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FÖRORD

Utvecklingen av den här redovisade datormodellen, VETO, har delvis

utförts inom ett projekt benämnt "Vejstandard og Transportomkostning-

er". Projektet, som utförts på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, om-

fattar två delar

0 Fordonskostnader och beläggningstillstånd. Delprojektet utförs av
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) i Sverige. Utvecklingen av VETO
är i sin tur en del av VTI-projektet

o Komfortvärdering. Delprojektet utförs av Väg- och Trafiklaboratoriet
(VTT) i Finland.

En projektkommitté med följande medlemmar har följt upp projektet:

Erik Bärenholdt, Statens Vejlaboratorium, Danmark

Gunnar Carlsson, Statens väg- och trafikinstitut, Sverige

Knut Gaberstad, Transportökonomisk Institutt, Norge

Jon-Birger Jonson, Vegegerd Rikisins, Island

Anssi Lampinen, Statens Tekniska Forskningscentral, Finland.

Gunnar Carlsson har varit kommitténs ordförande och projektledare.

Väsentliga kunskapsbidrag för genomförandet av den här redovisade

modellutvecklingen har lämnats av Lennart Djärf, Georg Magnusson,

Staffan Nordmark och Evert Ohlsson, samtliga kollegor vid VTI.

Slutligen ett stort tack till Siv-Britt Franke för utskriften från 'ett

omfattande och svårläst manuskript.
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VETO - ett datorprogram för beräkning av transport-
kostnader som funktion av vägstandard

av Ulf Hammarström och Bo Karlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

VETO är en fysikaliskt utformad modell för beräkning av primärt fordons-

kostnader. De beräknade fordonskostnaderna utgörs av bränsleförbrukning,

däckslitage, bromsslitage, vägojämnhetsberoende reparationskostnader,

övriga reparationskostnader och kapitalkostnader. Fordonskostnadsmodel-

lerna har kompletterats med en modell för beräkning av vägnedbrytning.

Kostnader kan beräknas som funktion av bl a vägmiljön. Vägmiljön kan

beskrivas avseende den geometriska utformningen och vägytan. Vägytan

kan i sin tur beskrivas med avseende på längsgående ojämnhet, makro- och

mikrotextur samt väglag. Väglaget kan beskrivas med avseende på

vattendjup respektive snödjup.
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VETO - a computer program for calculation of transport costs as a
function of road standard

by Ulf Hammarström and Bo Karlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

VETO is a physically designed model primarily for calculation of vehicle

costs. The vehicle costs calculated include fuel consumption, tyre wear,

brake wear, repair costs due to road roughness, other repair costs and

capital costs. The vehicle cost models have been extended with a model

for calculating road deterioration. Costs can be regarded as a function of

the road environment, among other factors. The road environment can be

described in terms of its geometrical alignment and the road surface. The

road surface can in turn be described in terms of longitudinal roughness,

macrotexture and microtexture, and road condition. The road condition

can be detailed with regard to water depth and snow depth.
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VETO - ett datorprogram för beräkning av transport-
kostnader som funktion av vägstandard

av Ulf Hammarström och Bo Karlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Stora forskningsresurser har under senare år satsats på att utveckla

modeller för beskrivning av samband mellan transportkostnader och

vägytans egenskaper. Utförda studier har huvudsakligen haft statistisk

karaktär. Eftersom de relativa kostnadsförändringarna, vid förändring av

vägytan, i allmänhet är förhållandevis små är risken stor att de försvinner

i den statistiska osäkerheten. Ytterligare problem med statistiska

modeller är att användbarheten begränsas till några enstaka miljöer. Ett

alternativ till statistiska modeller är fysikaliskt utformade modeller.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har, delvis med ekonomiskt stöd från

Nordisk ämbetsmannakommitté för transportfrågor (NÄT), utvecklat ett

datorprogram (VETO) för beräkning av fordonskostnader som funktion av

vägytans egenskaper. Beräkningsmodellerna har givits en fysikalisk ut-

formning vilket medför stor frihet i att utföra beräkningar avseende olika

egenskaper hos vägytan, olika väggeometri, hastighetsbegränsningar, for-

donstyper och körbeteenden.

Fordonskostnader beräknas i form av bränsleförbrukning, däckslitage,

reparationskostnader och kapitalkostnader.

Reparationskostnaderna omfattar följande delkostnader:

o bromsslitage

0 reparationskostnad som funktion av längsgående vägojämnheter

o övriga reparationskostnader.

Kapitalkostnaderna omfattar värdeminskning för fordon respektive ränte-

kostnader för fordon och transporterat gods. Värdeminskning utgörs av två

delar, en del som funktion av körsträcka och en del som funktion av tid.
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Utvidgningar av den givna målsättningen har gjorts i form av införande av

ett indirekt mått för slitage av transporterat gods respektive av en

beräkningsrutin för vägnedbrytning. Vägnedbrytning uttrycks i form av

antal N 1 O-ekvivalenter.

För beskrivning av vägmiljöer och för möjlighet till resultatjämförelse

mellan olika vägmiljöer beräknas följande:

0 ett statistiskt mått för den horisontella linjeföringen

0 ett statistiskt mått för den vertikala linjeföringen

c komfortmått och bumpmetervärde (m/km) för av användare inmatade
ojämnhetsprofiler.

Grundprincipen för modellutformningen har varit att beräkningar skall

utföras i tre steg enligt följande:

0 krafter

0 kostnad i form av förbrukning och förslitning

o kostnad uttryckt i monetära storheter.

För beskrivning av krafter används två modeller, en basmodell och en

modell för krafttillskott som funktion av längsgående vägojämnheter.

Integrerade resultat från ojämnhetsmodellen införs i basmodellen som i

princip skall ge en totalbild.

Vägytan kan i programmet beskrivas m a p följande:

0 längsgående ojämnheter. Programmet arbetar med en exakt profilbe-
skrivning. Användaren kan välja mellan att själv ge en exakt profil
eller ett indirekt mått - komfortmått eller bumpmetervärde - vilket
av programmet används för val bland lagrade ojämnhetsprofiler

o makrotextur ges antingen direkt i form av texturdjup, sandpatch, eller
indirekt i form av slitlagertyp och ålder

0 mikrotextur ges indirekt i form av slitlagrets ålder.

o väglag beskrivs i form av vatten- eller snödjup.
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Vad som inte direkt kan beskrivas är spårdjup. Användaren får i stället

laborera med makro- respektive mikrotextur, sidolutning, radien för

fordonets körspår, vattendjup m m för att uppskatta spårbildningens

effekt på fordonskostnader.

Vägmiljön i övrigt beskrivs i form av följande:

vägbredd

o vägens lutning i längsled

o körbanans lutning i sidled

o radiens storlek i horisontalkurvor

o hastighetsbegränsning.

På samma sätt som för vägytan kan man välja mellan att ge en egen

detaljerad beskrivning av linjeföring eller att ge ett indirekt mått. Det

indirekta måttet utgörs av att linjeföringen beskrivs som bra, medel eller

dålig. Det indirekta måttet används därefter för val bland tre förlagrade

linjeföringsbeskrivningar.

Internt i datorprogrammet används en förhållandevis detaljerad beskriv-

ning av fordon. Programmet arbetar med fordonsekipage som utgörs av

enbart bil eller alternativt bil med släp. Följande kategorier av fordons-

data ingår i beräkningarna:

o hastighetsreglerande system d v 5 motor, kraftöverföring och broms-
system

0 massor, längdmâtt och tröghetsmoment

'o dämp- och fjäderkaraktäristik för däck, fjädrar och stötdämpare

0 övrigt i form av nypris, fordonsålder, ackumulerad körsträcka m m.

Standardiserad data finns förlagrad avseende tre fordonstyper: personbil,

lastbil med släp och buss. Lastbilen kan köras med eller utan släp.

Fordonen kan delvis modifieras genom egen indatabeskrivning.
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Körbeteendet bestäms av följande data:

0 hastighetsanspråk som funktion av bl a fordonstyp, vägbredd, hastig-

hetsbegränsning, horisontalradie, slitlager och väglag

0 retardationsnivå som funktion av hastighet

o växlingsförfarande

o gaspådrag.

Programanvändaren kan justera samtliga beteendedata.

De längsgående vägojämnheterna påverkar fordonskostnadsberäkningarna

enligt följande:

0 de vertikala rörelserna i ett fordon ger upphov till ett dämparbete i
däck, stötdämpare och vissa typer av fjädrar. Ett tillkommande
motstånd beräknas som kvoten mellan dämparbete och körd sträcka.
Bränsleförbrukning och däckslitage är funktioner av det totala mot-
ståndet.

o avdrift och slip ökar med ökande grad av vägojämnhet. Bränsleförbruk-

ning och däckslitage ökar då avdrift och slip ökar.

o förslitningen av fordonskomponenter är en funktion av påkänningar.
Komponentpåkänningar är linjärt beroende av hjullast. Förslitningen
eller kostnaden för att reparera komponenter förslitna som funktion av
vägojämnheter uttrycks på två sätt, antingen som funktion av RMS-
värdet av hjullastens dynamiska tillskott med viss exponent eller som
funktion av enbart ett ojämnhetsmått. Det första alternativet ger en
fysikalisk beskrivning. Den fysikaliskt beräknade förslitningen kan i
nuläget inte uttryckas monetärt. Det andra alternativet ger kostnad i
kronor och är ett statistiskt utvecklat samband taget ur d sk
Brasilienstudien. Svagheten med det statistiska sambandet är att
kostnad per fordonstyp endast kan beskrivas som funktion av grad av
ojämnhet d v 5 exempelvis ingen variation med hastighet. Om exponen-
ten väljs till 6 i den fysikaliska modellen blir skillnaden i relativ
förändring stor mellan den fysikaliska och den statistiska modellen.
Den fysikaliska modellen ger i detta fall väsentligt större relativ
ökning av fordonsslitage med ökande grad av ojämnhet jämfört med
den statistiska modellen.

