiskt, är den också ur denna synpunkt lämplig som indelningsvariabel.

Den gruppindelning och de värden på massan som slutligen bestämdes framgår

av följande tabell:

 

 

 
 

 

 

åFordonstyp i Personbilar? Lastbilar !

§Antal tunga 0 g 2 5 eller 4 §5 eller fler '
(axlar i 3 §

i i ' i
iFordonsgrupp _ 1 g 2 3 i 4

ensqtt 3388 1 2 i s 0 18 0 i 31 6' iton : 3 3 | 3 3

 

 

Då det gäller lastbilarna är de angivna värdena medianmassor från

vägningar på europavägar (1966).

Fordonens frontarea (A) varierar mellan olika bilmärken, överbyggnader

och laster. Genom studium av yttre dimensioner hos de vanligast före-

kommande bilmärkena samt av hur variationer i A påverkade resultaten från

modellen fastlaies följanle värden:

   

 

i
:Fordonsgruppä 1 g 2 3 § 4 3
i i i,..."mr" ...r - _,. _.____l.

jAnsatt ront-ä ; i E å
?area (m ) 2 2,02 4,5; 5,53 6,5 3
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Materialets storlek

Antalet uppmätta fordon för de olika fordonsgrupperna och i de olika

backarna framgår av följande tabell:

Tabell 2. Antalet uppmätta fordon

?Fordonstyp *Personbilar :Lastbilar Totalt'

åAntal tunga axlar 0 i 2 E 3,4 ;

iFordonsgrupp 1 i' 2 i 3' i 4

?Backe nr 1 70 E 43 § 22 i 48 183
2 62 § 42 § 19 59 182
3 55 i 53 i 43 '49 200
4 52 39 g 33 48 172_
5 60 47 i 38 43 188
6 _53W _% 63 47w 34 197m

7 51 2 59 31 9 54 195

8 59 49 g 44 g 34 186

9 53 55 i' 27 39 _____;ggg__
10 58 48 i 55 29 190
11 50 36 42 47 175

12 58 55 35 i 47 195

13 74 a 36 ' 32 5 57 199
14 'm'64"_ 41 13_ E 40 158

15 66 ' 55 i 16 _ 45 182

16 77 39 i 33 i 34 183
_ 17 48 57 E 75 § 43 223

g 18 44 § 50 i 62 32 188
Hotalt 1054 g 867 i 667 782 3370

\\1
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Databehandling

 

För att utvärdera materialet vidareutvecklades det dataprogram som användes

vid förstudien i backarna 17 och 18. Bland annat infördes den statistiska

bearbetningen i programmet. Detta utförders av fil kand Ulla Hedkvist vid

Uppsala datacentral.

Ett grovt flödesschema över programmet visas i figur 6 sid. 21. I denna

figur har de rutor som beskriver aktiviteter numrerats. Dessa kommenteras

i det följande.

Ruta l: Vägen beskrivs som en polygon med konstant lutning för varje 50»

metersintervall.

Givarnas placering i backen anges så att modellen kan jämföras

med empiriska värden i de punkter dessa är uppmätta,varvid

hastigheten anses uppmätt i mitten av ett SO-metersintervall

(se sid 11).

Ruta 2: De fordonsparametrar som inläses är hästkraftstal (bestämt av

fabrikatet och modellen), identifikationsnummer samt antalet axlar.

Dessutom inläses de tider som registrerats på de använda räkneverka

en.

Ruta 3: Medelhastigheten i m/s över varje 50ametersintervall samt tiden i

sek vid passage av varje givare beräknas. Medeleffekten per

massenhet över hela backen (§3 beräknassenligt ekv 5 sid 8. I

denna ekvation approximeras integralen v2 ds med en summa.

Förfarandet beskrivs med ett exempel i b laga 4. Restidsförbruk-

ningen uttryckt i sek/km beräknas och jämföres med den restidsförê

brukning fordonet skulle ha haft om hastigheten ej ändrats.

Jämförelsen göres genom att beräkna skillnaden dvs restidstillägget.

Differentialekvationen (2) sid 5Ruta 4: löses enligt följande

schema
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Ingångs- V : V0

värden s 3 80

Cato

As
åta-7;"

p Cl A 2Beräk_ Av = [ egm * uuwçgmu-' v - Cr - 3 sin 1(8)]5t _

ningar t x + t

t A
5 a s + As

v ==V'+-åV

där p = ;"

rO, 458 ' 10'3 Em'l för grupp 1
C A m .

lm m 4 0,281 ' 10'3 gm 1] för grupp 2

0,153 ' 10*3 [m 1] för grupp 3

LO,103 ' 10"3 [mulj för grupp 4

  

As = 1 m. Genom att testa hur olika stora integrationssteg påverkar

modellen har detta värde bedömts ge tillräcklig noggrannhet.

Ruta 5: I de punkter där tid och hastighet uppmätta jämföras de uppmätta

värdena (tu och va) med modellvärdena (tm och vm ) genom att

beräkna skillnaderna t - t och v - v samt de procentuella
_ t m. u m u

skillnaderna tm t u . 100 och Vm Vt . 100.
v

m m

Ruta 6: Värdena lagras för de storheter vars fördelningsfunktioner bedömtå

vara av intresse.
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Ruta 7: En resultatlista skrivs ut för varje bil (se bilaga 3:2). Den övre

delen av denna lista innehåller primärt de tidigare nämnda parametm

arna: Medeleffekt, restidsförbrukning i backen, restidsförbrukning

motsvarande ingångshastigheten samt restidstillägg. Utskriften av

dessa ha strukits under i listan. Förutom dessa parametrar erhålles

utskrift på identifikationsnummer, vissa mellanresultat samt en del

resultat som ej bearbetats vidare. I den undre delen av listan

utskrivs i 1:a kolumnen vägen i meter, i 2:a kolumnen tiden enligt

modellen i sekunder, i 3:e kolumnen den uppmätta tiden 1 sekunder,

i 4:e kolumnen tidsdifferensen i sekunder och i 5:e kolumnen tids-

differensen i procent av modelltiden. I kolumn 6u9 anges motsva-

rande storheter för hastigheten, där samtliga hastigheter är ut»

tryckta i m/s.

