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FÖRORD

Denna undersökning är en direkt fortsättning på arbetet med konstruk-

tionen av en experimentell barncykel, den s k STUPEDEN. Studien har

finansierats av Styrelsen för teknisk utveckling (STU).

Projektledare är Stina Järmark och huvudförfattare är Sixten Nolén och

Stina Järmark.

Krister Spolander har initierat projektet och medverkat vid planeringen.

Berit Nilsson har medverkat vid datainsamlingen.

Evert Ohlsson har varit ett värdefullt stöd i det tekniska och praktiska

arbetet. Han har dessutom konstnärligt illustrerat cykeln på omslaget.

Stig Danielsson har konsulterats i den statistiska analysen.

VTI MEDDELANDE 504





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

SUMMARY

BAKGRUND OCH SYFTE

2 BESKRIVNING AV FÖRSÖKET

2.1 Den varierbara cykeln

2.2 Försökets uppläggning

2.3 Genomförande

3 RESULTAT

DISKUSSION

4.1 Effekter av Olika axelavstånd och castervinkel på

stabiliteten

4.2 Den varierbara cykeln 50m experimentellt verktyg

REFERENSER

Bilaga 1 Latinska kvadrater

Bilaga 2 Rådatatabell

VTI MEDDELANDE 504

Sid

III

10

13

16

16

22





'STUPEDENK
- en experimentell studie av en varierbar barncykel

av Stina Järmark och Sixten Nolén
Statens väg- och trafikinstitut
LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En cykels fysiska utformning påverkar dess köregenskaper så, att t ex ett

långt avstånd mellan fram- och bakhjulet gör cykeln stabilare men

samtidigt svårare att styra (manövrera).

Den varierbara barncykeln konstruerades på VTI för att kunna studera de

enskilda effekterna av förändringar i en eller flera variabler, t ex effek-

ten av ett långt avstånd mellan fram- och bakhjul på stabiliteten.

Syftet med den här studien är tvåfaldigt:

l. dels att prova hur cykeln fungerar i den praktiska experimentsitua-

tionen

2. dels att studera vilka eventuella effekter axelavståndet och caster-

vinkeln har på stabiliteten.

Axelavståndet och castervinkeln varierades på fem olika sätt, alltifrån

en cykel med maximal castervinkel och maximalt axelavstånd till en med

minimal castervinkel och minimalt axelavstånd.

Variationerna av cykeln gjordes med hjälp av en för cykeln specialkon-

struerad ställning, där man med stor noggrannhet kunde ställa in de olika

axelavstånden och castervinklarna.

Resultaten visar inga signifikanta .effekter av enbart större eller mindre

castervinkel respektive axelavstånd, om man studerar dessa var för sig.

Däremot finns en signifikant effekt av interaktionen mellan castervinkel

och axelavstånd. Den cykel som har minimal castervinkel och minimalt

axelavstånd tycks vara den stabilaste.
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Under försökets gång upptäcktes flera variabler, som inte kunde hållas

konstanta. Bland annat varierade avståndet mellan styret och sadeln som

en följd av de olika inställningarna av axelavstånd och castervinkel. För

att kontrollera detta försågs cykeln med en s k varierbar styrstam i ett

nytt försök.

Styrstammens horisontella del varierade mellan 4-20 cm under försöket

och detta påverkade också stabiliteten!

Att använda cykeln i experimentsituationer är tydligtvis både tidskrä-

vande - det tar lång tid att "ställa in" alla vinklar - och opredicerbart,

eftersom vi i dag inte har kontroll över vilka effekter en förändring i en

variabel har på en annan.

*En förutsättning för fortsatta experimentella studier av cykeln är en

kartläggning av cykelns alla variabler och hur de påverkar varandra.
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A variable bicycle for children

by Stina Järmark and Sixten Nolén
Swedish Road and Traffic Research Institute
LINKOPING Sweden

SUMMARY

The design of a bicycle influences its driving Characteristics in such a

way that e.g. a large wheelbase makes the bicycle more stable but at the

same time hard to manoeuvre.