För kalibrering av fordonsslitagemodellen har ett förslitningsmått beräk-

nats i olika vägmiljöer. Enligt beräkningarna skulle drygt 90 % av den

vägojämnhetsberoende fordonsförslitningen ske på vägar med bumpmeter-

värde minst l.89 m/km. Andelen körning på dessa vägar relativt all

körning på landsväg utgör för personbilar ca 10 % och för lastbilar med

släp ca 6 %.
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Vägytans textur påverkar fordonskostnadsberäkningar enligt följande:

0 rullmotståndet kan beräknas som funktion av makrotextur. Rullmot-
ståndet påverkar i sin tur främst bränsleförbrukning och däckslitage.

0 en avnötningskoefficient i en modell för däckslitageberäkning uttrycks
som funktion av makro- och mikrotextur för vägytan.

Den delkostnad som i modellen ej direkt påverkas av vägytans beskaffen-

het är kapitalkostnad. Kapitalkostnad för ett fordon uttrycks i VETO bl a

som funktion av försäljningspris för ej skrotade bilar och skrotningssanno-

likhet. Försäljningspris och skrotningssannolikhet uttrycks i sin tur som

funktion av ålder och körsträcka. Både försäljningspris och skrotnings-

sannolikhet skulle dessutom kunna uttryckas som funktion av vägojämn-

het. I den här redovisade VETO-versionen är kapitalkostnaderna oberoende

av vägojämnheter. Endast om ojämnhet medför hastighetsreduktion ökar

kapitalkostnad för tunga fordon.

I målsättningen för VETO-projektet ingick att den framtagna modellen så

långt möjligt skulle vara validerad. En fullständig validering har endast

kunnat utföras avseende delmodellen för beräkning av krafter i personbil

som funktion av längsgående ojämnheter. En god överensstämmelse er-

hölls mellan beräknade och uppmätta värden. Försök har även gjorts att

genom bränslemätningar validera rutinen för bränsleberäkning. Det till-

gängliga empiriska materialet är begränsat till enbart två vägytor.

Överensstämmelse mellan egna bränslemätningar och beräknade värden

bedöms som acceptabel. Beräknade värden har även jämförts med upp-

mätta värden i en studie utförd i USA. Överensstämmelsen mellan

beräknade och uppmätta värden måste i detta fall bedömmas som mycket

god.

Ett relativt sett stort antal beräkningsexempel ingår i föreliggande

dokumentation. Beräkningsexemplen beskriver betydelsen av slitlagrets

textur, längsgående vägojämnheter, väglag, linjeföring och meteorologiska

förhållanden för olika delkostnader.

I litteraturen brukar fordonskostnader som funktion av beläggnings-

standard i de flesta fall redovisas för rak och horisontell väg. Utveck-

lingen av VETO motiverades bla av att dessa samband för raka och
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horisontella vägar kan vara olika samband för de normala förhållandena

d v 5 en blandning av lutningar och horisontalkurvor.

En förändring av makrotexturen från 1.0 mm till 2.0 mm har beräknats ge

följande procentuella kostnadsförändringar på rak, plan och horisontell

väg med medel mikrotextur:

0 för personbil, vid 90 km/h:

- bränsleförbrukning, +l.0 %

- däckslitage, +32.6 %, för mikrotextur medel

- total fordonskostnad, +l.5 %

0 för lastbil med släp vid70 km/h

- bränsleförbrukning, +l.8 %

- däckslitage, +32.3 %, för mikrotextur medel

- total fordonskostnad, +4.4 %

Om förändringen av makrotextur i stället avser en medelväg med

avseende på linjeföring och vägojämnhet har följande förändringar

beräknats:

0 för personbil, vid 90 km/h:

- total fordonskostnad, +2.l %

0 för lastbil med släp vid 70 km/h:

- total fordonskostnad, +5.9 %

Då graden av ojämnhet ökar från bumpmeter 1.46 m/km respektive till

bumpmeter 1.73 m/km för rak och horisontell väg med medeltextur har

följande procentuella förändringar beräknats:

O personbil, vid 90 km/h:

- bränsleförbrukning, +.48 %

- däckslitage, +l.8 0/o

- vägojämnhetsberoende reparationskostnader, +104 %

- total fordonskostnad, +.75 %

0 lastbil med släp, vid 70 km/h:

- bränsleförbrukning, +.86 O/o

- däckslitage, +.96 %

- vägojämnhetsberoende reparationskostnader, +109 %

- total fordonskostnad, +2.8 %
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o buss, vid 80 km/h:

bränsleförbrukning, +.89 %

däckslitage, +1.1 %

- vägojämnhetsberoende reparationskostnader, +104 %

total fordonskostnad, +3.2 %

Om förändringen av ojämnhet, 1.46 m/km till 1.73 m/km, i stället avser

en medelväg med avseende på linjeföring och textur har följande

procentuella förändringarberäknats:

0 personbil vid 90 km/h:

- total fordonskostnad, +.75 %

o lastbil med släp vid 70 km/h

- total fordonskostnad, +2.2 0/o

o buss vid 80 km/h:

- total fordonskostnad, +2.9 %

En väglagsförändring från torrt till 0.5 respektive till 1.0 mm vatten på

vägen har för rak, plan och horisontell väg beräknats ge följande procen-

tuella bränsleförändringar:

0 för personbil vid 90 km/h, +10 % respektive +22 %.

0 för lastbil med släp vid 70 km/h, +7 % respektive +16 %.

En förändring av väglaget från torrt till 1 respektive 3 cm snö har för rak,

plan och horisontell väg beräknats kunna ge följande procentuella

bränsleförändringar:

0 personbil vid 90 km/h, +9 % respektive +21 %

o lastbil med släp vid 70 km/h, +7 % respektive +20 %.

Om vindstyrkan skulle öka från 0 till 3 respektive 7 m/s har för rak, plan

och horisontell väg följande procentuella bränsleförändringar beräknats:

o personbil med 90 km/h, +l.5 reSpektive +4.4 %

o lastbil med släp vid 70 km/h, +8.3 % respektive +15.1 %.
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Vindeffekterna avser medelvärden med avseende på olika vindriktningar.

Den årliga värdeminskningen har för två år reSpektive fem år gammal bil

beräknats till följande procentuella andel av nypriset:

0 för personbil 12 % respektive 9 % varav den körlängdsberoende delen
står för 57 % respektive 49 % av den årliga

0 för lastbil med släp 15 °/o respektive 11 % varav den körlängdsberoende
delen står för 9 respektive 8 % av den årliga.

Det indirekta måttet för vägnedbrytning kan beräknas som funktion av

vägmiljö, fordonsutformning och körbeteende. Det traditionella sättet att

via de s k AASHO-sambanden beräkna vägnedbrytning ger endast

möjlighet att studera inverkan av fordonsbeskrivande variabler i form av

axelarrangemang och fordonsmassa. Av speciellt intresse bör därför vara

att jämföra vägnedbrytning enligt VETO för variation av vägmiljö och

körbeteende. Följande indirekta mått på vägnedbrytning avser en lastbil

med släp:

0 plan yta, 1.172

0 bumpmetervärde 1.73 m/km och hastighet 60 km/h, 1.330

0 bumpmetervärde 1.73 m/km och hastighet 70 km/h, 1.331

0 bumpmetervärde 2.27 m/km och hastighet 60 km/h, 1.468

0 bumpmetervärde 2.27 m/km och hastighet 70 km/h, 1.770

Datorprogrammet VETO mäste tills vidare användas med försiktighet

beroende på bristande validering. Möjligheter för andra än VTI att utföra

rimlighetsbedömningar eller validering borde vara förhållandevis god i och

med den fysikaliska utformningen. VETO är kodat i FORTRAN 77 och har

utvecklats på en VAX780.
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VETO - a computer program for calculation of transport costs as a
function of road standard

by Ulf Hammarström and Bo Karlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In recent years, considerable research resources have been invested in

developing models for describing the relation between transport costs and

road surface Characteristics. The studies performed have mainly been of a

statistical nature. Since the relative changes in cost arising when a road

surface is changed are generally small, there is a large risk that they will

disappear in statistical uncertainty. Further problems with statistical

models are that practicability is limited to a few individual environments.

One alternative to statistical models is physically designed models.

With the aid of funding from the Nordic Senior Officials' Committee for

Transport Questions, the Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTI) has developed a computer program (VETO) for calculation of vehicle

costs as a function of road surface Characteristics. The calculation models

have been given a physical design allowing great freedom in performing

calculations regarding various pr0perties of the road surface, different

road alignment, speed limit, vehicle types and driving behaviour.

Vehicle costs are calculated in the form of fuel consumption, tyre wear,

repair costs and capital costs.

Repair costs comprise the following items:

o tyre wear

0 repair costs as a function of longitudinal road roughness

o other repair costs

Capital costs comprise depreciation of the vehicle and interest charges

for vehicles and transport goods. Depreciation consists of two portion, one

a function of driving distance and the other a function of time.
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Extensions of the specified objective have been made in the form of an

indirect measure of wear of transport goods and a calculation routine for

road deterioration. Road deterioration is expressed in the form of a

number of N10 equivalents.

In order to describe road environments and to allow a comparison of

results between different road environments, the following parameters

are calculated:

0 a statistical measure of the horizontal alignment

0 a statistical measure of the vertical alignment

. measure of comfort and bumpmeter readings for roughness profiles
entered by the user

The basic principle for model design has been for the calculations to be

performed in three stages as follows:

p forces

o cost expressed in the form of consumption and wear

o cost expressed in monetary units

Two models are used to describe forces, a basic model and a model for

power increases as a function of longitudinal road roughness. Integrated

results from the roughness model are entered in the basic model which is

primarily intended to give a general picture.