Ruta 8: I den statistiska delen av programmet bestäms bl a frekvens- och

fördelningsfunktion, medelvärde, standardavvikelse, variationsvidd

samt 1:a, 2:a och 3 e kvartilerna för varje lagrad parameter. De

lagrade parametrarna är: Medeleffekt per massenhet, restidsförbruk-

ning i backen, restidsförbrukning motsvarande oförändrad hastighet,
- v

restidstillägg, hastigheter och m

 

- 100 i de punkter där has-

tm " tu m
tigheten uppmätts samt mwgw-- - 100 i de punkter där tiden upp»

L

mätts. m

Ruta 9: Exempel på utskrift från den statistiska bearbetningen ges i bilaga

3:3 - 3:4.
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START

LÄS BACKDATA:
Längdprofil

Givararrangemang

I
LÄS FORDONSDATA:
Uppmätta tider

Fordonskarakteristika

 

   

BERÄKNA UR UPPMÄTTA DATA:
Hastigheter

Tider

5 över hela backen
Restidsförbrukning i backen

' '"' på plan väg

 

Restidstillägg m m

BERÄKNA MODELLVÄRDEN:
dvs lös diff._ekvationen med

konstant p = p

JÄMFÖR MODELL-VERKLIGHET:
Jämförelsen göres såväl i tid som i
hastighet

 

   

 

  

 

LAGRA:
Hastigheter
§'över hela backen

Restidstillägg

Modellens avvikelse från verkligheten
m m l

\\\ SKRIV RESULTAT FÖR VARJE BIL: //7

Har samtliga .

fordon inom gruppen

beräknats?

  

   

  

   

   

 

STATISTISKA BERÄKNINGAR PÅ LAGRADE DATA:

Fördelningsfunktioner, medelvärden;

standardavvikelser, kvartiler m m

\\\ SKRIV RESULTAT FÖR FORDONSGRUPPEN: //,

   

 

    
Har samtliga

fordonsgrupper i

backen beräknat 7

 
Nej

    

  
  

Har samtliga

   

   

Nej
H backar beräk-

nats?

Figur 8. Översiktligt flödesschema över bearbetningsprogram
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RESULTAT

Resultatdelen i denna rapport har uppdelats i två delar. Den första delen

behandlar empiriska samband mellan parametrar som beskriver en backe

(längd, lutning och höjd) och uppmätta storheter (hastighet, restidstill-

ägg och uttagen effekt). Den andra delen behandlar hur väl den ansatta

modellen beskriver verkligheten.

Empiriska samband

 

Avsikten med de redovisade sambanden har, beträffande hastighetsförlusten

(Av) och restidstillägget (RTT) varit, att söka ge enkla uttryck för över-

slagsmässiga beräkningar. I fråga om den uttagna effekten (p) är värdena

avsedda att användas som ingångsdata till differentialekvationen (ekv 2).

För beräkning av sambanden har använts olika former av regressionsanalys.

Det bör observeras att endast median» och medelvärden kan erhållas

ur ekvationerna för hastighetsförlust och restidstillägg. Om fler

värden önskas för en population måste den allmängiltiga modellen (se kap

7) tillgripas. Detta gäller också då någon eller några av de oberoende

variablerna faller utanför angivna definitionsområden.

6-1 1 äeéienaaatigaeteasjärändring. .1. aaaksn_
J,

För varje backe och fordonsgrupp beräknades skillnaden mellan median»

hastigheterna vid början och slutet av mätsträckan (Av). Stegvis regres-

sionsanalys utfördes med Av som beroende variabel och mätsträckans längd

(s) och medellutning (fö samt medianen för ingångshastigheten (Vin) som

oberoende variabler. De värden som använts vid regressionsanalysen är

redovisade i bilaga 5.

Den ansatta regressionsmodellen gavs följande enkla form.'

v + dAv = a' i +-b ° s + 0 ' .
in

Resultaten av analysen visade att modellen har hög förklaringsgrad för

tunga fordon medan den ej är användbar för personbilar.
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Vidare framgick att vår endast obetydligt ökade modellens förklaringsgrad
- 1

varför den slutliga modellen formulerades.

+b s+dSI
>
4 H 91 :m

g

Resultatet av analysen har sammanfattats i tabell 3. I tabellen redovisas

för varje fordonsgrupp de erhållna värdena på regressionskoefficienterna

(a och b), deras standardavvikelser (s och s interceptet (d), residual->,a b

Spridningen (e) samt variationskoefficieten (f). Variationskoefficienten

definieras som residualSpridningen (e) dividerad med medelvärdet av de ob-

serverade värdena på den beroende variabeln (dv), och kan uppfattas som det

genomsnittliga relativa felet; I tabellen anges även den s k förklarings-

graden (g) som visar hur stor del av kvadratsumman för avvikelserna kring

medelvärdet som förklaras av regressionsekvationen.

Tabell 3. Resultat av regressionsanalys (AV 2 a a l +-b e s + d)

   

      

 

  

 

  

Fordons a s b s d e f :.Åi. g l
a b -*

grupp dv
__m i g , f .år",,_im.w.m_rinm _m.li.ii,,r .in

2 _ 0,11 ' 0,01 0,0050 0,0009. -3,5 * 0,60 0 0,18 0,89

3 0,20.= 0,02 '0,0063 0,0015 -6,5 0,97 0,21 0,89

4 0,22 0,03 0,0102 0,0018 l m7,0 1,16 0,18 0,89

 

 

 

Av tabellen framgår att standardavvikelserna hos regreSsionskoefficienterna

är mycket små i förhållande till dessas storlek. Såväl a som b är för samt-

liga fordonsgrupper signifikant större än noll på 1 %«risknivå.

Då resultaten av ovanstående regressionsanalys användes för beräkningar är

det mycket viktigt att värdena på ingångsvariablerna ligger inom de defini-

tionsområden som undersökningen representerar. Nedan redovisas de slutliga

beräkningsformlerna med sina definitionsområden. Backens längd (8) skall

ges i meter och medellutningen (i) i promille. Ändringen i medianhastighet

(Av) erhålles då i m/s.
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Av = 0,11

där 20 o/oog i_ s 60 0/00

m S 8 g m

Grupp 2: ° i'+-0,0050 ' s - 3,5

19 m/s g vin g 23 m/s ( 68,4'km/h å vin g 82,8 km/h)

Grupp 3: Av = 0,20 »'1 + 0,0068 s - 6,5

där 20 0/00 g i'g 60 0/00

100 m S s s 650 m

g 82,8 km/h)19 m/s 3 v. S 23 m/s ( 68,4 km/n s v
in in

Av = 0,22 - '57+ 0,0102 ' s .. 7,0

där 20 0/00 3 i_g 60 0/00

100 m g 3 g 650 m

18 m/s S v. g 22 m/S ( 64, 8 km/n S v, S 79,2 km/h)
in in

Observeras bör att även definitionsområdet för ingångshastigheten i

backen är begränsat av mätdata trots att vin ej ingår i beräkningsut»

trycken.

Eestidåtilleggêçg_Beroende av_lutning,_längd och ingångshastighet

Restidstillägget har vi tidigare definierat som den ökning av restiden

[s/km] som uppstår på grund av backen, jämfört med den restid fordonet

skulle haft om backen ej funnits. Observera att det när angivna res-

tidstillägget inte innefattar accelerationsförloppet efter backkrönet.