A variable bicycle for children was designed by the Swedish Road and

Traffic Research Institute in order to study the specific effects of the

alterations of one or several variables, e.g. the effect of a large

wheelbase upon the stability.

The aim of the study was twofold:

on the one hand to test the function of the bicycle in the practical

 

experimental situation and

on the other hand to study the possible effects of the wheelbase and

 

head angle upon stability.

The wheelbase and head angle were varied in five different ways, i.e.

from a bicycle with a maximum head angle and a maximum wheelbase to

a bicycle with aminimum head angle and a minimum wheelbase.

The variations were carried out with the aid of a stand, specially

designed for this bicycle, making it possible to adjust the different

wheelbases and head angles with precision.

From the results no significant effects have been found when only the

head angle or wheelbase respectively was varied, if studied separately.

There is, however, a signficant effect of the interaction between head

angle and wheelbase. The bicycle with a minimum head angle and a

maximum wheelbase seems to be the most stable one.
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During the test several variables were discovered, but were not possible

to keep constant, e.g. the distance between the handlebars and the

saddle varied due to the different adjustments of the wheelbase and the

head angle. In order to control this variation in a new test the bicycle

was equipped with an adjustable handlebar stem. The length of the

horizontal part of the handlebar stem was varied between 40 and 200 mm

during the test and the stability was consequently affected.

To use this bicycle in experimental work seems to be both time-

consuming - it takes a long time to change the configuration - and

unpredictable because of the interaction of settings.

A sound basis for continued experimental studies would be a thorough

analysis of the stability influencing variables of a bicycle and their

interaction.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Cykling är ett samspel mellan människa och fordon med många faktorer

inblandade, tex fordonets utformning och cyklistens körskicklighet.

Cykelns utformning påverkar också cykelns köregenskaper - en dåligt

utformad cykel kan således vara en säkerhetsrisk.

Två viktiga köregenskaper som påverkas av cykelns utformning är

manövrerbarhet och stabilitet. För att kunna påverka dessa måste man

först klarlägga vilka faktorer hos cykeln som påverkar dessa köregenska-

per. Studier av detta slag finns gjorda och visar på ett mycket komplext

samband. Det kan ofta vara många faktorer som påverkar en och samma

köregenskap, t ex stabiliteten (Jones, 1970, Godthelp, 1975, Whitt öc

Wilson, 1976).

Under slutet av 70-talet gjordes studier vid Statens väg- och trafikinsti-

tut (VTI) där barncykelns köregenskaper och barns förmåga att cykla

undersöktes (Arnberg 'et al, 1978, Öström, Arnberg, 1978). Erfarenhe-

terna visar svårigheter att, under kontrollerade former, studera enskilda

effekter av eneller flera parametrar.

Studier av detta slag skulle underlättas om man har ett mätinstrument,

där parametrarna kan studeras isolerat oberoende av de övriga. Mot

bakgrund av detta konstruerades på VTI på uppdrag av Styrelsen för

teknisk utveckling (STU), den sk varierbara barncykeln. Den är en

experimentcykel och ska således inte betraktas som en "vanlig" barncy-

kel.

Cykeln kan varieras i åtta olika avseenden utöver de vanliga inställnings-

möjligheterna för sadel och styre. Den finns endast i ett exemplar och

genom att utformningen kan varieras får man flera och olika cykelbe-

tingelser eller, om man så vill, flera olika cyklar eller typer av cyklar i

en och samma cykel. För en mer detaljerad teknisk beskrivning hänvisas

till Ohlsson (1983).

Från reglerteknisk synpunkt kan man förvänta sig ett visst samband

mellan en cykels stabilitet och dess castervinkel respektive axelavstånd.
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I grova drag innebär detta att:

- ju större axelavstånd cykeln har desto större blir stabiliteten och

tvärtom

- ju större castervinkel cykeln har desto större blir stabiliteten och

tvärtom.