In the program, the road surface can be described in terms of the

following:

o longitudinal roughness. The progam operates with an exact profile
description. The user can choose between providing an exact profile or
an indirect measure - a measure of comfort or a bumpmeter reading -
which is used by the program to select among roughness profiles held
in storage

o macrotexture is entered either in the form of texture depth, sand
patch, or indirectly in the form of type of wear and age

o microtexture is entered indirectly in the form of age of wearing
course

o road condition is described in the form of depth of water or snow
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What cannot be directly described is rut depth. Instead, the user must

work with macrotexture and microtexture, lateral slope of the road

surface, radius of the vehicle's driving track, water depth etc, to estimate

the effect of rut formation on vehicle costs.

Otherwise, the road environment is described in the form of the following:

O road width

o longitudinal gradient of the road

0 lateral slope of the road surface

0 radius of horizontal curves

O speed limit

In the same way as for the road surface, it is possible to select between

giving a detailed description created from road alignment created by the

user and an indirect measure. The indirect measure consists of describing

road alignment as good, average or poor. The indirect measure is then

used for selecting among three stored alignment descriptions.

A comparatively detailed description of the vehicle is used internally in

the computer program. The program works with vehicle equipages consi-

sting either of a vehicle alone or a vehicle with trailer. The following

categories of vehicle data are used in the calculations:

0 speed regulating systems, i.e. engine, transmission and braking system

0 masses, lengths and moments of inertia

0 damping and springing Characteristics of tyres, springs and shock
absorbers

o other factors such as purchase price, vehicle age, accumulated driving
distance etc.

Standardized data on three vehicle types - car, truck with trailer and bus

- are stored. Trucks can be driven with or without a trailer. The vehicles

can partly be modified through the user's own input data description.
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Driving behaviour is determined by the following data:

0 desired speed in relation to vehicle type, road width, speed limit,
horizontal radius, wearing course and road condition

0 retardation level as a function of speed

0 gearchanging

0 accelerator usage

The program user can adjust all these behavioural data.

Longitudinal road roughness influences vehicle cost calculations in the

following way:

0 The vertical movements in a vehicle initiate damping in tyres, shock
absorbers and certain types of springs. Further resistance is calculated
as the ratio of damping to distance driven. Fuel consumption and tyre
wear are functions of the total resistance.

o Drift and slippage increase with increased road roughness. Fuel

consumption and tyre wear then increase when drift and slippage
increases.

o Wear on vehicle components is a function of stresses. Component
stresses have a linear dependence on wheel load. Wear, or the cost of
repairing components worn as a function of road roughness, is expres-
sed in two ways, either as a funciton of the wheel load's RMS value or
as a function of a roughness measure. The first alternative gives a
physical description. The physically calculated wear cannot at present
be expressed in monetary terms. The other alternative gives the cost
in Swedish crowns and is a statistically developed relation taken from
the "Brazil study". The weakness of the statistical relation is that cost
per vehicle type can only be described as a function of the degree of
roughness. For example, there is no variation with speed. There is a
large difference in the description provided by the statistical and the
physical models of how vehicle wear is changed with the degree of
roughness. The physical model gives a considerably greater relative
increase in vehicle wear with an increasing degree of roughness
compared with the statistical model.

In order to calibrate the vehicle wear model, a measure of wear has been

calculated in different road environments. According to the calculations,

just over 90 % of the vehicle wear resulting from the road surface would

occur on roads with a bumpmeter reading of at least 1.89 m/km. The

proportion of driving on these roads in relation to all driving is 10 % for

cars and 6 % for trucks with trailers.
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The texture of the road surface influences vehicle cost calculations in the

following way:

0 rolling resistance can be calculated as a function of macrotexture. The
rolling resistance influences in turn principally fuel consumption and
tyre wear.

0 an abrasion coefficient in a model for tyre wear calculation is
expressed as a function of macrotexture and microtexture of the road
surface.

The item in the model that is not directly influenced by the type of road

surface is capital cost. The capital cost of a vehicle is expressed in VETO

partly as a function of the selling price for non-scrapped vehicles and the

probability of scrapping. The selling price and scrapping probability are in

turn expressed as a function of age and driving distance. Both the selling

price and scrapping probability could also be expressed as a function of

road roughness. In the version of VETO described here, the capital costs

are independent of road roughness. Only if roughness causes a speed

reduction is there an increase in the capital cost of heavy vehicles.

The objective for the VETO project included validating the model

produced as far as possible. A complete validation has only been possible

in the case of the sub-model for calculation of forces in a car as a

functionkof longitudinal roughness. A good level of agreement has been

obtained between the calculated and measured values. Experiments have

alSo been performed using fuel measurements to validate the routine for

fuel calculation. The available empirical material is limited to only two

road surfaces. Agreement between the VTI's fuel measurements and the

calculated values is considered acceptable. The calculated values have

also been compared with measured values in a study conducted in the

U.S.A. The agreement between the calculated and measured values must

in this case be considered very good.

A relatively large number of calculation examples are included in the

documentation presented here. The examples illustrate the significance of

the wearing course texture, longitudinal roughness, road condition, align-

ment and meteorological conditions for various items of cost.
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In the literature, vehicle costs as a function of pavement standard are

normally documented for straight and horizontal roads. The development

of VETO has been motivated partly by the fact that these relationships

for straight and horizontal roads can differ under normal conditions i.e. a

mixture of gradients and horizontal curves. A change in macrotexture

from 1.0 mm to 2.0 mm has been calculated to give the following

percentage cost changes on a straight, level and horizontal road with

average microtexture:

o for a car, at 90 km/h:

- fuel consumption, +l.0 %

- tyre wear, +32.6 %, for average microtexture

- total vehicle cost, +l.5 %

o for a truck with trailer at 70 km/h

- fuel consumption, +l.8 %

- tyre wear, +32.3 %, for average microtexture

- total vehicle cost, +4.4 %

The following percentage changes have beencalculated when the change

in macrotexture instead relates to an average road with regard to

alignment and roughness:

o for a car at 90 km/h:

total vehicle cost, +2.l %

o for a truck with trailer at 70 km/h:

total vehicle cost, +5.9 %

The following percentage changes have been calculated when the degree

of roughness increases from a bumpmeter reading of 1.46 m/km to 1.73

m/km for a straight and horizontal road with average texture:

0 car, at 90 km/h:

- fuel consumption, +.48 %

- tyre wear, +l.8 %

- repair costs due to road roughness, +104L %

- total vehicle cost, +.75 %

0 truck with trailer, at 70 km/h:

- fuel consumption, +.86 %

- tyre wear, +.96 %

- repair costs due to road roughness, +109 %

- total vehicle cost, +2.8 %
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0 bus, at 80 km/h:

- fuel consumption, +.89 %

- tyre wear, +l.l %

- repair costs due to road roughness, +104 %

- total vehicle cost, +3.2 %

Where the change in roughness, 1.46 m/km to 1.73 m/km, instead relates

to an average road regarding road alignment, the following percentage

changes have beencalculated:

o car at 90 km/h:

- total vehicle cost, +.75 %

o truck with trailer at 70 km/h:

- total vehicle cost, +2.2 %

0 bus at 80 km/h:

- total vehicle cost, +2.9 %

On a straight, level and horizontal road, a change in road condition from

dry to 0.5 mm and to 1.0 mm water has been calculated to give the

following percentage changes in fuel consumption:

0 car at 90 km/h, +10 % and +22 % respectively

o truck with trailer at 70 km/h, +7 % and +16 % respectively

On a straight, level and horizontal road, a change in road condition from

dry to 1 cm and 3 cm snow has been calculated to give the following

percentage changes:

o car at 90 km/h, +9 % and +21 % respectively

0 truck with trailer at 70 km/h, +7 % and +20 % respectively

Where the wind force should change from 0 to 3 and 7 m/s on a straight,

level and horizontal road, the following percentage changes in fuel

consumption have been calculated:

o car at 90 km/h, +l.5 % and +4.4 % respectively

o truck with trailer at 70 km/h, +8.3 % and +15.l % respectively
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The annual depreciation for a two year old vehicle and a five old year

vehicle has been calculated as the following percentage of the purchase

price when new:

o for a car 12 % and 9 % respectively, of which the portion dependent on
driving distance accounts for 57 % and 49 °/o respectively of the annual
depreciation

o for a truck with trailer 15 % and 11% respectively, of which the
portion dependent on driving distance accounts for 9 % and 8 %
respectively of the annual depreciation

The indirect measure of road deterioration can be calculated as a function

of road environment, vehicle design and driving behaviour. The traditional

way of using the AASHO relation to calculate road deterioration only

offers the possibility to study the influence of variables describing the

vehicle in the form of axle arrangement and vehicle mass. It would

therefore be of special interest to compare road deterioration according

to VETO for the variation in road environment and driving behaviour. The

following relates to a truck with trailer:

0 level surface 1.172

0 bumpmeter reading 1.73 m/km and speed 60 km/h, 1.330

0 bumpmeter reading 1.73 m/km and speed 70 km/h, 1.331

0 bumpmeter reading 2.27 m/km and speed 60 km/h, 1.468

0 bumpmeter reading 2.27 m/km and speed 70 km/h, 1.770

The VETO computer program must for the time being be used with

caution owing to insufficient validation. The prospects for others than the

VTI to perform feasibility assessments or validation should be fairly good

owing to the physical design. VETO is coded in FORTRAN 77 and has been

developed on a VAX780.
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Figure 3.1.

Figure 3.2.
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Figure 3.6.

Figure 3.7

Figure 3.8

Figure 3.9

Figure 3.10.
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Definition of designations for description of position of
centre of gravity.

Drift angle coefficient (CA) for a wheel on a car rear axle
as a function of speed and degree of roughness.

Drift angle coefficient (CA) for a wheel on a truck rear
axle as a function of speed and degree of roughness.

Slip coefficient (CS) for a wheel on a car rear axle as a
function of speed and degree of roughness.

Slip coefficient (CS) for a wheel on a truck rear axle as a
function of speed and degree of roughness.

Vehicle dynamic model of a car on an uneven road.

Coordinate system for describing forces in the basic model.

Designations used to calculate resulting wind force
projected on the X-axis, VXLR, and angle, BETA, between
resulting wind and the X-axis.

