
ISSN 0347-6049

VT/meddelande     
461 , 1985

Trafiksäkerhet på spåriga vägar

Simulering i dator av spårs betydelse vid

vinterväglag

Gunilla Ragnarsson

  

vVäg00/7 hfl/f Statens väg- och trafikinstitut (VTI) * 581 01 Linköping

Stltlltat Swedish Road and Traffic Research Institute * S-581 01 Linköping Sweden

 



   

Trafiksäkerhet på spåriga vägar
Simulering i dator av spårs betydelse vid
vinterväglag

Gunilla Ragnarsson

Väg' 00/1 Trafik- Statens väg- och trafikinstitut lVTI) - 581 0 1 Linköping

vn, Linköping 7985

IWill! Swedish Roadand Traffic Research Institute 0 8-58 7 01 Linköping Sweden

il



0
1

d
b
-
b

4:
:

0
0
0
0
0
0
0
0

LA
.)

N
-
A

0
1
0
1

0
a _
.
.
å

N
N
N
-
å
-

0
0 _
.
.
å

I N N E H A L L S F U R T E C K N I N G

REFERAT

ABSTRACT

BAKGRUND

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

METOD

SimuTering - för- och nackdeTar
Datorprogram
Indata
Utdata

GENOMFÖRANDE

Manövertyp 1
Manövertyp 2

RESULTAT

Manövertyp 1
Manövertyp 2

DISKUSSION

REFERENSER

VTI MEDDELANDE 461

Sid

II

0
1
t
h

(A
.)

(f
l

0
1
0
1

11

13



TRAFIKSÄKERHET PÅ SPÅRIGA VÃGAR

Simulering i dator av spårs betydelse vid vinterväglag

av Gunilla Ragnarsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERÄT

För ett par år sedan undersökte VTI på uppdrag av vägverket spårdjupets

betydelse för trafiksäkerheten med hjälp av simulering i dator. Under-

sökningen gav vissa resultat om hur spårdjupet inverkar på möjligheterna

att manövrera fordonet vid vinterväglag. För att fastställa kritiska

friktionsnivåer krävdes dock fler simuleringar. VTI har nu för egna medel

gjort ytterligare simuleringar för att belysa problemet.

Två olika manövertyper med två respektive fyra manövrar har undersökts.

Manövertyp 1 innebär att fordonet rör sig_snett över på vänster körbana

utan några sidorörelser. Manövrerna av typ 2 kan sägas motsvara första

halvan av olika häftiga omkörningar. Varje manöver undersöktes för 2,

4 och 6 cmzs spårdjup. För varje spårdjup söktes det friktionstal då

fordonet får sladd.

Resultaten visar att en spårdjupsökning med två cm kan sägas motsvara en

minskning av friktionstalet med ungefär en hundradel. Detta gäller vid

låga friktionstal och för de "idealiserade" spårdata som använts. Effekten

kan tänkas vara större i verkligheten.

I den använda modellen kan inte hänsyn tas till förarbeteendet. Det är

därför önskvärt att ytterligare studier görs, i vilka VTI:s fordonssimu-

lator används. Dessa bör göras för att komplettera de empiriska studier

av samband mellan trafikolyckor och spårdjup som påbörjats.
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TRAFFIC SAFETY ON RUTTED RDADS

Computer simuTation of the infTuence of ruts in winter
road conditions

by GuniTTa Ragnarsson
NationaT Swedish Road and Traffic Research Institute
3-581 01 Linköping

ABSTRACT

About 2 years ago, the VTI was commisioned by the Swedish NationaT

Road Administration to investigate the effect of ruts on traffic

safety with the aid of computer simuTation. The study provided an

indication of how rut depth infTuences vehicTecontroT in winter

road conditions. However, the number of simuTations were not sufficient

to determine "criticaT" friction TeveTs. At its own expense, the VTI

has now made additionai studies to anaTyse the problem.