Syftet med den här studien är att:

1. prova hur cykeln fungerar i ett experiment

2. studera vilka eventuella effekter axelavstånd och castervinkel har på

stabiliteten.
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2 BESKRIVNING AV FÖRSÖKET

2.1 Den varierbara cykeln

Den varierbara cykeln är konstruerad för barn som väger högst 30 kg, dvs

barn i S-årsäldern. Cykeln väger 13 kg, har fotbroms och saknar växlar.

Cykeln kan varieras i följande avseenden (Ohlsson, 1983):

- axelavstånd

- hjulstorlek

- vevpartiets placering

- castervinkel

- försprång

- utväxling

- vikt

- masströghetsmoment för hjul- och styrsystem

I denna studie varierades axelavståndet och castervinkeln.

      

Figur 1 Varierbar barncykel
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Axelavståndet är avståndet mellan framhjuls- och bakhjulscentrum (A i

figur 1). Castervinkeln är styraxelns lutning (linje C) mot en vertikal

linje (D). Casteravstândet (B), dvs avståndet mellan en vertikal linje (D)

och styraxelns lutning (C), hölls konstant i försöket (37 mm).

För närmare beskrivning av inställningen av de olika castervinklarna och

axelavstånden, se Nolén (1985).

2.2 Försökets uppläggning

 

Undersökningen består av ett försök med den varierbara barncykeln där

man, genom att variera dess utförande i fem olika avseenden, vill se om

detta påverkar stabiliteten. Varje cykelbetingelse består av en viss kom-

bination av castervinkel och axelavstånd. Dessa illustreras i tabell 1.

Tabell 1 De fem olikakombinationerna av castervinkel och axelav-

stånd som' prövades i försöket

    

AXEL- CASTERVINKEL

AVSTÅND
Minimal Normal Maximal

Minimal l 2

Nor mal 3

Maximal 4 5

     

Således har cykel nr 1 ett minimalt axelavstånd och minimal castervin-

kel, cykel nr 2 har minimalt axelavstånd och maximal castervinkel osv.

Fyra "betingelser" har uteslutits ur försöket. Dessa är följande:
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- normal castervinkel - minimalt axelavstånd

- minimal castervinkel - normalt axelavstånd

- maximal castervinkel - normalt axelavstånd

- normal castervinkel - maximalt axelavstånd

Skälet till detta är resultatet av en medveten avvägning mellan den

mertid som skulle krävas för ytterligare fyra försöksbetingelser, de

uttröttningseffekter som barnen skulle drabbas av samt den merinforma-

tion som dessa försök skulle ge.

Utseendet hos de fem olika cykelbetingelserna framgår av figurerna 2-6.

 

Figur 2 Cykelbetingelse A. Minimal castervinkel. Maximalt axelav-
stånd
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Figur 3 Cykelbetingelse B. Maximal castervinkel. Minimalt axelav-
stånd

 
Figur 4 Cykelbetingelse C. Normal castervinkel. Normalt axelav-

stånd

VTI MEDDELANDE 504



 

Cykelbetingelse D. Maximal castervinkel. Maximalt axelav-

stånd
Figur 5

 

Figur 6 Cykelbetingelse E. Minimal castervinkel. Minimalt axelav-
stånd
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Som man kan se av tabell 1 varieras castervinkel och axelavstånd

vardera i tre nivåer, nämligen minimal, normal och maximal. Den nivå

som betecknas normal valdes med utgångspunkt från ett antal barncyklar

i handeln. Minimal- respektive maximalinställningen representerar så-

lunda ett lägre och ett högre värde gentemot "normalcykeln".

Axelavståndet mäts i antal millimeter och castervinkeln i antal grader.

Dessa värden redovisas för respektive nivå i tabell 2.

Tabell 2 Variation av axelavstånd (mm) och castervinkel (0)

 

MINIMAL NORMAL MAXIMAL

  

Axelavstånd 850 mm 880 mm 910 mm

Castervinkel 16° 20° 24°

     

15 barn i 8-årsåldern, åtta pojkar och sju flickor, deltog som försöksper-

soner. Valet av åttaåriga' barn beror på de begränsningar hos cykeln som

nämnts tidigare, nämligen en maxbelastning av ca 30 kg.