För att kunna beräkna det totala restidstillägget för en hel fordonsm

grupp, har Vi ansett det lämpligt att restidstilläggets medelvärde (ETT)

erhålles ur sambandet; Detta innebär att om nämnda medelvärde multiplim

ceras med antalet passerande fordon tillhörande gruppen, erhålles det

totala restidstillägget.

Genom att analysera resultat från beräkningar enligt differentialekva_

tionen (ekv 2), utförda för ett antal teoretieka fordon i två olika

s och v_lutningar framkom, att en ansats som innehöll variablerna 1 In

skulle vara lämplig. Detta ledde till att följande uttryck provades:
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RTT = a - lg ' s + b - vin + c

där ?TT är restidstillägget

i' är backens medellutning

s är backens längd

v. är ingångshastighetens medianvärde för en viss grupp

De värden som använts vid analysen är redovisade i bilaga 5.

Regressionsanalysen gav att sambandet inte var användbart för personbilar.

För lastbilar erhölls höga förklaringsgrader. För grupp 2, 2-axliga

lastbilar, blev resultaten detsamma, vare sig ingångshastigheten inn

fördes e11er slopades som variabel. Av denna anledning förenklades

,__, _2
uttrycket i detta fall till RTT = a - i ' s + 0. Vid en analys av

residualerna befanns att den återstående delen av varianserna till stor

del berodde på variationer i fordonSpopulationerna på de olika mät-

platserna.

I tabell 4 redovisas de erhållna värdena på regressionskoefficienterna

(a och b), deras standardavvikelser (88 och 8b), interceptet (c), resiu

dualspridningen (e), variationskoefficienten (f) samt förklaringsraden

(g). För ennärmare förklaring av innebörden hos dessa storheter hän-

visas till sidan 23 .

Tabell 4._Resultat av regressionsanalyserna 1TT = a 0 i" - s + c för
_nu_ .2

grupp 2 och RTT : a . i-° s + b - vin + c för grupperna 3 och 4

 

i Fordons-

_
u
r
-
0
-
.
.
.
.
.
-

..
.

  

å grupp å a * sa i b . sb i c § e 1 f 2 g i

3 2 å 8,1 0,7 ä _ T - å 0,2 E 1,24å 0,19 i 0,92* (
g 3 ;13,4 1,9 : -2,10 50,74 5 42,5 å 3,41§ 0,32 å 0,87 3
§ 4 §22,9 § 1,9 g 42,79 10,55 Ä 54,8 Ä 3,12: 0,17 g 0,964 3

 

Regressionskoefficienserna a och b i tabell 4 är signifikant större

reSpektive mindre än noll på 1 %:s risknivå.

SVI Rapport nr 103



6.1.3

Carlsson, G & Holmquist, C: Hastighetsförlopp ...
26.

Då resultaten av analysen användes är det viktigt att värdena på ingångs-

4variablerna ligger inom de definitionsområden undersökningen omfattar.

Nedan redovisas de slutliga beräkningsformlerna med variablernas defini-

o 0 1 nu i o o .....-

tionsomraden. Bacxens lange (3) skall ges 1 meter, medellutningen (1)

dimensionslös och medianvärdet för ingångshastigheten (vin) i m/s. Res-

tidstillägget erhålles då i s/km.

.av_

RTT = 8,1 e

0,020 '1" S

100 m s 3

Grupp 2:

där IA

19 m/ng, < (68,4 km/h s v, g 82,8 km/h)
in in

RTT = 13,4 ' i

mw0:lg

100 m S 3 S

' s « 2,10 ° V,
in

0,060

650 m

19 m/SSv S 3 m/s
,in

+Má

(68,4 km/h S vin S 82,8 km/h)

.......- -0-7

RTT = 22,9 o i"

0,020 S ?13 0,060

100 m 5 s 650 m

22 m/s

Grupp 4: ° s -2,/9 'vin + 54,8

där

\18 m/SSVi ; S 79,2 km/h)
'1
L

(64,8 km/h S v.
in4.

Observeras bör att definitionsområdet för ingångshastigheten i backen är

I*begränsat även för grupp 2 trots att viq ej ingår i ekvationen.

Ovanstående beräkninguttryck har som tidigare påpekats begränsat värde då de

ej inkluderar accelerationsförloppet efter passagen av backkrönet. De

illustrerar dock vilka starka samband som finns mellan en backes storlek

och den tidsfördröjning backen orsakar. De utgör även indirekt en test av den

fysikaliska modellen eftersom regressionekvationens utseende framtagits

genom studium av denna.

Uttagen effekt p'som funktion av höjdskillnaden

I bilaga 6:2 - 6:5 visas medianvärden för 5 för de olika backarna, som

funktion av backarnas verkliga höjdskillnad. I den verkliga höjdskillnaden
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ingår förutom mätsträckans höjd även höjden hos de delar av backen som ligger

utanför mätsträckan. Att den verkliga höjden tagits som variabel beror på att

vi ansett att det är håla backens höjdskillnad och inte mätsträckans, smn

är avgörande för hur förarna uppfattar stigningen och därigenom påverkar

deras beteende dvs effektuttaget.

I diagrammen är percentiler inlagda för de fördelningar av p'som gäller för

ett visst värde på h. De lutande linjerna visar hur effekten reduceras

på grund av att förarna ej utnyttjar fordonens resurser maximalt i backar med

liten höjdskillnad. Att effekten har antagits variera efter en linjär och en .

konstant funktion beror på, att detta betraktelsesätt ger stora fördelar vid

användningen av diagrammen. Dessutom har ett krökt samband ej kunnat visas

ge bättre resultat. Beträffande konstruktionen av diagrammen hänvisas till

bilaga 6:1.

Användningen av diagrammen tillgår så att för en viss given höjd tages det

p-värde som motsvarar önskad percentil i fordonspopulationen. Detta an-

vändes som ingångsvärde i beräkningen av hastighetsförloppet i backen

enligt differentialekvationen (ekv 2). Se vidare kapitel 7.

För att få ett begrepp om betydelsen av de reducerade p-värdena i mindre

backar har beräkningar utförts med hjälp av modellen dels med reducerat dels

med full utbildat p-värde. Beräkningarna har utförts för en backe med

5 m:s höjdskillnad för samtliga fordonsgrupper. Detta motsvarar en punkt

i p'uh diagrammen (bil 6:4»6:7) som för tunga fordon ligger ungefär i mitten

på den lutande delen av kurvan. För personbilar har beräkningen dessutom

utförts för en backe med höjdskillnaden 15 m. Backarnas lutning har i båda

fallen satts konstant och lika med 35 0/00. Beräkningarna hänför sig vi-

dare till medianfordonet i varje grupp. Resultaten är redovisade i tabell

5.