Two different types of vehicTe manoeuvre have been studied. In

manoeuvre type 1, the vehicTe crosses over at an angTe to the Teft

of the road with no side movement. Manoeuvre type 2 corresponds to

the initiaT phase of various forms of sudden overtaking. Each

manoeuvre was studied for 2, 4 and 6 cm rut depth. The coefficient

of friction at which the vehicTe started to skid was determined for

each rut depth. "

The resuits indicate that an increase of 2 cm in rut depth corresponds

to a reduction of 1 % in the coefficient of friction. This appTies

at Tow coefficients of friction and for the "ideaTized" rut data

used. The impact might be greater in reaiity.

In the modeT which has been used, no attention was paid to driver

behaviour. It is therefore desirabTe that further studies be made,

using the Institute's driving simuTator. These are necessary in

order to compTement empiricaT studies of the reTationship between

traffic accidents and rut depth which have aTready been initiated.
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1 BAKGRUND

Föriorat väggrepp är en vaniig orsak tili trafikoiyckor på våra vägar.

Eniigt en undersökning gjord av trafiksäkerhetsverket (ref 1) föregicks

28 % av a11a dödsoiyckor och 47 % av singeioiyckorna med dödiig utgång

under vinterhaivåret 1982-83 av att en personbil i hait vägiag fått siadd.

Enkäten i samma undersökning visar att 47 % av de aktiva biiförarna under

samma period har fått siadd på fordonet minst en gång.

Det har diskuterats om även spårdjupet på vägen kan medverka tii] att

ett fordon börjar siadda (den främsta orsaken är givetvis den "mänsk-

1iga faktorn i kombination med oti11räck1ig hastighetsanpassning).

Med teoretiska resonemang (ref 2) går det att påvisa att den ökade

iutning som spår medför kräver en högre minimifriktion för att kontroi-

ien över fordonet ska behållas.

På uppdrag av vägverket har VTI tidigare undersökt spårdjupets betydeise

för trafiksäkerheten med hjäip av datorsimuieringar (ref 3). I den under-

sökningen varierades spårdjup, friktionsförhåiianden och manövertyp. Re-

suitaten tydde på att spårdjupet har betydelse för möjiigheten att manöv-

rera fordonet vid vintervägiag, men undersökningen kunde inte faststäiia

några "kritiska" friktionsnivåer. Dessutom utfördes reiativt få simuieringar

och resuitatens osäkerhet biev därför betydande.

VTI besiöt därför att för egna medei göra ytteriigare simuieringar.

Tanken var att mer i detaij undersöka hur det friktionstai där fordonet

får siadd varierar med spårdjupet för några oiika manövrar (se ref 7).

Här redovisas denna studie.
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2 SYFTE OCH AVGRÃNSNING

Tanken bakom undersökningen var-att kvantifiera betydeisen av oiika

spårdjup för möjiigheten att manövrera ett fordon vid halt vägiag. Ett

sätt att göra detta är att bestämma viiken förändring av friktionstaiet

som motsvarar en viss förändring av spårdjupet.

Undersökningen är begränsad tiii friktionsförhåiianden vintertid. Då

kan friktionstaiet vara så lågt att fordonet iätt förlorar väggreppet.

Dessutom har en Titen förändring av ett lågt friktionstai (eiier en

ändring av spårdjupet) mycket större betydeise än samma förändring vid

ett högre friktionstai.

För att håiia antaiet simuieringar nere har så få parametrar som möjiigt

varierats. Friktionstai, spårdjup, manövertyp och vid ett tiiifäiie sido-

1äge varierades medan övriga parametrar ( t ex hastighet, tvärfaii, däcks-

och fordonsdata) har håiiits konstanta.

Simuiering innebär i sig en begränsning. Metodens svaghet iigger i att

det trots vaiidering kan vara svårt att veta hur väi modeiien stämmer

med verkiigheten. Det är en av aniedningarna tiii att inget försök har

gjorts att översätta resuitaten tii] direkta trafiksäkerhetsmått, t ex

oiycksrisk.
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3 METOD

3.1 Simulering -för- och nackdelar

 

Studien baseras på digital simulering i dator. Simulering är ett alter-

nativ till fullskaleförsök. Metodensstörsta fördelar är att man kan

efterlikna riskabla situationer samt att kostnaderna blir lägre. En

nackdel är att det alltid finns en viss osäkerhet beträffande hur väl

resultaten stämmer med verkligheten.