Försökspersonerna valdes slumpmässigt ur klasslistor över elever i års-

kurs 2 vid en och samma skola. Alla barn ägde en egen cykel och cyklade,

under sommarhalvåret, minst en gång i veckan. Däremot cyklade de

nästan aldrig under vinterhalvåret.

Varje barn cyklade under alla fem cykelbetingelserna i ett och samma

försök. En nackdel med detta är de inlärnings- och uttröttningseffekter

som kan snedvrida resultaten så, att om t ex alla barnen börjar med

samma cykelbetingelse, kan denna ge de sämsta resultaten eftersom

barnen är ovana vid cykeln.

Med syfte att balansera ut dessa effekter användes tre 5x5 latinska

kvadrater (Edwards, 1970). Detta innebär att varje barn cyklar under

olika betingelser i en unik turodning. Dessutom förekommer varje cykel-

VTI MEDDELANDE 504



betingelse i en viss position exakt lika många gånger, dvs varje beting-

else har varit "första cykel" tre gånger, "andra cykel" tre gånger etc.

Dessa latinska kvadrater redovisas i bilaga 1.

Studien är upplagd enligt en tre-faktoriell design med upprepad mätning.

De tre faktorerna är casterivnkel, axelavstånd och försökspersoner (se

tabell 3). Denna design valdes för att kunna studera eventuella interak-

tionseffekter mellan castervinkel och axelavstånd.

          

Tabell 3 Beskrivning av en tre-faktoriell design med upprepad mät-
ning

Al A2

Försöks-

personer

(5) Bl BZ Bl 52

51 ABSlll ABSlZl ABSle ABSZZl

52 ABSllZ ABSlZZ ABSZIZ ABSZZZ

53 ABSllB ABSIZB ABSZlB ABSZZB

etc

Al : Minimal castervinkel

A2 = Maximal castervinkel

Bl = Minimalt axelavstånd

BZ = Maximalt axelavstånd

S = Försökspersoner

Beteckningen ABSlZB i tabellen ovan innebär sålunda att en cykel med

minimal castervinkel och maximalt. axelavstånd körs av försöksperson

nummer tre.

För att utföra beräkningar enligt den faktoriella designen ovan krävs att

en cykelbetingelse utesluts, nämligen den med normal castervinkel och
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normalt axelavstånd. Parametrarna i normalläge förekommer nämligen

inte i kombinationen minimal eller maximal inställning, utan endast i

kombination normal-normal (se tabell 1).

2.3 Genomförande

 

Innan huvudförsöket påbörjades gjordes tre förförsök med några barn i 8-

ârsåldern. Syftet var dels att få en uppskattning av hur lång tid det tog

för barnen att cykla under alla betingelserna, dels att prova fram en

lämplig bana för att mäta stabiliteten.

Banans slutliga utförande blev en kompromiss mellan erfarenheter från

tidigare undersökningar (bl a Arnberg, Tydén, Norén, 1975 och Mortimer

et al, 1976) och de tre förförsöken. Resultatet blev en 19 m lång och

15 cm bred, rak bana. Långsidorna på banan utgjordes av plastremsor,

som "på elektrisk väg" registrerade när barnen 'cyklade på eller över

dessa. Varje registrering representerar en felmarkering och innebär såle-

des ju färre felmarkeringar desto stabilare cykling.

= Stabiliseringszon a: Avslutningszon

      

2 240 mm 4 \l j 150 mm

xx i

_\\ \\.\ i _

i.

L_____,,_____J \ »r ,_.JLFJ

5 000 mm 19 000 mm 1 500 mm

Skiss över stabilitetsbanan (ej skalenlig)Figur 7

Banan har även en stabiliseringszon och avslutningszon. Den första

användes till att hitta en viss ingångsstabilitet och lagom fart. Den

senare till att förhindra barnen från att svänga över banan för tidigt. I

dessa zoner skedde ingen felregistrering.
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Försöken genomfördes inomhus under våren 1985 på Statens väg- och

trafikinstitut (VTI), med ett barn vid varje försök. Varje barn cyklade

under de fem betingelserna på samma bana. För varje cykelbetingelse

gjordes sex mätningar per barn, dvs sex cykelturer. De felmarkeringar

som redovisas per cykelbetingelse utgör alltså ett medelvärde av dessa

sex cykelturer.