Av tabellen framgår att skillnaderna är relativt små. Den största skillnaden

inträffar för personbilar i backen med 15 m:s höjdskillnad. Skillnaden i utgångsu

hastighet är här 4,7 km/h och i total restid 0,5 3 eller i normerad restid

1,2 s/km.
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Tabell 5. Hastigheter vid utgången av mindre backar samt totaia restiden över backarna vid fullt utbildat 00h vid r00000rat

pmvärde

t.u

 

Fullt utbildat pnvärde Reducerat p-värde _

 

Fcrdønsu Backens Backans Backens Ingångs- Utgångs_ Utgångs- v 1 R tidgm j

grapp höjd längd lutning hastigh. p ?W/kgå hast, t 883 p2{W/kg] hast. t [sl 7

nr {m7 Em) âo/oo] ikm/h? »vlfkm/hg vszm/h]

t"53"3;
I

.m4
M

:0
4-4

m

"00

5..:14.::
>2D
*

 

L
W

m
,ct

*8*
m'

på
?....J

143 35 90,0' 17,6 89,4 5,7 11,9= 85,1 _ 5,9 4, 0

375 35 90,0 17,6 88,7 15,1 14,7 84,0 15,6 4,7 0,5 1,2

 

7 5,0 143 35 '72,0 8 5 68,7 7,3 . 0,5 66,2 7,5 2,5 0,1 1,0

 

5 5,0 143 35 72,0 6,2 57,0 7,4 5,0 05,4 7,5 1,8 0,1 0,8

 

3

              

 

143 35 72,0 4,2 84 8 7,5 3,7 64,0 " 7,6 0,8 0,0 0,3
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De små skillnaderna innebär att reduktionen av p i små backar torde vara

försumbar för tunga fordon och även för personbilar om modellen användes

i en enstaka lutning. För beräkning av restider över längre sträckor

där ett flertal mindre backar förekommer bör dock p-värdena reduceras

enligt de angivna diagrammen då annars systematiska fel uppkommer.

Speciella iakttagelser i diagrammen:

Bilaga 6:4, grupp 1 (personbilar)

Den största avvikelsen föreligger för backe 6 där medianvärdet ligger lågt.

En bidragande orsak till detta är hastighetsbegränsningen på 70 km/h

(se tabell 1, sid 13). Då hastighetsbegränsning till 70 km/h eller lägre

förekommer även på andra platser utan att p-värdena för dessa blivit låga,

kan detta ej vara hela förklaringen. En egenhet hos just denna backe är

emellertid att omgivande terräng har samma lutning som vägen (I'= 40 0/00).

Förarna saknar således ett horisontellt referenSplan vilket leder till att

lutningen uppfattas som betydligt mindre än den i själva verket är. Vidare

är sikten strax efter backens slut relativt dålig. Dessa orsaker kan bidra-

ga till att förarna ej tar ut den effekt de normalt skulle göra i en backe

av motsvarande storlek.

Bilaga 6:6, grupp 3 ( lastbilar 3 och 4 axlar):

För backe 17 är medianvärdet lågt. Detta beror på att backen är belägen

mellan grustag och byggnadSplatser, vilket medförde att cirka 50 Z av

fordonen i denna grupp var lastade med gIUS. På så sätt blev medianvikten

för fordonen på just denna plats betydligt större än på övriga platser,

vilket leder till ett lägre effektvärde per massenhet.

Bilaga 6:7, grupp 4 (lastbilar 2 5 axlar):

Backe ll har anmärkningsvärt högt p'-värde. För att utröna orsaken till

detta gjordes en jämförelse med backe 12, vilken är belägen på samma väg

ca 6 mil söder om backe 11 och riktad åt samma håll. Mätningarna på dessa

platser utfördes under två på varandra följande dygn. Skillnaden i p-värde

är emellertid betydande, 6,0 mot 3,7 W/kg. Någon förklaring byggande på

olikheter i vägens linjeföring har ej stått att finna, varför det hela

måste bero på differenser i fordonens massor. Vid förfrågan upplyste AB

Svenska Godscentraler (ASG), som har en stor andel av fjärrtrafiken på

sträckan, att någon skillnad i transporterad godsmängd på denna sträcka
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inte kunde anses föreligga mellan.de aktuella dygnen. Fjärrtrafiken på

således vara homogen. En studie av enbart kvällstrafiken,

blev 4,8 och 3,9 W/kg

platserna borde

vilken är utpräglat fjärrbetonad, gav att vaärdena

för backe 11 respektive 12. Den störa differensen mellan totalvärdena

6,0 och 3,7 kan därför till stor del tillskrivas viktvariationer hos dag-

trafiken vilken är av mer lokal karaktär.

Modellens överensstämmelse med uppmätta värden.

 

Som mått på modellens överensstämmelse med uppmätta värden användes den
t -t

procentuella avvikelsen i tid (At = modell uppmätt . 100) och

_v' tmodell

uppmätt . 100).

V'modell

För varje backe och fordonsgrupp uppritades 1:a, 2:a och 3:e kvartilerna i

v
hastighet (Av = modell

 

fördelningarna av At och Av ich punkter där dessa uppmätts. Dessa diagram

studerades bl a för att söka finna något samband mellan backarnas utformning

(lutning och längd) och graden av överensstämmelse mellan modellen och

uppmätta data. Något sådant samband kunde ej upptäckas. Detta innebär att

modellen beskriver verkligheten lika bra i såväl stora som i små

backar. Därefter gjordes en bedömning av vilka fördelningar som beskrev

en god överensstämmelse. Dessa sammanslogs för varje fordonsgrupp och

redovisas i bilaga 7:1 - 7:8. Att antalet fordon varierar längs väg-

koordinaten beror dels på att backarna har varierande längd dels på

att givarplaceringen är olika. De figurer som ej är medtagna i samman-

slagningen, beroende på att de visar en relativt dålig överensstämmelse

redovisas i bilaga 7:9 u 7:12.