Correction factor, KCL(BETA), in calculation of air
resistance for resulting angle of incidence of wind, BETA.

Movement resistance due to friction losses in springs for a
truck with trailer as a function of speed and degree of
longitudinal roughness.

Movement resistance due to friction in shock absorbers in a
car as a function of speed and degree of longitudinal
roughness

Movement resistance due to friction in shock absorbers in a
truck as a function of speed and degree of longitudinal

roughness.

Movement resistance due to damping by tyres, in a car as a
function of speed and degree of longitudinal roughness.
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Figure 3.17.

Figure 3.18.

Figure 4.1.

Figure 5.1

Figure 5.2.

Figure 5.3.

Figure 5.4.

Figure 6.1.

Figure 6.2.

XX

Movement resistance due to damping by tyres, in a truck as
a function of speed and degree of longitudinal roughness.

Example of an acceleration sequence of a car according to

VETO.

Example of an acceleration sequence of a truck with

trailer on a gradient.

Distributions of lives of various vehicle types.

Estimated relation between degree of comfort (KI) and a
form of bumpmeter measurement (RQI (m/km)).

General flowchart for VETO.

Comparison of measured and calculated force in passing
over a road hump. Total force on springs and shock
absorbers, front left.
SAAB 900. Gross weight: 1.263 kg. Speed: 10 km/h.

Comparison of measured and calculated force in passing
over a road hump. Total force in Springs and shock
absorbers, front left.
SAAB 900. Gross weight: 1,263 kg. Speed: 20 km/h.

Comparison of measured and calculated force in passing
over a road hump. Total force in Springs and shock
absorbers, front left.
SAAB 900. Gross weight: 1,263 kg. Speed: 30 km/h.

Comparison of calculated and measured fuel consumption.
Volvo 244, 1982 model. Engine power: 78 kW. Gross weight:
1,411 kg.

Fuel consumption of a car as a function of speed and
macrotexture.

Level, straight and horizontal road.

Fuel consumption of a truck as a function of speed and
macrotexture.

Level, straight and horizontal road.
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Figure 6.9.
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Figure 6.11.
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Fuel consumption of a truck with trailer as a function of
speed and macrotexture.
Level, straight and horizontal road.

Fuel consumption of a bus as a function of speed and
macrotexture.

Level, straight and horizontal road.

Fuel consumption of a car as a function of speed and
different degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Mactotexture: TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a truck as a function of speed and
different degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture; TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a truck with trailer as a function of
speed and differe'nt degrees of longitudinal roughness.
Straight and horixontal road.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a bus as a function of speed and
different degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a bus as a function of speed and water
detpth.
Level, straight and horizontal road.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a truck with trailer as a function of
speed and water depth.
Level, straight and horizontal road.

Macrotexture: TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a car as a function of speed and snow
depth.
Level, straight and horizontal road.

Fuel consumption of a truck with trailer as a function of
speed and snow depth.
Level, straight and horizontal road.
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Figure 6.18.

Figure 6.19.

Figure 6.20.
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Fuel consumption of a car as a function of speed and
meteorological wind.
Level, straight and horizontal road.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.

Fuel consumption of a truck with trailer as a function of

speed and meteorological wind. '
Level, straight and horizontal road.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.

Fuel consumption of a car as a function of speed and
different alignment.
Degree of longitudinal road roughness: KI : 3;
R : 1.19 m/km.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.

Fuel consumption of a truck with trailer as a function of

speed and different alignment.
Degree of longitudinal road roughness: KI : 3;
R = 1.19 m/km.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.

Tyre wear for a car as a function of speed on different

macrotextures and microtextures.

Level, straight and horizontal road.

Tyre wear for a truck as a function of speed on different
macrotextures and microtextures.
Straight and horizontal road.

Tyre wear for a truck with trailer as a function of speed on
different macrotextures and microtextures.
Level, straight and horizontal road.

Tyre wear for a bus as a function of speed on different
macrotextures and microtextures.
Level, straight and horizontal road.

Tyre wear for a car as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.
Microtexture: Average.
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Figure 6.26.

Figure 6.27.

Figure 6.28.

Figure 6.29.

Figure 6.30.

Figure 6.31.

XXIII

Tyre wear for a truck as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Tyre wear for a truck with trailer as a function of speed
for different degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Tyre wear for a bus as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Tyre wear for a car as a function of speed and different
alignment. '
Degree of longitudinal road roughness: Kl = 3;
R : 1.19 m/km.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Tyre wear for a truck with trailer as a function of speed
and different alignment.
Degree of longitudinal road roughness: KI = 3;
R : 1.19 m/km.
Macrotexture: TD = 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Repair cost for a car
roughness.

as a function of longitudinal

Repair cost for a truck as a function of longitudinal

roughness.

Repair cost for a truck with trailer as a function of
longitudinal roughness.

Repair cost for
roughness.

a bus as a function of longitudinal

Wear index for a car as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
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Figure 6.33.

Figure 6.34.

Figure 6.35.

Figure 6.36.

Figure 6.37.

Figure 6.38.

Figure 6.39.

Figure 6.40.

Figure 6.41.
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Wear index for a truck as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.

Wear index for a trailer as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.

Wear index for a bus as a function of speed for different
degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.

Depreciation of a car related to driving distance, expressed
as a function of vehicle age.

Total depreciation of a truck and trailer, for different

vehicle age.

Indirect measure of wear of goods transported by truck as

a function of speed and different degrees of longitudinal
roughness.
Straight and horizontal road.

Indirect measure of wear of goods transported by trailer as
a function of speed and different degrees of longitudinal
roughness.
Straight and horizontal road.

Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
car as a function of speed on different macrotextures.
Straight, level (KI = 1) and horizontal road.
Microtexture: Average.

Vehicle and goods costs in 1985 - fuel, tyres, repairs,
capital - for a truck with trailer as a function of speed on
different macrotextures.
Straight, level (KI : 1) and horizontal road.
Microtexture: Average.

Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
bus as a function of speed and different macrotextures.
Straight, level (KI : 1) and horizontal road.
Microtexture: Average.
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Figure 6.43.

Figure 6.44.

Figure 6.45.

Figure 6.46.

Figure 6.47.

Figure 6.48.

XXV

Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
car as a function of speed and macrotexture.
Microtexture: Average.
Alignment: Swedish average.
Degree of roughness: KI : 3, R = l.l9 m/km.
Wind force = 2.5 m/s.

Vehicle and goods costs in 1985 - fuel, tyres, repairs,
capital - for a truck with trailer as a function of speed and
macrotexture.
Microtexture: Average.
Alignment: Swedish average.
Degree of roughness: KI : 3; R = 1.19 m/km.
Wind force = 2.5 m/s.

Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
car as a function of speed and different degrees of
longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Vehicle and goods costs in 1985 - fuel, tyres, repairs,
capital - for a truck with trailer as a function of speed and

different degrees of longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
bus as a function of speed and different degrees of
longitudinal roughness.
Straight and horizontal road.
Macrotexture: 1.0 mm.
Microtexture: Average.

Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
car as a function of speed and different degrees of
longitudinal roughness.
Alignment: Swedish average.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.

Microtexture: Average.
Wind force = 2.5 m/s.

Vehicle and goods costs in 1985 - fuel, tyres, repairs,
capital - for a truck with trailer as a function of speed and
different degrees of longitudinal roughness.
Alignment: Swedish average.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.
Microtexture: Average.
Wind force: 2.5 m/s.
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Figure 6.49.

Figure 6.50.

Figure 6.51.

Figure 6.52.

Figure 6.53.
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Vehicle costs in 1985 - fuel, tyres, repairs, capital - for a
car as a function of speed and different alignment.
Degree of longitudinal roughness: KI : 3; R : 1.19 m/km.
Macrotexture: TD : 1.0 mm.
Microtexture: Average.
Wind force: 2.5 m/s.

Vehicle and goods costs in 1985 - fuel, tyres, repairs,
capital - for a truck with trailer as a function of speed and
different alignment.
Degree of longitudinal rougness: KI : 3; R : 1.19 m/km
Macrotexture: TD = 1.0 mm.
Microtexture: Average.
Wind force: 2.5 m/s.

Indirect measure of road deterioriation for a truck as a
function of speed and different degrees of longitudinal
roughness.
Straight and horizontal road.

Indirect measure of road deterioriation for a trailer as a
function of speed and different degrees of longitudinal
roughness.
Straight and horizontal road.

Indirect measure of road deterioriation for a bus as
function of speed and different degrees of longitudinal
roughness.
Straight and horizontal road.
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Road data

Figure l.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.
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Horizontal radii for a road with a "poor" standard of
alignment. Representative of roads with a width of 6.0 m
and a speed limit of 70 km/h.
STDHK = 52 0/km.

Horizontal radii for a road with an "average" standard of
alignment. Representative of roads with a width of 9.0 m
and a speed limit of 90 km/h.
STDHK = 28 O/km.

Horizontal radii for a road with a "good" standard of
alignment. Representative of motorways.
STDHK = 7 O/km.

Gradients for a road with a "poor" standard of alignment.
Representative of roads with a width of 6.0 m and a speed
limit of 70 km/h.
STDVK : 17 0/00.

Gradients for a road with an "average" standard of
alignment. Representative of roads with a width of 9.0 m
and a speed limit of 90 km/h.
STDVK = 14 C>/oo.

Gradients for a road with a "good" standard of alignment.
Representative of motorways.
STDVK = 13 0/00.

Roughness profiles for KI = 4.41, KI: 4.89, Kl : 5.48, KI :

5.64L and Kl = 6.16.
Measured profiles.

Roughness profiles :for KI = 7, KI = 8 and Kl = 9.
Estimated profiles.
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Figure l.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.
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Calculated force when passing over a road hump.
Total force in springs and shock absorbers, front left.
Car (Volvo 244). Gross weight: 1.423 kg.
Speed: 20 km/h.

Calculated force when travelling over a roughness profile.
Total force in Springs and shock absorbers, front left.
Car (Volvo 244). Gross weight: 1.423 kg.
Speed: 70 km/h.