När barnen cyklat sina sex turer under enbetingelse, ändrades cykelns

utformning och en ny betingelse erhölls. När barnen cyklat under alla

fem betingelserna hade varje barn kört totalt 30 cykelturer.

Innan de började cykla gavs instruktioner om hur cyklingen skulle gå till.

Bland annat skulle de hålla ungefär samma hastighet varje gång. Vid

varje cykeltur mättes den tid det tog för barnet att cykla. Strävan var

att varje "tur" skulle köras på ca 10 sekunder. Blev farten för hög eller

för låg tillrättavisades barnet. Ibland fick de cykla om.

Efter individuell inställning av sadel och styrhöjd vid varje betingelse,

fick barnet ca fem minuters träning på cykeln och banan, utan att några

fel registrerades. Träningen gjordes under den första cykelbetingelse som

gällde för respektive barn. Varje ny cykelbetingelse föregicks dessutom

av två "träningsturer" utan registrering av fel.

En cykelbetingelse måste vara inställd exakt lika för alla barn. Inställ-

ningen av olika castervinklar och axelavstånd kräver därför stor nog-

grannhet. Till detta krävs ett hjälpmedel, som i det här fallet bestod av

en ställning, konstruerad speciellt för cykeln.

Ställningen kan liknas vid ett "koordinatsystem" med en rörlig y-axel.

Genom att cykeln förankras horisontellt kan man mäta avståndet mellan

olika "koordinater", t ex mellan fram- och bakhjulscentrum på cykeln.
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Upphängning av den varierbara cykeln

X-axeln (millimetergraderad, är ej rörlig)
Y-axeln (millimetergraderad, är rörlig)

\
l
/
"
<
>
<
>

u

Möjlig rörelseriktning

En slags "pinne" som är rörlig i djupled

Figur 8 Beskrivning av mätinstrument för inställning av varierbar
barncykel
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3 RESULTAT

De fem olika cykelbetingelserna hade följande medelvärden. De mot-

svarar ett genomsnittligt antal felmarkeringar per betingelse (ju lägre

medelvärde desto bättre stabilitet).

                   

 

felmlarkeringag..., 4 ä å ä ä

.-

'r

Minimal castervinkel - maximalt axelavstånd

Maximal castervinkel - minimalt axelavständ

Maximal castervinkel - maximalt axelavstånd

A

B

C

D = Minimal castervinkel - minimalt axelavstånd

Figur 9 Aritmetiska medelvärden för de fem olika cykelbetingel-
serna

Som framgår av figur 9 har betingelse E (minimal castervinkel - mini-

malt axelavstând) bäst stabilitet, dvs lägst antal felmarkeringar. Beting-

else A (maximal castervinkel - minimalt axelavstånd) har sämst stabili-

tet. Denna skillnad kan dock vara slumpmässig.
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För att pröva om det finns en faktisk skillnad och vilken eventuell effekt

castervinkel och axelavstånd har på stabiliteten, användes en 2x2x15

faktoriell variansanalys med upprepad mätning (Mc Nemar, 1966 och

Keppel, 1983). Som nämnts tidigare har betingelsen normal castervinkel

- normalt axelavstând uteslutits i beräkningarna. Resultaten från vari-

ansanalysen redovisas i tabell 4. Rådata redovisas i bilaga 2.

  

Tabell 4 Faktoriell variansanalys

Source of Sum of Mean
variation squares df square F-value P

Axelavstånd 0,00 1 0,00 0,00

Castervinkel 4,82 1 4,82 3,07

Försökspersoner 615,39 14 43,96

Interaktion AxC 25,78 1 25,78 8,95 <0,01

Interaktion Apr 48,24 14 3,45

Interaktion (3pr 21,96 14 1,57

Interaktion AxCpr 40,35 14 2,88

Totalt 756,54 59

        

Effekterna av enbart castervinkel respektive axelavstånd har testats på

5% signifikansnivå, vilket ger ett kritiskt F-värde = 4,60. Resultatet är

inte signifikant.