Det program som använts är väl validerat med data för en amerikansk bil.

Motsvarande validering har inte gjorts för fordonsdata som använts i

denna undersökning. Dessa data avser en europeisk medelbil. En annan

svaghet är att i ett komplicerat datorprogram med en mängd indata som

detta kan små förändringar i indata kräva flera inte helt självklara

följdändringar. Om de senare försummas kan resultaten bli missvisande.

En grundregel för simuleringar är att ju fler som görs med olika indata

desto säkrare blir resultaten. De ekonomiska resurserna sätter dock ofta

stopp betydligt tidigare än man skulle velat. Så har även skett här.

Ett annat problem är att det inte går attta hänsyn till några förar-

reaktioner. De är mycket väsentliga för om det verkligen blir en sladd

eller ej. Denna undersökning behandlardock endast förioppet fram tills

'en sladd börjar. Dessutom är det resultatens relativa ordning som är av

intresse; Det innebär att eventuella fel sem härrör från förarreaktionerna

är'desämma för alla-simuleringarna.

På grund av alla osäkerheter måste resultaten ses som en indikation på

vad som kan hända, inte som att detta skulle ha inträffat under verkliga

förhållanden. Man kan inte heller översätta resultaten till något direkt

trafiksäkerhetsmått. Det som resultaten visar är ett indirekt mått på

hur trafiksäkerheten påverkas av olika spårdjup vid halt väglag.
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3.2 Datorprogram

 

Det datorprogram som används kaiias HVOSM (Highway-Vehicie-Object-

Simulating-Modei). Det har använts tidigare vid VTI och finns be-

skrivet i ref 3 och 4.

3.2.1 Indata

Programmet kräver stora indatamängder. Indata för simuieringskontroii,

fordons- och däckdata, spårens utseende, fordonshastighet och fordonets

initiaiposition var desamma som i ref 3 och tas inte särskiit upp här.

Vi1ka data som har varierats i simuieringarna framgår av kapite] 4 och 5.

3.2.2 Utdata

Programmet ger en stor mängd utdata vid varje körning. Det som var av

intresse i den här studien var om däcken föriorar väggreppet e11er ej.

Exakt vad som menas med detta finns förkiarat i ref 3. Föriorat väggrepp

markeras i utdataiistan med en asterisk vid däckets sidkraft. Denna skrevs

ut för var 0.052te simuierad sekund i denna undersökning.

Om endast ett däck "föriorar väggreppet" påverkas inte fordonets kurssta-

biiitet. Vid toikningen av utdata har antagits att minst två däck ska för-

iora väggreppet under minst 0.1 sekund för att fordonet ska anses siadda.

I verkiigheten finns det givetvis ingen sådan fix gräns då fordonet får

siadd. Det är snarare en zon där risken för siadd ökar markant.
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4 GENOMFÖRANDE

Tvâ typer av manövrar simuierades. De beskrivs i 4.1 och 4.2 nedan.

4.1 Manövertyp 1

 

Manövertyp 1 var en enke] typ utan "rattröreiser". Fordonets röreise-

riktning har från början en vinkei a mot mittiinjen och fordonet rör

sig sedan utan sidoröreiser snett över på vänster körbana se figur 1.

 

 

 

 

Figur 1 Schematisk biid av manövertyp 1.

Denna manövertyp simuierades för o = 20 och 40. Spârdjupen som under-

söktes var 2, 4 och 6 cm. För varje spårdjup söktes det friktionstai

då fordonet får siadd, eniigt definition i kapitei 3.2.2.

4.2 Manövertyp 2

 

Den andra typen av manöver kan beskrivas som början av en omkörning.

Fordonet förfiyttas 4,2 m tvärs över vägen under iängden 1, se figur 2.