Calculated force when passing over a road hump.
Total force in Springs and shock absorbers, front left.
Truck. Gross weight: 17.280 kg.
Speed: 20 km/h.

Calculated force in spring, front left, when passing over a
road hump.
Trailer. Gross weight: 18.525 kg.
Speed: 20 km/h.

Calculated force when passing over a road hump.
Total force in Springs and shock absorbers, front left.
Bus. Gross weight: 14,250 kg.
Speed: 20 km/h.
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1 INLEDNING

För att kunna välja rätt samhällsekonomisk nivå på insatser av driftåt-

gärder på ett vägnät krävs att kostnaderna för väghållaren och trafikan-

terna kan uppskattas som funktion av vald standardnivå. Bland trafikant-

kostnaderna utgör fordonskostnaderna en stor andel. Exempelvis för

svensk belagd landsväg med bredd av 8 m och hastighetsbegränsning 90

km/h fördelas kostnaderna enligt följande:

0 restidskostnader, 38.6 %

o olyckskostnader, 13.7 %

o fordonskostnader, 47.7 %.

Uppskattningen har gjorts med referens (86-7) som underlag.

Att fordonskostnaderna utgör en stor andel av trafikantkostnaderna

behöver inte självklart motsvaras av att fordonskostnaderna har stor

betydelse för planering av driftâtgärder. Vad som är betydelsefullt är i

stället den absoluta skillnaden i fordonskostnader relativt skillnader för

övriga trafikantkostnader mellan olika insatsniväer av driftåtgärder.

Kostnaderna för driftåtgärder avseende det svenska statliga vägnätet

utgör den dominerande andelen av de totala väghållningskostnaderna.

Exempelvis för år 1986 var anslaget till drift 4.2 Gkr och till byggande 0.9

Gkr inom den statliga väghållningen. Det tillgängliga planeringsunderlaget

för' driftåtgärder m a p trafikantkostnader är sannolikt förhållandevis

dåligt jämfört med tillgängligt underlag för planering av byggnadstekniska

åtgärder.

Programkommittén för NÄT-projektet: "Vejstandard og transportomkost-

ninger" uppdrog år 1982 åt statens väg- och trafikinstitut (VTI) att

utarbeta ett förslag till forskningsprogram avseende den problematik som

förelagts kommittén. Resultatet av programarbetet har redovisats i

referens (83-2). Programförslaget omfattade bl a utveckling av enmodell

för att kvantifiera hur beläggningsstandarden inverkar på fordonskost-

nader. Modellutvecklingen skulle även omfatta empiriska studier av

fordonskostnader för kalibrering och validering av modeller.
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Beräkningsmodeller för beskrivning av samband mellan fordonskostnader

och vägytans standard finns redovisade i litteraturen. De i litteraturen

redovisade modellerna är i allmänhet av statistisk natur. I referens (86-1)

redovisas exempelvis en litteraturgenomgång avseende samband mellan

fordonsslitage och ojämnhet. Mot bakgrund av bl a redovisningen i refe-

rens (86-1) kan slutsatsen dras att de statistiska sambanden i litteraturen

är svåra att översätta till nordiska förhållanden. Följande orsaker kan

anges till översättningsproblemen:

o vare sig tid per reparation, kostnad per arbetstidsenhet eller kostnad
per komponent kan översättas till nordiska förhållanden med någon
större säkerhet

0 graden av ojämnhet är i de flesta fall väsentligt högre än vad som
återfinns i norden. Tillämpning förutsätter därför ofta extrapolering

0 olika ojämnhetsmått och olika mätutrustningar. Även om det teore-
tiskt skulle gå att översätta ett mått till ett annat återstår skillnader
som följd av olika mätutrustningar

o markant avvikande bakgrundsfaktorer såsom klimat, beteende, linjefö-
ring, slitlager och fordonspark

o beträffande reparationskostnader är det relativt sett få komponenter
som till någon större del kan förväntas förslitas som följd av
vägojämnheter. Livslängden för dessa komponenter kan normalt inte
betraktas som kort. Kostnaden per reparation för dessa komponenter
är dessutom också förhållandevis liten. Osäkerheten i att relatera
samtliga reparationskostnader till vägojämnhet varav ojämnhetskost-
naden utgör en mindre del måste vara stor.

Man kan därför aldrig, mot bakgrund av ovanstående, välja ett statistiskt

utländskt samband och vara säker på att det skulle vara representativt för

nordiska förhållanden.

Ett alternativ till statistiska samband är fysikaliska samband. Dessa

beskriver de krafter som orsakas av vägojämnheter. Krafterna används i

sin tur för beräkning av förbrukning och förslitning. Förbrukning och

förslitning översätts slutligen till monetära storheter. Samband av fysika-

lisk karaktär eliminerar i princip alla de felkällor som är förknippade med

de statistiska sambanden. Den modellutveckling som föreslogs NÄT's pro-

gramkommitté hade fysikalisk karaktär.
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Vägojämnheterna har inte bara betydelse för trafikantkostnaderna. Att

trafikantkostnaderna påverkas av vägojämnheter sker i ett första led

genom förändrad hjullast. Förändrad hjullast påverkar även förslitning av

vägen d v 5 ger upphov till förändrade väghållarkostnader.

Under de senaste åren har s k PMS-system tilldragit sig stort intresse. En

beräkningsmodell som den här redovisade borde kunna utgöra ett viktigt

element i ett PMS-system.
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2 MÅLSÄTTNING

Huvudmålet angivet i referens (83-2), för det här redovisade delprojektet,

är utveckling av en datoriserad beräkningsmodell för kvantifiering av hur

beläggningsstandarden inverkar på fordonskostnaderna. Målsättningen, en-

ligt referens (83-2), begränsas till att kunna utföra beräkningar för

barmarksförhållanden utanför tätort.

I och med valet av en fysikalisk modellansats faller delar av begränsning-

arna i målsättningen. Det finns ingen anledning att ha en begränsning

avseende typ av bebyggelse d v 5 tätortsbegränsningen faller. Den valda

modellansatsen skiljer ej på olika slitlager så länge dessa kan betraktas

som fasta. Begränsningen till belagd väg kan därmed utvidgas till alla

fasta vägytor d v 5 exempelvis för packat grus.

Inom ett vägverksprojekt har VTI vidareutvecklat en modell enligt refe-

rens (84-1) för beskrivning av motstånd som funktion av att ett däck rullar

på en vattenbelagd fast yta. Eftersom avrinningen och därmed motståndet

är en funktion av vägytans tillstånd har målsättningen utvidgats till att

även omfatta vått väglag.

En ytterligare utvidgning avseende vägmiljöbeskrivning har utförts i form

av att en modell för beskrivning av rullmotstånd i snö införts.

Den valda modellsatsen ger möjlighet att lika väl studera fordonens

inverkan på vägen som tvärtom. Målsättningen har därför utvidgats till

att omfatta ett förenklat mått för vägnerbrytning som funktion av grad

av längsgående ojämnhet m m.

Beläggningsstandard eller vägytestandard skall kunna uttryckas i form av

mått som beskriver följande:

0 tvärfall/skevning. Egentligen åsyftas avvikelser från planerat tvär-
fall/skevning som funktion av vägnerbrytning

o längsgående ojämnheter

o makro-textur

o mikro-textur.
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Effekt av spårbildning kan inte uttryckas direkt. Användaren får i stället

själv laborera med variabler som beskriver spårbildning såsom textur,

vatten på vägen, sidolutning och körspår som avviker från vägens horison-

tella krökningsradie.

I målsättningen ingår att den utvecklade beräkningsmodellen skall vara

validerad. Att genomföra fullständig validering av beräkningsmodellerna

inom projektets ram har av resursskäl varit ogenomförbart. Grundtanken

med projektet var att så långt möjligt utnyttja tillgänglig accepterad

teori i litteraturen. Valideringskravet skulle då begränsas till egna an-

satser och det sätt varpå tillgänglig teori använts.
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3 BERÄKNINGSMODELLER

I föreliggande avsnitt beskrivs den i VETO utnyttjade teorin och empiriska

kunskapen.

Beskrivningen av utnyttjad teori och empirik ges under följande huvud-

rubriker:

0 krafter och effekter (W)

o fordonsförflyttning

o kostnader

0 vägstandardmått.

Tilldelning av beteckningar till variabler och koefficienter har skett efter

principen att det om möjligt skall gå att ur en beteckning dra slutsats om

vad som avses utan att läsa variabellistan. Tecknen i beteckningarna har

huvudsakligen begränsats till sådana som används i datorer. Detta medför

att de av fordonstekniker normalt använda beteckningarna ej används i

VETO.

3.1 Krafter och effekter (W)

 

En fordonsdynamisk modell som ger en korrekt samtidig bild av alla de

krafter som verkar på ett fordon som funktion av väggeometri, vägyta och

körbeteende har inte kunnat uppställas. I stället har en förenklad modell

utvecklats enligt följande:

0 en delmodell för beskrivning av krafter som funktion av längsgående
vägojämnheter

o en basmodell för beskrivning av samtliga krafter. Kraft som funktion
av längsgående ojämnheter beskrivs indirekt och övriga krafter direkt.

De krafttillskott som beräknas i modellen för längsgående ojämnheter

omformas till mått hanterbara i basmodellen. Basmodellen kan därmed

användas för kostnadsberäkningar som funktion av samtliga i modellerna

ingående variabler.
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I båda kraftberäkningsmodellerna används begreppet stödpunkt. Stödpunkt

definieras här som en punkt vilken kan betraktas som angreppspunkt

mellan krafter i fjädrad och ofjädrad massa. Per singelaxel eller boggie

beskrivs enbart en stödpunkt.