Interaktionseffekten mellan castervinkel och axelavstånd har testats på

196 signifikansnivâ vilket ger ett kritiskt F-värde = 8,86. Resultatet är

signifikant.

De slutsatser som kan dras av variansanalysen är följande. Det finns en

signifikant skillnad mellan de olika cykelbetingelserna och denna skillnad

betstâr av en interaktionseffekt mellan castervinkeln och axelavståndet.

Interaktionseffekten illustreras grafiskt i figur 10.
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10 mmdnal
'b castervinkel

8" ><Gaxmsnüiihm:
_ enual 6 ndnümü.
felmarkeringar " castervinkel

4 "

2 "

Miniñalt Maximalt

AXELAVSTÄND

Figur 10 Interaktionseffekt mellan axelavstând och castervinkel

Minimal castervinkel och minimalt axelavstånd tycks enligt figuren vara

den stabilaste betingelsen.

En cykel med maximal castervinkel har sämre stabilitet än en med

minimal castervinkel om axelavstândet är minimalt. Däremot har en

cykel med maximal castervinkel bättre stabilitet än en med minimal

castervinkel om axelavståndet är maximalt. Detta innebär att en

minimal castervinkel inte alltid ger bättre stabilitet än en maximal

castervinkel. Det beror på vilket axelavstând cykeln har.
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4 DISKUSSION

4.1 Effekterav olika axelavstånd och castervinklar på stabilite-

ten

Resultaten från denna studie visar att den varierbara cykelns utformning

påverkar dess stabilitet. Det är dock inte de enskilda faktorerna, axelav-

stånd och castervinkel som var för sig står för denna påverkan. Föränd-

ringarna i stabilitet uppkommer först när dessa interagerar.

I detta sammanhang bör dock nämnas några ord speciellt beträffande

axelavståndets effekt på stabiliteten.

Som framgår av tabell 4 har axelavståndet ett F-värde = 0,00. Ett så lågt

F-»värde är högst osannolikt och väcker misstanke om att det kan finnas

ett fel någonstans. Kanske en indikation på brister i metodiken?

I samråd med statistisk expertis blev slutsatsen att det erhållna O-värdet

med största sannolikhet beror av slumpen och inte på bristande metodik.

Studiens huvudresultat är att stabilitetsförändringar hos cykeln uppkom-

mer när axelavstånd och castervinkel interagerar.

Enligt figur 10 över interaktionseffekten tenderar den cykelbetingelse

som består av minimal castervinkel - minimalt axelavstånd att vara

stabilast. Detta överensstämmer dock inte med de ursprungliga förvänt-

ningarna (se sid 2). Enligt dessa borde en betingelse med minimal caster-

vinkel - minimalt axelavstånd ha sämst stabilitet.

Varför är resultatet från denna studie och förväntningarna så motstri-

diga? Är det resultaten eller förväntningarna som inte är riktiga?

Troligtvis ligger en del av förklaringen i resultaten, närmare bestämt en

viss parameter i cykelns utformning som inte kunde hållas konstant.

Avståndet mellan sadel och styre varierade från 24-39 cm under de olika

betingelserna.
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Varje cykelbetingelse består således, förutom av castervinkel och axel-

avstånd, dessutom av ett avstånd mellan sadel och styre. De olika

avstånden mellan sadel och styre finns angivna för respektive betingelse

i tabell 5 nedan.

Tabell 5 Avstånd mellan sadel och styre för respektive cykelbeting-

   

else

Castervinkel - Axelavstånd Avstånd

Sadel - Styre

Minimal - Minimalt 33 cm

Minimal - Maximalt 39 cm

Normal - Normalt 31 cm

Maximal - Minimalt 24 cm

Maximal - Maximalt 28 cm

   

Eftersom variationen mellan sadel och styre troligtvis snedvridit resulta-

ten, upprepades försöket - denna gång med lika stort avstånd mellan

sadeln och styret under samtliga betingelser.

Avståndet mellan sadel och styre hölls konstant med hjälp av en sk

varierbar styrstam.