  

42n1

         

 

 

Figur 2 Schematisk biid av manövertyp 2-
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Fyra o11ka 1ängder och därmed manövrar simu1erades. Manöver N (1 = 180 m)

utgör norma1fa11et vid sidoförf1yttning en1igt TV124 (ref 5). De andra

manövrarna A (1 = 130 m), B (1 = 110 m) och C (1 = 90 m) har kortare

1ängder och därmed kraftigare sidoryck. Dessa fyra manövrar används 1

ref 3 och finns utför1igt beskrivna där. För1oppet under dessa manövrar

undersöktes för 0, 2, 4 och 6 cmzs spårdjup.
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5 RESULTAT

5.1 Manövertyp 1

 

Resu1taten för manövertyp 1 visar att risken för s1add ökar med ökat

spårdjup vid ett visst friktionsta1. En ökning av spårdjupet med 2 cm

motsvarar ungefär en ökning av det kritiska friktionsta1et med en

hundradei.

SPÃRDJUP(cm)

6. +
FORDONETFÃR //// FORDONET

1,. FÅR SLADD 4. BEHÃLLER
//// VÄGGREPPET

2- +

 

 

0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 FRIKTIONSTAL

Figur 3 Förhå11andet me11an friktionsta1 och åpârdjup där fordonet för-
10rar väggreppet. Manövertyp 1, d = 2 .

SPÃRDJUP (cm)

6- FORDONET+v FORDONET
FAR | BEHÃLLER

4 - SLADD + VÄGGREPPET

2- +

  

0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 FRIKTIONSTAL

Figur 4 Förhå11andet me11an friktionstai och spårdjup där fordonet för-
1orar väggreppet. Manövertyp 1, a = 40. .
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De iite tvära böjarna i figurerna kan ha två orsaker. Den ena är att

ingen finare indeining än hundradeiar har gjorts på friktionsta1et. Den

andra är att det i verkiigheten inte finns någon skarp gräns där ett

fordon får siadd, utan en bredare Zon.

5.2 Manövertyp 2

 

Resuitaten för manövertyp två är iite annoriunda. Manöver N och A föijer

ganska väi förväntat resuitat. Risken för siadd ökar med ökat spårdjup

och ett visst friktionstai och knyckarna på kurvan kan ha de orsaker som

nämndes ovan.

SPÃRDJUP (cm)

6- +
FDRDONET / FORDONET

4 , FAR + BEHÃLLER
sLAoy VÄGGREPPET

2 - + '

 

T 7 I I U 1 I

0,13 0,11» 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 FRIKTIONSTAL

  

Figur 5 Förhâ11andet me11an friktionsta1 och spårdjup där fordonet
föriorar väggreppet. Manöver N.

SPÃRDJUP (cm)
6 d 4, _

FORDONET / FORDONET

z. « ' FAR + BEHÃLLER
SLADD . VÄGGREPPET

Z ' +/

 

U I I 7_ + T I ' U '

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 FRIKTIONSTAL

  

figur_§ Förhâiiandet me11an friktionstai och spårdjup där fordonet
föriorar väggreppet. Manöver A.
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Däremot föijer manöver B OCh C inte aiis förväntat resuitat. Risken

för siadd minskar med ökat spårdjup. Det gäiier framför aiit manöver C.

 

 

 

SPÅRDJUPicm)

6' +

4. FORDONET\\\\+ FORDONET
FÅR | BEHÃLLER

2_ SLADD + VÄGGREPPET

:4-

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 FRIKTIONSTAL

figur_z Förhåiiandet me11an friktionstai och spårdjup där fordonet
föriorar väggreppet. Manöver B.

SPÃRDJUP(cm)

6-
+\

10' +

 

FORDONET \\\\ FORDONET
2. FÅR + BEHÃLLER

SLADD I VÄGGREPPET

7 I r i I r y 7 aj_ 4. .nr-__-

 

0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 FRIKTIONSTAL

_Eigur_§ Förhåiiandet meiian friktionsta] och spårdjup där fordonet
föriorar väggreppet. Manöver C.