Vid tilldelning av variabelbeteckningar avseende kraft har följande prin-

ciper eftersträvats:

0 första tecknet är alltid ett F. Andra variabler än kraft kan undantags-
vis ha F som första tecken.

o andra tecknet - X, Y eller Z - anger vilken fordonskoordinataxel
kraften är parallell med, se avsnitt 3.1.3

0 '-tecken anger "landskapsfixa" koordinater, se avsnitt 3.1.2.

0 koordinater utan '-tecken avser ett fordonsrelaterat koordinatsystem,
se avsnitt 3.1.3.

0 om tredje tecknet är ett A avses en kraft exklusive dynamiskt tillskott
som funktion av vägojämnhet.

0 om tredje tecknet är ett B avses ett dynamiskt tillskott som funktion

av vägojämnhet.

0 om tredje tecknet är skilt från A och B avses en resulterande kraft.

0 Övriga tecken fram till eventuell första parentes anger vilken kompo-
nenttyp som avses och om det är fråga om dämp- eller fjäderkraft.

o i parenteser anger första index bil eller släp, 2:a index främre eller
bakre stödpunkt och 3:e index 1:a eller 2:a axel i boggie.

3.1.1 Beräkningsförutsättningar

Under rubriken beräkningsförutsättningar redovisas sådana beräkningar

som utgör underlag för kraftberäkning.

Tyngdpunktsläge. Vad som söks är läget för den totala fordonsmassans

tyngdpunkt respektive för den totala fjädrade massans tyngdpunkt relativt

angreppspunkterna för krafter mellan fjädrad massa och ofjädrade massor.

Tyngdpunktslägena för de olika delmassorna, med undantag för lasten på

lastbil och släp ges som indata. Vid lägesberäkningen förutsättes fordonet

stå stilla på ett horisontellt plan.
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I basmodellen betraktas ett fordon som ett stelt system d v 5 avstånden

mellan körbanan och olika delmassor i fordonet är konstanta.

I ojämnhetsmodellen varierar kontinuerligt avstånden mellan körbanan och

tyngdpunkterna för de olika delmassorna liksom avständen mellan fjädrad

och ofjädrade massor. Vad som utnyttjas i ojämnhetsmodellen av deredan

beräknade tyngdpunktslägena är fasta avstånd mellan punkter inom fjäd-

rad massa och avstånd i viloläge mellan fjädrad och ofjädrade massor.

De beteckningar som används för att ange tyngdpunktslägena definieras i

figur 3.1.
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Figur 3.1. Definition av beteckningar för beskrivning av tyngdpunkts-
lägen.

De sökta tyngdpunktslägena beräknas enligt följande:

LFJBül) = (LFJOül) x MFJoul) + LKP(i1) x MKPGl) + LL(i1) x
x ML(11))/MFJB(11)

LFB(il) = (LFJO(11) x MFJO(11)+ LKP(11)x MKP(i1) + 1.01) x MBX(11) +

+ LL(i1) x ML(il))/MFB(11)
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HFJB(11) = (HFJOüj) x MFJOUj) + HKP(ij) x MKP(ij) + Hun) x

x ML(ij))/MFJB(11)

HFB(11) = (HFJOüj) x MFJOGj) + HKP(l1)X MKP(11)+ Hme) x MBX(i1) +

+ HFX(l1)X MFX(ij) + HL(l1)X ML(11))/MFB(11)

För lastbil respektive släp beräknas i ett första steg avståndet från

vägytan till lastens tyngdpunkt enligt följande:

HL(il) = HLFL(11) + (ML(ij)/DNSLA(ij))/(2 x LFL x BFL)

Därefter beräknas tyngdpunktslägena för fjädrad bruttomassa respektive

för fordonets bruttomassa enligt tidigare angivna formler.

Avdriftsvinkelkoeffcienten. CA(l1, 12, 13), och slipkoefficienten, CS(ij,

12,13) ingår i beräkningsuttryck för krafter och däckslitage. Båda uttrycks

som funktion av den totala z-kraften per hjul enligt referens (76-2). Enligt

referens (76-2) kan CA och CS uttryckas som funktion av hjullast enligt

följande:

CA(il, 12, 13) = CAl + CA2 x FZHJ(i1, 12, 13) - (CAZ/CAB) x

x FZHJ(i1, 12, 13)2 = CAl + CA2 x(FZAHJ(i1, 12, 13) + FZBHJüj, 12, 13)) -

_ (CA2/CA3) x (FZAHJGj, 12, 13)2 + 2 x FZAHJül, 12, 13) xrzBHJül, 12, 13) +

+ FZBHJGj, 12, 13)?)

cs<11, 12, 13) = c51 x (FZHIKij, 12, 13) - (c51/c52) x FZHJ(i1, 12, 13)2 =
= cm x (FZAHZKi 1, 12,13) + FZBHJG 1, 12, 13)) - (c51/c52) x

x (FZAHJ(i1, 12, 13)2 + 2 x FZAHJüj, 12, 13) x FZBHJüj, 12, 13) +

+ FZBHJüj, i2, i3)2)

FZBHJGI, 12, 13) = (FZBFJHJGI, 12, 13) + FZBDPHJül, 12, 13))

Uttryckena för beräkning av CA och CS ovan är icke-linjära funktioner.

Funktionsvärdena växer med hjullasten till ett max. varefter funktionerna

avtar. Det normala belastningsområdet för ett däck är till vänster om

max.värdet dvs CA och CS växer med ökande belastning. Om det

dynamiska krafttillskottet som funktion av längsgående vägojämnheter

har en symmetrisk frekvensfunktion kommer den genomsnittliga effekten

av delängsgående vägojämnheterna att bli reducerade CA- och CS-värden
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jämfört med körning på en vägyta utan längsgående ojämnheter. Eftersom

den använda fordonsmodellen är en förenkling m a p att vertikala krafter

som funktion av ojämnheter beräknas helt fristående från övrig kraftbe-

räkning har följande metod uppställts för beräkning av CA- och CS-värden

att användas i basmodellen. I stället för att i varje beräkningspunkt längs

vägen beräkna CA och CS som funktion av den totala hjullasten i varje

punkt beräknas i stället förväntade CA- och CS-värden enligt följande:

E(CA(ij, 12, 13)) = CAl + CAZ x (FZAHJ(ij, 12, 13) + E(FZBHJ(ij, 12, 13)» -

_ (CA2/CA3) x (FZAHJ(ij, 12, 13)2 + 2 x FZAHJ(i1, 12, 13) x E(FZBHJ(i1, 12, 13)) +

+ E(FZBHJ(i1, 12, 13)2))

E(CS(il, 12, 13) : c51 x (FZAHJül, 12, 13) + E(FZBHJ(ij, 12, 13)» -

- (c51/c52) x (FZAHJGl, 12, 13)2 + 2 x FZAHJüj, 12, 13) x E(FZBHJ(i1, 12, 13)) +

+ E(FZBHJ(11, 12, 13)2))

Väntevärdet av FZBHJ(i1, 12, i3) bör vara noll för oändligt lång beräk-

ningssträcka. Beroende på att beräkningssträckorna för ojämnhet inte

kommer att vara "oändligt" långa kan skattningen av väntevärdet komma

att vara skild från noll.

Väntevärdena av krafttillskott som funktion av vägojämnhet respektive

tillskottets kvadrat skattas enligt följande:

N5
MV(FZBHJ(11, 12, 13)) = (1/N5)x2'_'_; FZBH3(11 12, i3>15

15:1

. . . 2 N5
MV(FZBHJ(11,12,13) ): (1/N5) x: FZBHJGI, 12, 13 i5

15:1

Observera att medelvärdena ovan beräknas för speciella beräknings-

sträckor vilka normalt inte är desamma som övriga krafter i basmodellen

beräknas för. CA och CS har betydelse för bl a storleken av beräknad

bränsleförbrukning och däckslitage. I figurerna 3.2 och 3.3 redovisas de

resulterande CA-värdena och i figurerna 3.4 och 3.5 de resulterande CS-

värdena för hjul på bakaxel på personbil respektive lastbil som funktion av

grad av ojämnhet och hastighet. Fordonsdata för exemplen redovisas i

bilaga 1. Observera att den uppställda modellen för beskrivning av

längsgående vägojämnheters inverkan på CA och CS ej har tagits ur

litteraturen och att den ej heller är validerad.
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Figur 3.2. Avdriftsvinkelkoefficient (CA), för hjul på personbils bakaxel,
som funktion av hastighet och grad av ojämnhet.
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Figur 3.3. Avdriftsvinkelkoefticient (CA), för hjul på lastbils bakaxel,
som funktion av hastighet och grad av ojämnhet.
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Figur 3.4. Slipkoefficient (CS), för hjul på personbils bakaxel, som
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Figur 3.5. Slipkoefficient (CS), för hjul på lastbils bakaxel, som funktion
av hastighet och grad av ojämnhet.
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Ett resulterande tröghetsmoment beräknas för f jädrad massa runt en axel

genom TP för fjädrad massa och parallell med fordonets Y-axel. Tre

massor ingår i det resulterande tröghetsmomentet. De ingående massorna

är fjädrad massa exklusive last och åkande, lastens massa och massan av

antal åkande. För personbil betraktas massan av last respektive åkande

som koncentrerad i en punkt för last repektive en punkt för åkande (1 v 5

last respektive åkande har inga egna tröghetsmoment. För lastbil respek-

tive släp beräknas speciellt tröghetsmoment för lasten. Ett separat

tröghetsmoment beräknas också för de äkande i en buss. Lasten på en

lastbil eller ett släp förutsätts likformigt fördelad över flaket. De åkande

i en buss förutsätts likformigt fördelade i bussens kupé.

Tröghetsmoment för last på lastbil respektive släp beräknas med följande

uttryck:

JYL(11) = Mun) x (((ML(11)/DNSLA(i1))/(LFL(ij) x BFL(ij)))2 + LFL(11)2)/12

JYL(11) = 0 för andra fordon än lastbil och släp.

Tröghetsmoment för resande i buss beräknas med följande uttryck:

JYKP(11)= MKP(i1) x LLKP(i1)2/12

JYKPüj) = 0 för andra fordon än buss.