Bilaga 7:1 - 7:8 visar att överensstämmelsen mellan modellen och verka

ligheten är mycket god för samtliga fordonsgrupper. Det numeriskt största

medianvärdet för avvikelsen i hastighet är 1 % och för avvikelsen

i tid 0,5 %. För 25- och 75-percenti1erna är de numeriskt största

värdena 2,5 Z i hastighet azh 1,5 Z i tid. Den största skillnaden mellan

25- och 75-percentilerna i fördelningarna över avvikelserna är för

hastigheten 3,5 Z och för tiden 2,5 %.
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De førdonsgrupper Sam Visar en sämra överensstämmeESQ än flertalet är fö1«
jande:

(Bilaga ?19E

(Bilaga 7:10)

» grupp 4 i backe (Bilagä ?211)

a grupp A i backe 14 (Bilaga 7:12)

» grupp i i backa I

m grupp 3 i backa

FM
?
N

"N
E

Personbilarna i backe 17 visar systematiska avvikelser som innebär att

modellen i färäta hälften av backen går för far: i andra hälften för

långsamt för atä i slutet av baøken svänga in mot den uppmätta hastig"

heten, Om det uppmätta hastighetsfürløppêt översätts till en effekáu

variation tørde denna få ett principiêilt utsaanâe søm.framgår av

figur 7,

 

Mt;

    

1

Figur 7. âchematiäkt förløpp has den uätägna effekten
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Att den uttagna effekten tilltar i början av backen kan förklaras av att

hastighetsbegränsning till 50 km/h råder i backens nedre hälft, för att

därefter höjas till 90 km/h. Reduktionen av effekten i slutet av backen

kan möjligen bero på att relativt dåliga siktförhållanden råder vid ut-

gången från mätsträckan.

Beträffande grupperna 3 och 4 i backe 2 samt grupp 4 i backe 14 är det svå-

rare att hitta en förklaring till de relativt stora avvikelser som före-

kommer i backarnas övre delar. Ett gemensamt drag är dock att den dåliga

anpassningen inträder vid mycket låga hastigheter och att de största av-

vikelserna inträffar för hastigheterna och ej för tiderna. Detta beror på

att den procentuella skillnaden har använts som mått på anpassningen och

att därmed numeriskt ganska små avvikelser ger stora procentuella skill»

nader, vid låga hastigheter. För att illustrera att modellen beskriver

verkligheten relativt bra även i de vägkoordinater då de största avvikel-

serna inträffar har de uppmätta hastigheterna prickats mot de av modellen

predikterade hastigheterna för dessa punkter (se bilaga 7:13 - 7:14).
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TI LLÄMPNING AV MODELLEN

Den beskrivna och testade fordonsdynamiska modellen utgör en nödvändig

del av modellen för trafiksimulering på tvåfältiga vägar. Den huvudsak»

liga tillämpningen är således i samband med simulering av den totala tra-

fiken där även hänsyn kan tagas till de interaktioner som uppkommer mellan

olika trafikelement. Resultat som ej tar hänsyn till interaktioner utan

visar hur fria fordon påverkas är dock av stort intresse i många samman-

hang. Detta gäller vid låg trafik då interaktionerna är av mindre bety-

delse samt även vid mera schablonartade beräkningar och jämförelser mellan

olika lutningar.

I de exempel på tillämpning som framtagits i denna rapport betraktas

huvudsakligen hastigheten som beroende variabel. Orsaken till detta

är att restiden eller restidstillägget som är lämpliga variabler vid

ekonomiska kalkyler även måste innefatta accelerationsförloppet efter

backen. Studier av detta har inletts och en totalbild kan ges först då

dessa resultat analyserats. Avslutningsvis redovisas dock ett exempel

på en restidsberäkning som förutsätter ett antagande om effektuttaget

under acceleration vilket författarna bedömt vara realistiskt.

De exempel som valts är följande:

1) Hastighetsförlopp för medianfordonet i varje grupp i backar med

olika konstant lutning.

2) Hastighetsförlopp för 10, 25, 50, 75 och 90mpercentilfordonen för

olika fordonsgrupper i en 30 o/oo:s och en 60 o/oo:s backe med

konstant lutning.

3) Hastighetsförlopp för 10, 25, 50, 75 och 90øpercentilfordonen för

två olika populationer av tunga fordon i en 30 o/oo:s och en 60 o/oo:s

backe med konstant lutning.

4) Jämviktshastighetens beroende av lutning och p-värde för de olika

fordonsgrupperna.

5) Restidens beroende av backens utformning då en given nivåskillnad

föreligger.

SVI Rapport nr 103



7.

7.

l

2

34.
Carlsson, G & Holmquist, C: Hastighetsförlopp ...

Dataprogram

Det dataprogram som utvecklats för tillämpning av modellen är skrivet i prom

grammeringsspråket Basic Fortran. Vägen beskrivs i programmet som ett poly-

gontåg i vertikalplanet. Varje delsträcka karakteriseras således av sin

längd och lutning. Delsträckorna kan ha variabel längd, vilket medför att

noggrannheten i vägbeskrivningen kan anpassas till vägens karaktär. Fordo-

nen beskrivs genom ett värde på den per massenhet utvecklade effekten (p),

ingångshastigheten (vin), luftfriktionskoefficienten (Cl), frontarean (A)

För en närmare beskrivning av dessa parametrar och de

och 5.

samt massan (m).

approximationer som använts hänvisas till kapitel 2, 3 Programmet

ger möjlighet till en variabel utskriftstäthet och de modellvärden som skrivs

ut är väg (3), tid (t), hastighet (v), inverterade Värdet av hastigheten (%9

samt restidstillägg (å-- ;3"9.
in

För en närmare beskrivning av programmet och dess användning hänvisas till

bilaga 8:1 - 8:7.

hastighetsförlopp för medianfordonet i varje grupp_

 

Begreppet medianfordon hänför sig i detta sammanhang till puvärdesfördel-

ningarna. Om samtliga fordon inom en grupp har samma ingångshastighet ut-

gör medianfordonet i p-värdesfördelningen även medianfordonet i den uppkomna

hastighetsfördelningen för gruppen.\

Medianvärden för p för de olika grupperna togs från de i bilaga 6:2 uppri-

tade s k platåfördelningarna. Modellen kördes i konstanta lutningar av

olika storlek. De ingångsvärden som använts på fordonsparametrarna framgår

av tabell 6.
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Antag att vi har en-lutning med en vertikalprofil enligt figur 8. Vi

önskar bestämma hastighetsförloppet för medianfordonet hos tre_ eller fyra»

axliga tunga fordon (grupp 3). Det första steget är att approximera

vertikalprofilen med ett polygontåg. Detta kan enklast göras så att

delarna med konstant lutning förlängs så att brytpunkterna hos polygonen ut-

göres av förlängningslinjernas skärningspunkter. På så sätt erhålles den

förenklade vertikalprofil som framgår av figur 9. Brytpunkterna i polygonen

kallas här A, B, C, D, E och F. Därefter användes figur 10, vilken är

en förminskad kopia av bilaga 9:3.

Antag att fordonets ingångshastighet är 75 km/b. Mellan A och B är

lutningen 0 0/00. Hastigheten ändras således ej under denna sträcka.

Mellan B och C följes kurvan för 30 0/00 lutning. När vi kommer till

brytpunkten C följes den linje för konstant hastighet som går genom

C till kurvan för 70 0/00, vilket är lutningen för sträckan CD. Där-

efter följas 70 o/oozs-linjen till punkten D. Den hastighet som nu upp»

nåtts ligger under jämviktshastigheten för DEzs lutning (40 0/00).