En an1edning tiil att risken för siadd minskar kan vara att med den

använda initiaipositionen råkar hjuien komma i en gynnsam vinke] just

när de ska ta sig ur spåren. För att undersöka denna tes gjordes nya

simuleringar för manöver C där man fiyttade fordonets initiaiiäge 6 tum

(15 cm) i sida. Resuitatet biev då mer trovärdigt, d V'S att risken för

siadd ökar med ökat spårdjup.
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SPÃRDJUP(cm)

 

+

FORDONETFÅR SLADD //// FORDONET
+ BEHÃLLER
| VÄGGREPPET

2- +
 

I i I T I I T + I 'I r

0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,214 0,25 0,26 0,27 FRIKTIONSTAL

fjggr;§_ Förhåiiandet meiian friktionstai och spårdjup där fordonet
föriorar väggreppet. Manöver C, ändrat sidoiäge.

Man kan notera att friktionstaiet då fordonet får siadd (figur 8 och 9)

är detsamma för båda sidoiägena när det inte är några spår i vägbanan.

Det styrker teorin att hjulens vinke] när de träffar spårkanten orsakade

det oväntade resuitatet.

Man får också ur figur 5 - 8 det inte heit oväntade resuitatet att ju

häftigare manöver desto högre friktion krävs för att fordonet ska behåiia

väggreppet.
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6 DISKUSSION

Denna undersökning antyder storleksordningen på den effekt som spårdjup

kan ha på trafiksäkerheten vid halt väglag. Resultaten anger att en

spårdjupsökning med två om kan sägas motsvara en minskning av friktions-

talet med ungefär en hundradel. Detta gäller vid låga friktionstal. Vid

höga friktionstal har spårdjupet mycket mindrebetydelse för fordons för-

måga att behålla väggreppet.

En annan förenkling i simuleringarnaaär att spåren har haft ett jämnt,

idealiserat utseende. I verkligheten är de ofta ojämna åt flera håll.

De kan också vara betydligt brantare, särskilt i Norra Sverige. Under

vintern bildas där ibland "isvalkar" vid spårkanterna. Effekten av

spåren blir då större. Spårdjupets betydelse kan jämföras med att sand-

ning på hala vägbanor ger en ökning av friktionstalet med i snitt nio

hundradelar.

Som tidigare nämnts är simulering en något osäker metod. Datorprogrammet

i denna undersökning är dock mycket väl validerad i USA. Det finns heller

ingenting som pekar på att de fordonsdata som används här skulle vara

felaktiga på något sätt.

Trots att simulering är en billig metod (jämfört med fullskaleförsök)

kvarstår dock det faktum att fler simuleringar skulle ha gjort resultaten '

säkrare. Resultaten för manöver C är ett exempel på detta. De visar att

man borde göra många simuleringar för varje spårdjup med varierande man-

övrar och initialläge.

Den stora nackdelen med ett program av det här slaget är att det svår-

ligen kan beakta förarreaktioner. Det mänskliga beteendet är dock den

viktigaste orsaken till om ett fordon får sladd eller ej. I en körsimu-

lator av den typ som finns på VTI finns det möjlighet att även undersöka

detta.

En annan effekt som spår har på trafiksäkerheten är att de kan bli vatten-

fyllda vid regnväder så att risk för vattenplaning föreligger, se ref 2.

Datormodellen HVOSM kan dock inte användas för att undersöka vattenplaning
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utan att omfattande modifieringar görs. Kunskapen är hitti11s oklar om

viiken av dessa effekter av spår som har störst betydeise för den totaia

trafiksäkerheten.

Spårs effekt på trafiksäkerheten är en av de aspekter som bör beaktas

när man bestämmer hur beiäggningsunderhåiiet ska läggas upp. Dessutom

finns fiera andra trafiksäkerhetsaspekter t ex inverkan av ojämnheter

att ta hänsyn tiii, förutom effekterna på restid, fordonskostnader m m.

När det gäiier just spår bör detemeliertid vara så att den främsta

effekten är på trafiksäkerheten. Därför torde det vara nödvändigt att

fortsätta FoU inom detta område med oiycksanaiyser. Sådana är nu möjiiga

eftersom vägyteegenskaper kan mätas, och mäts, för stora vägnät med inte-

grerade mätsystem av typ RST (Road Surface Tester). Simuiering i dator

kan dock fortfarande vara en hjäip för att förkiara de eventueiia ski11-

nader som kan påvisas vid oiycksanaiyser. Det är i detta perspektiv som

resu1taten av denna undersökning ska ses.
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