Tröghetsmomentet för den totala fjädrande massan beräknas med följande

uttryck:

JYFJBGj) = JYFJOüj) + MFJOüj) x ((LFJO(11)- LFJB(ij))2 + (HFJO(11)-

- HFJB(11))2) + JYKPGj) + MKP(il) x ((LKP(ij) - LFJB(11))2 + (HKP(il) -

_ HFJB(11))2) + JYL(ij) + ML(ij) x ((LL(11) - LFJB(ij))2 + (HL(11)-

- HFJB(i1))2)

3.1.2 Modell för beskrivning av fordonskrafter som funktion av

längsgående vägojämnheter

För beskrivning av kraft som funktion av längsgående vägojämnheter har

en modell enligt referens (73-1) utnyttjats. I referens (73-1) beskrivs ett

fordon som en tvâaxlig tvähjuling. En schematisk modellbeskrivning ges i

figur 3.6. Fordonsrörelse och krafter beskrivs i ett tvädimensionellt
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landskapsfixt koordinatsystem. X'-axeln ligger i horisontalplanet och Z'-

axeln är ortogonal mot horisontalplanet. I koordinatsystemet beskrivs

ojämnhetsprofilen, lägena för de ingående massorna och vridning av

fjädrad massa runt en tväraxel genom fjädrad massas tyngdpunkt. Om en

ojämnhetsprofil skulle vara uppmätt exempelvis i en horisontalkurva

beskrivs denna i ojämnhetsmodellen som en raksträcka. X'-axeln mot-

svarar en projektion av en väg i horisontalplanet och uträtad till en linje.

Modellen arbetar inte med de absoluta Z'-koordinaterna utan i stället med

förändringar relativt startvärden.
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Figur 3.6. Fordonsdynamisk modell av bil på ojämn väg.

Den i referens (73-1) beskrivna modellen har modifierats på vissa punkter

vid utnyttjande i VETO. Modifieringarna avser följande punkter:

O krafter särbehandlas per hjul, fjäder och stötdämpare

o icke-linjära samband mellan fjäderkraft och nertryckning respektive
mellan stötdämparkraft och kompressions- eller expansionshastighet
används i vissa fall.

Särbehandling av kraft per hjul, fjäder och stötdämpare har motiverats

med att indatahanteringen och även beräkningsrutinerna blir enklare att
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tolka om man konsekvent arbetar med samma storheter och dessa stor-

heter korresponderar mot hur fordonsdata normalt är tillgänglig. Per

stödpunkt blir med den valda modellen krafterna i hjulen lika, i fjädrarna

lika och i stötdämparna lika. Särbehandling av kraft per hjul, fjäder och

stötdämpare är endast en ren formalitet. Principen är fortfarande den-

samma som i referens (73-1) d v 5 per stödpunkt ett hjul, en fjäder och en

stötdämpare.

Betydelsen av att för stötdämparna arbeta med diagram i vilka dämp-

kraften kan avläsas som funktion av hastighet jämfört med metoden i

referens (73-1) där dämpkraften i stället beräknas som produkten mellan

en koefficient och den hastighet med vilken stötdämparens längd föränd-

ras med, har ej analyserats. För tunga fordon är det vanligt att dämp-

funktionen enbart fås via fjädrarna. Detta har medfört ett krav på

modifiering av beräkning av fjäderkraft jämfört med referens (73-1).

I VETO skall beräkningar kunna utföras för fordon med boggie. En boggie

beskrivs i ojämnhetsmodellen som en axel placerad i boggiens centrum. De

normalt sett åtta hjulen i boggien behandlas i modellen i princip som ett

enda hjul.

Krafttillskotten i ett fordon vid färd på en ojämn vägyta kan, huvudsak-

ligen enligt (73-1), beskrivas med följande ekvationer:

1. MFJB(11)X Z'FJB z 2 x FZBFJ(11,1)+ 2 x FZBST(11, 1) + 2 x FZBFJ(11,2)+

+ 2 x FZBSTGj, 2)

2. JYFJBGI) x TETA = -2 x LFJB(ij) x FZBFJGI, 1) + 2 x (L(11) _ LFJB(11)) x

FZBFJGI, 2) - 2 x LFJB(i1)x FZBSTGl, 1) + 2 x (L(11) - LFJB(i1)) x

x FZBST(i 1, 2)

3. MFX(11)X Z'FX = NHJ(i1, 1, 1) x (FZBFJHJ(11, 1, 1) + FZBDPHJül, 1,1)) +

NHJ(i1, 1, 2) x (FZBFJHJUI, 1, 2) + FZBDPHJül, 1, 2)) - 2 x FZBFJüj, 1) -

- 2 x FZBST(11,1)

4. MBX(i1)x Z'BX = NHJ(ij, 2, 1) x (FZBFJHJüj, 2, 1) + FZBDPHJ(11,2, 1)) +
+ NHJ(ij, 2, 2) x (FZBFJHJüj, 2, 2) + FZBDPHJGl, 2, 2)) - 2 x FZBFJ(i1, 2) -
- 2 x FZBSTGj, 2)
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Vad ekvationerna beskriver är egentligen ett fordon som står stilla i

längsriktning. Den rörelse som beskrivs motsvaras av höjningar och

sänkningar av främre och bakre kontaktpunkter mellan däck och väg.

Höjningarna och sänkningarna av hjulen styrs av ojämnhetsprofilen och

vald färdhastighet. Dessa ger tillsammans Z'-koordinater som funktion av

tid. Bakre axeln matas av en signal som är fasförskjuten en tid som ges av

axelavstånd och hastighet i X'-led.

De givna ekvationerna förutsätter att längd av fjädrar och stötdämpare

förändras lika mycket som avståndet mellan fjädrad och ofjädrad massa.

Denna förutsättning är inte uppfylld för alla fordon. I sådana fall som

förutsättningen ej är uppfylld kan ekvationerna enkelt modifieras för de

speciella fallen.

Då beräkningar skall utföras för lastbil med släp behandlas bilen och

släpet oberoende av varandra i ojämnhetsmodellen d v 3 först genomförs

en komplett beräkning för bilen på ojämnhetsprofilen och sedan en för

släpet.

Ekvationssystemet förutsätter kontakt mellan däck och vägyta. Följande

villkor har lagts in i datorprogrammet för kontroll av om kontakt

föreligger:

Z'FX - Z'OFX 5 FzAHJGl, 1, l)/KHJ(i1, 1)

z'Bx - z'on 5 FZAHJüj, 2, i3)/KHJ(i1, 2)

Båda villkoren skall vara uppfyllda för att beräkningarna skall drivas

vidare.

Krafttillskottet per fjäder som funktion av längsgående vägojämnheter,

betecknat FZBFJG 1, 12), beräknas på två olika sätt beroende på vilken typ

av fjädrar som avses.

För spiralfjädrar används följande uttryck:

FZBFJ(i 1, 1) = KFJ(i 1, 1) x (LFJBG 1) x TETA + Z'FX - Z'FJB)

FZBFJGI, 2) = KFJ(i 1, 2) x (Z'BX - (1.01) - LFJB(11)) x TETA - z'FJB)
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För parabel och trapetsfjädrar används följande:

i diagram avseende statisk fjäderkraft som funktion av nertryckning för
pålastning respektive avlastning

o den statiska fjäderbelastningen för fordonet stående på ett horisontal-
plan

0 en modell enligt referens (80-1) för beräkning av fjäderkraft under ett
dynamiskt förlopp.

I ett första beräkningssteg beräknas den statiska nerfjädringen. Dator-

rutinen som beräknar det fordonsdynamiska förloppet som funktion av

längsgående vägojämnheter anropar för varje beräkningspunkt rutinen för

beräkning av fjäderkraft.

Vid anropet är den statiska nerfjädringen och nerfjädring som funktion av

längsgående vägojämnheter känd. Från föregående beräkningSpunkt har

fjäderkraft och nerfjädring sparats. Den totala fjäderkraften i den aktuel-

la beräkningspunkten beräknas med följande funktion enligt referens

(SO-ih

FZFJGI, 12) = FZFJl(i1, 12) + (FZFJGGI, iz) - FZFJGl, i2)) x

EXP(-(ABS(DFJ(11, 12) _ DFJG(i1, 12)))/KF32)

Den totala nerfjädringen beräknas med följande uttryck:

DFJ(i1, 1) = DFJA(i 1, 1) + (TETA x LFJB(i1) - Z'FJB + Z'FX)

DFJ(i1, 2) : DFJAüj, 2) + (- TETA x (L(i1) - LFJB(i1)) - Z'FJB + Z'BX)

Den statiska fjäderkraften subtraheras från den totala varefter den

resulterande kraften utnyttjas i den dynamiska modellen avseende längs-

gående vägojämnheter.

Kraften per stötdämpare, betecknad FZBST(ij, 12) avläses ur speciella

diagram som uttrycker stötdämparkraft som funktion av expansions-

respektive kompressionshastighet. Expansions- och kompressionshastig-

heter beräknas med följande uttryck:

VZST(i1, l) : Z'FJB - LFJB(ij) x TETA - Z'FX

VZST(ij, 2) = Z'FJB + (L(il) - LFJB(ij)) x TETA - Z'BX
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Fjäderkrafttillskottet per däck som funktion av längsgående vägojämn-

heter, betecknat FZBFJHJüj, 12, 13); beräknas enligt följande:

FZBFJHJGj, 1, 13) = - KHJ(ij, 1) x (Z'FX - Z'OFX)

FZBFJHJül, 2, i3) = _ KHJ(i1, 2) x (Z'BX - Z'OBX)

Dämpkraften per däck beräknas med följande uttryck:

FZBDPHJül, 1) = - CHJ(ij, 1) x (Z'FX _ Z'OFX)

FZBDPHJGj, 2) = - CHJ(il, 2) x (Z'BX - Z'OBX)

Ojämnhetsmodellen ger inte direkt information om de krafter som söks

utan i stället underlag för fortsatta beräkningar i basmodellen.