Accelerationskurvan för 40 o/oo:s lutning får därför användas för

sträckan DE. Slutligen använd accelerationskurvan för 0 o/oo:s

lutning för sträckan EF.

Det resulterande hastighetsförloppet är uppritat i figur 11. De

skarpa knyckar som finns i hastighetsförloppet beror på att vertikal-

kurvorna försummats. Om en noggrannare vägbeskrivning användes er-

hålles ett mer realistiskt förlopp. Detta framgår av figur 12, där

vertikalkurvorna beskrivits med polygontåg där avståndet mellan närbe-

lägna brytpunkter endast varit 20 m.

Om man undersöker de fel som uppstår genom att vertikalkurvorna för»

summas framgår att i de punkter där vertikalkurvan ansluter till de

konstanta lutningarna är felet försumbart. I mitten av vertikalkurvan

uppgår felet till l m 3 km/h. Detta innebär att en god beskrivning er-

hålles med ovan angivna metod, om man i det resulterande hastighets-

förloppet prickar in vertikalkurvornas lägen och gör en grafisk ut-

jämning av förloppet i själva vertikalkurvan.

Det skall även påpekas att om man har en uppförslutning som följs av en

plan sträcka så bör kurvorna över hastighetsförloppet endast användas upp

till backkrönet eftersom accelerationen efter backkrönet ej ännu undersökts.

Detta problem behandlas närmare i avsnitt 7.6 sid 43.
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Figgrll). HastighetsförIOpp i olika konstanta lutningar för

medianfordonet i grupp 3.
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Figur 110 Hastighetsförlopp för medianfordonet i grupp 3.

Vertikalkurvor ej medtagna i vägbeskrivningen.
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Vertikalkurvor meátagna i vägbeskrivningen.
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7.4
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Hastighetsförlopp för karaktäristiska percentiler i varje fordonsgrupp

 

Ur "platåfördelningarna i bilaga 6:2 togs p-värden motsvarande 10, 25,

50, 75 och 90-percenti1erna. De erhållna värdena är sammanställda i tabell

7.

Tabell 7. Värden på p [w/kg] för olika percen-

tiler i T?platåfördelningarna .

 

   

 

Grupp Percentil '

§10 §50 §90 *T

2 1 1 12,6 515,0 ;17,6 §20,0 23,4
2 5,5 i 6,7 ? 8,5 310,3 12,0

3 3,6 4,6 6,2 ;8,1 9,4
4 2,7 i 3,2 4,2 §6,0 7,4

 

I övrigt användes de ingångsvärden som framgår av tabell 6 sid 35, så

när som på att ingångshastigheten för personbilar sattes till 90 km/h.

Modellfordon med de angivna egenskaperna kördes i två 1200 mzs

backar med konstant lutning 30 och 60 0/00. Resultaten finns uppritade i

bilaga 10:1 - 10:8.

För att behålla ingångshastigheten 75 km/h erfordras för grupp 1 en

effekt av 10,9 W/kg, då lutningen är 30 0/00. Denna effekt utvecklas

av så många som 18 % av gruppens fordon, vilket medför att linjerna från

och med 82:a percentilen är horisontella.

Hastighetsförlopp för karaktäristiska percentiler i två olika populationer

 

av tunga fordon.

 

De p0pu1ationer som använts för tidigare beskrivna förlopp har varit

homogena med avseende på fordonsgrupp och således var för sig representerat

endast en del av det totala lastfordonsbeståndet.
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För att erhålla hastighetSprofiler gällande för totala lastbilstrafiken

måste varje fordonsgrupps andel därav vara känd. I denna rapport har

observerade frekvenser vid VV:s fordonsvägningar 1966 använts.

Tabell 8. Andelen av olika fordonsgrupper

i den totala lastbilstrafiken

 

?. 0 g

; Fordons- Ai

 

 

' Axel- i Andel av lastfordon
å grupp antal * &
L i Europavägari RiksvägarF | ,
i l
i 2 i 2 39 § 50

' i
5 g 3 o 4 32 § 30
9 'm "

; 4 2 2 5 29 20

 

 

 

Procenttalen i tabell 8 är medelvärden. Stora lokala variationer före-

kommer.

På grund av att fordonsgrupperna har olika massor och frontareor kommer

hastighetsförloppen ej att överensstämma mellan fordon i olika grupper

trots att de ges samma p-värde. Detta betyder att hastighetsförloppen

måste bestämmas för varje grupp för sig och först därefter kan hastig-

hetsprofiler för totalmaterialet bestämmas.

Hastighetsförloppen konstruerades för två olika konstanta lutningar och

två olika fordonssammansättningar (Europa- och riksvägar). Konstruktionen

av kurvorna tillgickpå följande sätt. Fördelningsfunktionen för hastig-

heten F (vi . S) uppritades för var lOO:e meter
J:

där i = backens lutning 30 och 60 0/00

j = fordonsgrupp 2,3 eller 4

s = längdkoordinat 100 a 1200 m

Ur denna fördelning togs percentilvärdet k. J 3
, 3 3

Detta multiplicerades med gruppens andel av lastbilstrafiken Iij (se
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7.5

42.

En ny hastighetsfördelning, nu gällande för totalmaterialet, uppritades

på grundval av ovanstående. Ur denna utläses hastigheten Vi S k, där k är
9 3

percentilerna 10, 25, 50, 75 och 90.

Därefter uppritades diagrammen i bilaga 11:1 m 11:6 vilka visar hastig»

hetsförloppen för ovan nämnda percentiler. Den begränsning som kvarstår

i dessa diagram är att alla fordon har samma ingångshastighet. Denna har

'valts till 75 km/h = 20,8 m/s vilket ligger nära de olika gruppernas

medianhastigheter. En variation i både ingångshastigbet och p-värde kräver

simuleringsförfarande vid beräkningen, varvid hänsyn kan tas till den

korrelation som finns mellan p och vin.

Jämviktshastigheten för olika fordonsgrupper som funktion av p-värde

och lutning

 

I de hastighetsförlopp som hittills redovisats har fordonen ofta uppnått

sin jämviktshastighet i de olika lutningarna. För att få en fullständig

bild av hur jämviktshastigheten beror av fordonsgruppen, pwvärdet

och lutningens storlek kan ekv (2) sid 5 användas. Ekvationen lyder:

d C1'A 7
...2:2 . "-s-C - S' '

dt v ' m V r g ln 1

Då jämviktshastigheten (vj) uppnåtts gäller att §2. = 0. Detta ger:
t

C1 ' A
+ 0 O - =

m V (Cr + g ein 1) v. p 0 . . . . . . .. (6)

G A

 

För en viss fordonsgrupp är koefficienten ..lm .m. given. Om värdena på

Cr, g och i insättas ger ekv (6) det sökta sambandet mellan vj och p.