 

Figur ll Varierbar styrstam
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Den varierbara styrstammen består av två delar:

1. en rörlig del som kan skjutas fram och tillbaka horisontellt

2. en fast del som förankras vertikalt i cykelns styraxel.

Genom att skjuta första delen fram och tillbaka horisontellt, kan längden

på styrstammen varieras. Härigenom hålls avståndet mellan sadel och

styre konstant under alla cykelbetingelserna.

Det andra försöket genomfördes på samma sätt som det första, men nu

med endast fem försökspersoner. Avståndet mellan sadel och styre var

44 cm under alla betingelserna.

Det visade sig dock att det även i försök II fanns en parameter, som inte

kunde hållas konstant och som påverkade stabiliteten. Längden på styr-

stammens horisontella del, dvs del 1 i figur ll, varierade mellan 4-20 cm

under de olika betingelserna.

Resultaten av försök II redovisas i figur 12. Det värde som angetts över

stolparna respektive cykelbetingelse representerar längden på styrstam-

mens horisontella del. Eftersom resultaten är svåra att tolka har de inte

signifikanstestats.

Av figur 12 framgår att den cykelbetingelse med längst styrstam (hori-

sontella delen) blir mycket instabil. Denna instabilitet kunde även be-

kräftas av observationer under försöket. Resultaten av försök II är

således svåra att tolka på grund avatt styrstammens variation påverkar

stabiliteten.

Slutsatsen av försök II blir att en kontroll av avståndet mellan sadel och

styre måste lösas på något annat sätt än med en varierbar styrstam. Hur

detta bör lösas är dock ett tekniskt* problem som ligger utanför denna

studie.
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A = Minimal castervinkel - maximalt axelavstånd

B = Maximal castervinkel - minimalt axelavstånd

C = Normal castervinkel - normalt axelavstând

D = Maximal castervinkel - maximalt axelavstånd

E = Minimal castervinkel - minimalt axelavstånd

Figur 12 Aritmetiska medelvärden för de fem olika cykelbetingel-
serna under försök II (ju lägre medelvärde desto bättre sta-
bilitet). Värdet över staplarna för respektive betingelse
representerar längden på styrstammens horisontella del.

4.2 Den varierbara cykeln som experimentellt verktyg

Ett av syftena med försöket var att studera hur den varierbara cykeln

fungerar som experimentellt verktyg. Försöken skulle således visa hur

cykeln fungerar i ett praktiskt experiment.

Hur lång tid tar det och är det svårt att "ställa in" castervinkeln eller

axelavståndet? Hur lång tid orkar försökspersonerna vänta mellan de

olika inställningarna av cykeln? Hur går det att jobba med cykeln? Är
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det enkelt att hantera cykeln eller är den tung att lyfta upp på ställ-

ningen? Har man i ett experiment kontroll över alla de variabler man vill

studera och/eller kan man konstanthålla sådana som inte är av intresse

att studera?

Dessa och liknande frågor besvarades i de två försöken.

Hanteringen av cykeln, t ex inställningen av castervinkeln, är alltför

omständlig och tidskrävande för att cykeln ska kunna fungera som expe-

rimentellt verktyg. Det är således alltför många "skruvar att skruva på"

för att bara göra en enda justering.

De barn som ska cykla på cykeln måste också sysselsättas under den tid

det tar att "ställa om" cykeln, vilket i praktiken kräver två försöksle-

dare. Tidsåtgången medför också uttröttningseffekter, som i sin tur

påverkar resultaten och får barnen att tappa koncentrationen.

Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara att välja en annan försöks-

uppläggning där varje försöksperson endast kör under en betingelse för

att därmed minska tiden för varje person. Men detta medför istället att

det är svårare att upptäcka skillnader mellan cyklarna utan att

väsentligt öka antalet försökspersoner. För försöket som helhet innebär

det också en kostnads- och tidsökning jämfört med ett försök med färre

antal försökspersoner.

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att använda samma försöks-

personer under flera och kortare försök, dvs "dela upp" försöket på flera

och kortare "småförsök".