Resultat från sådana beräkningar är uppritade i bilaga 12:1 - 12:4.
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Gm nadellen tillämpas i en lutning arhålleg att hastighetaförlapp vars nån
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Figur 13. Schematiskt hastighetsförlopp enligt modellen för ett fordon i en luän

ning med den angivna vägprofilea.

Förklaringar: vin : ingångghastighat i backe

Vmaxm fordonets maximalt möjliga hastighet på plan väg

A » lutningens början Å

B : lutningens slut

C = Punkt där ingångshastigheten åter uppnåtts

D 2 Punkt där fordonets maximalt möjliga hastighet kan anses uppnåááa

Modellen är på grundval av de reâøvisade reaultaten i åanna tappert ana

vändbar över sträckan AB. Vi'vet viáare att de effekter som fordonen utu
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6.1.3 sid 26 ). Fordonet kommer således ej att uppnå hastigheten vi

Figur 14.

Ö *AA Holmquist? Q: Hestighetsfärlopp

vecklar på planrak väg unâerstiger effekterna i lutninger (se avsnitt

nex'
Om förmiljön till backen utgöres av plan rak väg och vi bortser från

eventuella satsningseffekter kan vin betraktas som den önskade hastigheten

på plan rek väg. Frågan är då hur denna hastighet uppnås igen efter luta

ningen? Kan effekten unáer accelerationen betraktas som konstant och lika

stor som i uppförsbecken eller reduceras effekten successivt till det värde

som motsvarar vin? Dessa frågor skall belysas i en kommande rapport och

-den ansats som i första hand kommer ett prövas är ett effekten kan betraku

tas som kenstent tills den önskade hastigheten uppnåtts. Om vi antar

att detta är fallet kommer hastighetsförloppet i figur 13 att följa den hele

dragna linjen till punkt C och därefter den stfeckpridkade linjen.

Den problemställning som valts för att ge ett exempel på restidsberäkning

med hjälp av modellen är följande:

Om en given nivåekillnad skall övervinnas hur beror den totala restiden

över backen av dennas lutning och längd?

Den höjdskillnad som skulle övervinnas bestämdes till 30 me I backens
.II-hulme . . -h 4 >._..:a

 

6435? se??adien _3999 övre... sås? 6000 m»
Mellan dessa kurvor var lutningen konstant. Lutningárna 20, 30, 40, 50

och 60 0/00 studerades. De olika backarnes vertikalprofiler redovisas i

figur 14.

Höjd [m]
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Använáe vägprefiler vid beräkning av restider.
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Beräkningen utfördes för medianfordonet i grupp 4 (S-eller fleraxliga

fordon). De ingångsvärden som användes var:

p = 4,2 W/kg

m =31,6 ton

A = 6,5 m2

vin= vut = 70 km/h

För att kunna jämföra restiderna över de olika profilerna krävs att for_

donet i jämförelsepunkten skall ha återuppmått vin oberoende av vilken längd-

profil som använts.

Jämförelsesträckans längd beror således dels på vilket typfordon man

valt dels på vilka alternativa längdprofiler som jämföras. I detta fall

bestämmer profilen med 20 0/00:s maximal lutning längden till 2400 m.

Genom att vägkoordinaten ej räknas horisontellt kommer jämförelsepunkterna

ej att sammanfalla helt:

Max lutning Längs vägen Horisontellt

s x

20 0/00 2400 m 2399,72 m

60 0/00 2400 m 2399,4l m

Differensen i x koordinaterna på grund av lutningen saknar som synes be-

tydelse.

Resultaten från beräkningarna av restiden är sammanfattade i tabell 9.

Tabell 9. Hastigheter och restider för medianfordonet i grupp 4 över

olika backar med höjdskillnaden 30 m.

     

 

âlåâåingê vmin : S (vmin) % v(h=30)i S(h=30)å S(v=70) t(s=2400)

0/00 i km/h i m ; km/h m å m sek

202 i 50 E 1500 g 52. i 1587 i 2400 148,0
30 i 41 § 1000 g 46 _ 1133 § 2100 , ' 153,3
40 i 36 i 750 § 43 i 929 i 1900 156,0
50 i 32 E 650 i 42 g 825 § 1850 2 157,6

1 60 3 31 i 550 i 42 i 769 1 1800 3 158,6
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Förklaringar till tabell 9

vmin m lägsta beräknaáe hastighet

8(v a ) 3 vägküørdinat där v . inträffar
mln m1

VCh$303 2 hastighet vid backkrönet

8(h330) x vägkaørdinaä viá backkrönet dvs då höjden 30 m först uppnåä

vam70) x Vägküordinat då hastigheten ?0 kmfh uppnås

:(332400)m resäiá till punkten 332406 m//

Restiáen sam funktion av aan maximala lutningen finns uppritade i

figur 15. I figuren har även den restid som motavarar oförändrad

hastighet (70 km/h) inlagtso
"Ö - *s '- <° fåi e t. t: .x VJ

ZOO

MHJÄ*I .Nm- 2 y | 54. ..L«,..

1 ,....JL._- -

\ ut- mv -* F' ' ,
' 'Restid mad bibühállêm hagt. §70 kmfh)

ÄGG , www * 5
l' i
i 3

'M Mmm. A.. é ,_ _ N_ , m _____R dr_

% å i
å å ä
2 i

O
iQ ZÖ 30 40 50 60 Mçx.

ñlüg

0 ;i (3 i??

Figurlñ: Restiâens beroenâe av backens utfarmning då en given

nivâskillnaá föreliggax. Exemplet avger medianfordonet i grupp ä

(5 eller
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Som framgår av figuren är restiden endast svagt beroende av backens utforma

ning om höjdskillnaden är fixerad. Tidsskillnaden mellan den brantaste och

den flackaste profilen är visserligen ganska stor men 20 á 30 0/00 lutning-

ar utgör i praktiken ej något alternativ till de brantaste profilerna. I

realiteten torde endast lutningsskillnader på ett par promille mellan alter-

nativa utformningar av längdprofilen vara möjliga, åtminstone för de flacka-

re stigningarna där en liten ändring av lutningen medför stora massförflytt-

ningar.

Den komplettering av modellen som resultaten från accelerationsstudierna kan

åstadkomma bör inte påverka huvudresultatet att det restidstillägg som en

given höjdskillnad åstadkommer är tämligen oberoende av backens utformning.

Däremot kan de totala restiderna öka något genom att den tillgängliga effek-

ten inte utnyttjas maximalt tills den önskade hastigheten uppnåtts.

SVI Rapport nr 103



i en
'

0
"ml

0Carlsson, G & Holmquist, C: Hastighetsförlopp

JÄMFÖRELSER MED UTLÄNDSKA UNDERSÖKNINGAR

De undersökningar som utförts på detta område är huvudsakligen av ameri-

kanskt urSprung. I denna rapport göres jämförelser med undersökningar som

ligger till grund för de resultat som redovisas i Highway Capacity Manual

(HCM) 1965.

I HCM beskrivs förloppet för två typfordon i olika lutningar. Ett för två-

fältiga (typ A) och ett för fyrfältiga eller bredare vägar (typ B). Form

donen skiljer sig så tillvida att typ A har ett viktseffektförhållande av

325 Ib/hp (SAE) och typ B 200 Ib/hp (SAE), enligt HCM sid 96 - 97.

Hastighetsförloppen är uppritade i bilaga 13:1 » 13:2.

För att beräkna de verkligen utvecklade effekterna (p) användes jäm-

viktshastigheterna i diagrammen i HCM (p 96, fig 5.1). Resultatet redovisas

i tabell 10.

   

 

 

 

:Lutning 0/00 typ A ; _pr B

i g Jämvikts-E i Jämviktsq
g ; hast, :p W/kg | hast. ?P W/ks

km/h ; km/h '

§ 10 g - 3 n få 73,8 % 5,1
i 20 2 34,7 g 3,1 å 60,7 i 5,6
? 30 i 25,7 ; 2,9 g 48,3 2 5,7.
E 40 § 20,8 å 2,9 å 38,6 E 5,5
I 50 g 17,7 i 3,0 i 31,1 i 5,2

60 å 15,2 i 3,0 ; 26,7 i 5,2,

70 i 13,2 i 2,9 i '* ä E

 

Tabell lO. Jämviktshastigheter och tillhörande p-värden ut HCM.
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16: Samband mellan uttagen effekt (p) och hastigheten (v).

Ur HCM.
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Utgående från tabell 10 kan sambandet mellan den uttagna effekten (p) och

hastigheten (v) uppritas (se figur 16). Av figuren framgår att för typ B

är effektvariationen obetydlig. Om p = 5,4 W/kg anses vara en medelnivå

blir variationen i 6 2. Beträffande typ A kan inget bestämt sägas om kur-

vans utseende i det högre hastighetsområdet.

För att belysa betydelsen av effektvariationen gjordes en körning av model-

len i en 30 och en 60 o/oozs-lutning. Härvid användes p-värdet 2,9 W/kg för

typ A och 5,4 W/kg för typ B. Hastighetsförloppet är inlagda i figurerna

i bilaga 13:1 och 13:2. Om resultaten gällande typ A jämföras, framgår

att under retardationen är hastigheterna som hör samman med konstait p

mindre än de i HCM angivna. Den största skillnaden är 2-3 km/h. Detta

innebär att HCMuförloppen motsvarar en p-variation där p-värdet ökar med

ökad hastighet (se figur 16).

Beträffande typ B är överensstämmelsen mellan HCM och ansatsen med konstant

p mycket god. Om de små skillnader som förekommer jämföres med variationen

hos p (se figur 16) framgår att dessa överensstämmer väl.

De hastighetsförlopp som redovisas i HCM gäller som tidigare nämnts för två

typfordon. Det är intressant att undersöka om dessa fordon kan anses typiska

även för svenska förhållanden. Det bästa sättet att göra jämförelsen är att

se var de p-värden som gäller för HCM-fordonen faller i de i bilaga 6:2 upp-

ritade p-värdesfördelningarna.

De percentiler som anges i tabellen nedan motsvarar p-värdena 2,9 (typ A) och

5,4 W/kg (typ B).

 

Grupp 2 Grupp 34' Grupp 4

 

Typ A 0 % ' 3 % 16 %

 

Typ B 9 x 36 x 67 %

  

 

 

 

 

Om p-värdesfördelningarna för de tre grupperna slås samman under den förutsätt-

ningen att den tunga fordonSpopulationen har en sammansättning som motsvarar '

svenska europavägar (se tabell 8, sid 41), finner man att typfordon A motsva-

rar 6-percentilen och B 35-percentilen i den resulterande fördelningen. Dvs

typ A är ett för svenska förhållanden klart olämpligt medelfordon och även

typ B har ett något för litet p-värde.
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FORTSATTA STUDIER

I föreliggande rapport behandlas endast retardationsförloppet hos fordonen.

För att kunna ge en fullständig bild av ett fordons dynamik vid passage av

en stigning erfordras även kännedom om accelerationsförloppet efter backkrö-

net. Den nu framtagna modellen kan användas även för acceleration så länge

vi kan vara säkra på att effektuttaget är detsamma som under retardationen.

Vad som ej är känt är om och hur förarna minskar effektuttaget när hastig_

heten ökar. Mätningar av accelerationsförlopp har av institutet utförts

under hösten 1969. Materialet från dessa mätningar är under bearbetning.

De hittills gjorda mätningarna (inklusive accelerationsstudierna) har ut»

förts på platser som befunnits lämpliga ur bl a mätteknisk synpunkt. Vad

man härigenom gått miste om är att mätresultaten ej kan-anses representa-

För att erhålla represen»tiva för det vägnät inom vilket platserna ligger.

tativa resultat måste såväl mätplats som mättid utväljas slumpvis.

Om vi förutsätter att lokala och tidsmässiga variationer i förbeteendet ej

finns har den gjorda undersökningen bekräftat den uppställda hypotesen, om

att dragkraftseffekten kan anses konstant. Vad som är av intresse i fort

sättningen är att få representativa fördelningar för storheterna 5 och vin

För detta ändamål kan ett enklare mätförfarande användas, vid vilket endast

hastigheten i backens ändpunkter samt restiden däremellan behöver uppmätas.

En förutsättning för att denna information skall vara tillräcklig för beräk-

i. M. 1 o . > 2 . o .
ning av p är att "luftmostandSintergralen . v ds 1 ekv 5 pa Sld 8 kan

l

0
approximeras med tillräcklig noggrannhet med hjälp av dessa värden. Detta

har undersökts och visat sig möjligt.

Det är vidare av stort intresse att känna de samband som finns mellan uppmätta

plvärden och p-värden som beräknats med hjälp av fordonens hästkraftstal och

bruttovikter. Detta ger möjlighet att utifrån utvecklingstrender hos fordons"

populationen, såsom förändringar i motorstyrka, bruttovikt samt frekvens av

olika fordonsgrupper, mera exakt beräkna vad detta torde medföra för föränd»

ringar i fordonens hastigheter i och restider över givna lutningar. Det ger

även möjlighet att ta hänsyn till lokala variationer hos fordonSpopulationen.

En sådan studie erfordrar förutom de ovan nämnda förenklade p-värdesmätning-

arna även registrering av fordonens motortyp och uppmätning av deras brutto-

vikter.
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