Detta medför, på samma sätt, en tidsökning för hela experimentet och

dessutom praktiska svårigheter med att få försökspersonerna att åter-

komma flera gånger.

En praktisk detalj, som måste justeras för att cykeln ska fungera, är

bromsen. För att kunna variera de olika parametrarna i försöket måste

cykelkedjan ha en viss längd. Detta har till följd att cykeln måste förses

med en s k kedjesträckare för att hålla kedjan sträckt under alla beting-
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elser. Denna kedjesträckare försämrar cykelns bromsegenskaper. Efter-

som försöket dessutom visade att de flesta barn inte har någon erfaren-

het av handbroms är detta troligen inte heller någon lösning på proble-

met.

Ett andra, och för experimentsituationen kanske viktigare argument, som

talar mot cykeln som "experimentellt verktyg", är att erfarenheterna

från försöken visar svårigheter att kontrollera alla variabler, dvs att

kunna hålla de variabler konstanta, som inte är av intresse att studera.

Slutsatsen måste bli att cykeln - för attkunna fungera som experiment-

cykel- måste göras mer lätthanterlig, så att man dels kan ha kontroll

över alla variabler och dels gör att det blir enklare att ställa in de olika

"parametrarna", framför allt av tidsbesparande skäl.

En förutsättning för fortsatta studier är en kartläggning av cykelns alla

- i dag kända och okända - variabler samt hur dessa interagerar. Om nu

en sådan studie är möjlig

Först när och om denna studie genomförs kan fortsatta studier ta vid. En

tänkbar sådan skulle kunna vara att studera manövrerbarheten.
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LATINSKA KVADRATER

            

Bilaga 1

 

            

 

  

Turordning Turordning

Fp l 2 3 4 Fp-,l 2

1 p: D E 5 DQC A E

ZtBAECD TCBEDA

BICDAEB BAJDCAEB

4'D E E A c 9 A E D B c

53C DBA loEA'BCD

Turordning

FP l 2 3 4

11 D B G A B

12_c, D B E A'

13113 A D E G

B B A c D

15A, CJB D E

 

Dessa tre latinska kvadrater visar försökspersonernas turordning av de

olika cykelbetingelserna.
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Rådatatabell för variansanalys

 

Bilaga 2

 

 

 

 

     

 

CASTERVINKEL

EXELAVSTÅND Fp Minimal Maximal ?gif i

31: + al"u __,,...

1 5.33 6.17 11.5 5.75
2 3.83 7.83 11.66 5.83
3 0.83 2.67 3.5 '1.75
4 14.0 12.33 26.33 13.16
5 10.83 9.83 20.66 10.33
6 3.0 5.0 8.0 4.0
7 9.33 10.33 19.66 9.83

. . 8 8.17 8.33 16.5 8.25
Mlnlmalt 9 11.83 13.67 25.5 12.75

10 8.5 10.33 18.83 9.42
11 2.33 3.5 5.83 2.92
12 7.5 9.33 16.83 8.42
13 5.67 9.5 15.17 7.58
14 4.83 10.17 15.0 7.5
15' 9.67 .14.83 24.5 12.25

105.65 133.82 239.47 7.98

i 7.04 8.92 7.98

1 6.83 6.83 13.66 6.83
2 4.0 3.5 7.5 3.75
3 1.0 3.67 4.67 2.34
4 14.67 12.17 26.84 13.42

.5 10.0 8.67 18.67 9.34
6 4.5 2.5 7.0 3.5
7 8.0 8.33 16.33 8.16
8 11.83 11.0 22.83 11.42
9 11.83 9.83 21.66 10.83

. 10 7.5 11.5 19.0 9.5
Malealt 11 3.67 3.67 7.34 3.67

12 11.33 12.17 23.5 11.75
13 10.33 8.33 18.66 9.33
14 8.67 4.83 13.5 6.75
15 11.17 7.17 18.34 9.17

2 125.33 114.17 239.5 7.98

2 8.355 7.61 7.98

2 230.98 247.99 478.97

TOTALT _ 7.70 8.27 7.98
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