Följande data beräknade med ojämnhetsmodellen utnyttjas för fortsatta'

beräkningar i basmodellen:

medelvärdet av FZBHJ(ij, i2, i3) m a p ekvidistanta punkterO
,

medelvärdet av FZBHJGj, i2, i3)2 m a p ekvidistanta punkter

RMS (FZBABüj, i2)) för ekvidistanta punkter

RMS(Z'L) för ekvidistanta punkter

MV((FZAAB(i1, i2) + FZBAB(ij, 12))4) för ekvidistanta punkter

dämparbete i däck

dämparbete i fjädrar

o dämparbete i stötdämpare.

Vid lösning av det system av differentialekvationer som används för att

beskriva dynamiken på ojämn väg fås lösningar i punkter mellan vilka

avstånden är beroende av profilen. Dessa punkter med tillhörande värden

duger därför inte för medelvärdesberäkningar. För medelvärdesberäk-

ningar används i stället ekvidistanta punkter för vilka värden interpoleras

fram ur den första beräkningsomgângen.

3.1.3 Basmodell för kraftberäkning

I basmodellen skall i princip alla på ett fordon verkande krafter med

betydelse för de sökta kostnaderna beskrivas, antingen direkt eller indi-

rekt. Med indirekt menas här att krafter först beräknats i den speciella
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modellen för längsgående vägojämnheter och att integrerade resultat

överförs till basmodellen.

De krafter som direkt beräknas i basmodellen kan variera i storlek från

punkt till punkt längs vägen som funktion av hastighetsändringar i

färdriktningen och av förändrad väggeometri.

Krafterna som beskrivs av basmodellen kan indelas i sådana alstrade av

fordonets hastighetsreglerande system respektive övriga krafter.

För definition av det koordinatsystem i vilket krafter beskrivs används

begreppet den väggeometriska körbanebeskrivningen. Detta begrepp mot-

svarar körbanans vertikala och horisontella krökning vid byggnationen

eller den profil som eftersträvas då ojämnheter justeras. Krafterna i ett

fordon beskrivs i ett koordinatsystem enligt följande:

0 X-axeln har samma riktning som färdriktningen

o Y-axeln är vinkelrät mot X-axeln och axlarna bildar tillsammans ett
plan parallellt med ett plan som tangerar den väggeometriska körbane-
profilen i en punkt som sammanfaller med Z-axelns skärning av
körbanan.

o Z-axeln går genom fordonets resulterande tyngdpunkt och är ortogonal
mot X-Y-planet.

Koordinatsystemet beskrivs i figur 3.7.

      

 

Figur 3.7. Koordinatsystem för beskrivning av krafter i basmodellen.
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Kraft eller effekt ges generellt med rätt tecken enligt det givna koordi-

natsystemet d v 5 plustecken om samma riktning som koordinatsystemets

axlar.

Beräknade tillkommande färdmotstånd, som funktion av dämpförluster

I enligt ojämnhetsmodellen, införs i basmodellen som varande parallella

med basmodellens X-axel.

I basmodellen beskrivs ett fordon som ett helt stelt system d vs av-

stånden mellan de olika delmassorna och vägytan är konstant.

Lastöverflyttningar beskrivs ej i basmodellen, vare sig i längs- eller

sidled.

3.1.3.1 Andra krafter än sådana alstrade i fordonets hastighetsregle-

rande system

Krafterna grupperas i normal-, sid- och längskrafter. Normalkrafter är

sådana prallella med koordinatsystemets Z-axel.

Den totala momentana normalkraften per hjul kan uppdelas i:

o en del som funktion av längsgående vägojämnheter .

0 en resterande del.

Den resterande delen beräknas direkt i basmodellen. Båda dessa kraft-

komposanter varierar då ett fordon körs längs en väg. Ett problem utgörs

här av att de två komposanterna beräknas i olika modeller. Fordonskost-

nadsberäkningarna utförs så att den komposant som ej är en funktion av

längsgående vägojämnheter beräknas direkt i basmodellen som funktion av

förhållandena i varje beräkningspunkt. I sådana funktioner som har nor-

malkraft som oberoende variabel kan väntevärdet av funktionen beräknas

i varje beräkningspunkt såsom tidigare beskrivits för CA och CS. Vid

beräkning av väntevärden betraktas ojämnhetskomposanten som en

stokastisk variabel.
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För CA och CS bildas exempelvis medelvärden av ojämnhetskomposanter

med exponent ett och två. Dessa medelvärden i kombination med direkt

beräknad normalkraft i basmodellen ger de sökta värdena.

Beräkning av mera formellt korrekta väntevärden i basmodellens beräk-

ningspunkter har begränsats till funktioner vilka innehåller krafttillskott

från ojämnhetsmodellen med max exponent två. För att väntevärdet av

normalkraften med exponent större än två skall kunna beräknas har valts

att hålla komposanten som ej är en funktion av längsgående ojämnheter

konstant. Medelvärdesbildningen görs i dessa fall i programrutinen för

längsgående ojämnhet i vilken en statisk kraft adderas till de dynamiska

tillskotten. Den statiska kraften är i dessa fall beräknad för ett stillastå-

ende fordon på en horisontell, plan yta. Medelvärdesbildning i ojämnhets-

rutinen görs alltid för ekvidistanta punkter.

Den del av normalkraften på ett fordon, som ej är en funktion av

längsgående vägojämnheter kan skrivas:

FZA(11) = - MFB(i 1) x (9.81 x COS(FI/100) x COS(DELTA/ 100) +

+ SIN(DELTA/ 100) x VRZ/RHK)

Den av vägojämnhet oberoende delen av Z-däckkraften per hjul kan

skrivas:

0 för främre stödpunkten:
FZAHJ(il, 1, 13) = - ((L(11) - LFB(ij))/L(i1)) x FZA(i1)/(NHJ(11, 1, 1) +
+ NHJ(il, l, 2))

0 för bakre stödpunkten:
FZAl-IIKij, 2, i3) = - (LFB(i1)/L(i1))x FZA(ij)/(NHJ(i1, 2, 1) + NHJ(il, 2, 2))

Axel- eller boggielasten beräknas som produkten av antalet belastade hjul

på axeln eller boggien och lasten per hjul:

FZAABül, 12) = NHJ(11, 12, 1) x FZAHJ(i1, 12, 1) + NHJ(il, 12, 2) x

x FZAHJG 1, 12, 2)

Sidkraft söks per hjul för beräkning av färdmotstånd som funktion av

avdrift respektive för beräkning av däckslitage. De längsgående ojämn-

heterna har i modellen inverkan på sidkraft per hjul i ett fall, fordon med

boggie. Sidkraften beräknas direkt i basmodellen.
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Den totala på ett fordon verkande sidkraften beräknas enligt följande:

FY(il) = MFB(i1) x (COS(DELTA/lOO) x VRZ/RHK - 9.81 x

x SIN(DELTA/100) x cos<1=1/100))

Sidkraft per hjul, utom sådana i boggie, beräknas med följande uttryck:

FYHJGj, l, 1) = ((L(i1) - LFB(ij)/L(i1)) x FY(i1)/NHJ(i1, 1, 1)

FYHJ(i1, 2, 1) = (LFB(i1)/L(ij)) x FY(ij)/NHJ(ij, 2, 1)

För hjul på axlar i boggie beräknas sidkraft med hänsyn tagen till det

upprätande moment boggien ger upphov till. För beräkning av tillskott till

hjulsidkraft som funktion av boggie har referens (79-3) utnyttjats.

För 1:a axeln i en boggie blir sidkraften per hjul:

FYHJ(il, 12, 1) = ((LFB(il)/L(i1)). x FY(i1)/(NHJ(ij, 12, 1) + NHJ(ij,12 2)) -

- (((LBG(i1)/2)/(RHK/COS(DELTA/100)» x CA(i1, 12, 1)

För 2:a axeln i en boggie blir sidkraften per hjul:

FYHJ(il, 12, 2) = ((LFB(i1)/L(i1)) x FY(ij)/(NHJ(i1, 12, 1) + NHJUj, 12, 2)) +

+ ((LBG(i1)/2)/(RHK/COS(DELTA/l00)» x CA(i 1, 12, 2)

De externa krafter, parallella med färdriktningen, som behandlas är

sådana kopplade till följande företeelser:

o hastighetsändringar parallella med X-axeln

o vägens lutning i längsled

0 rullmotstånd exklusive vad som orsakas av vägojämnheter

o vatten på vägen

0 snö på vägen

0 luftmotstånd

o tröghetsmoment i hjul

o avdrift

0 slip
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0-.: dämpförluster i stötdämpare

0 dämpförluster i fjädrar

o dämpförluster i däck.

Acceleration/retardation. En hastighetsändring i en riktning parallell med

X-axeln motsvaras av en kraft enligt följande:

2
FXAR = - Ä (MFOGl) + ML(i1))x DVR

i1=l

Vägens lutning i längsled ger i kombination med jordaccelerationen upphov

till en kraft parallell med X-axeln:

2
FXLNG : - 2 (MFO(l1) + lVlL(l1)) x 9.81 x SIN(FI/lOO)

11:1

Rullmotståndet är parallellt med X-axeln. Motståndet avser rörelse på en

plan, fast och torr yta med viss makro- och mikrotextur. Målsättningen

för föreliggande projekt var att ställa upp en modell för beräkning av

rullmotstånd som funktion av följande:

0 däckdimension

o materialegenskaper i däcket

0 normalkraft

o rotationshastighet

o makro- och mikrotextur hos slitlagret.

Inom föreliggande NÄT-projekts ram har en litteraturstudie avseende

rullmotstånd utförts, se referens (86-3). Bl a redovisas samband mellan

rullmotstând och makrotextur. Makrotexturen anges i mm och mäts enligt

"Sandpatch". Sambanden i referens (86-3) ger den koefficient som normal-

kraften skall multipliceras med för att få rullmotstånd. En omvandling av

sambanden enligt referens (86-3) har gjorts så att rullmotstånd även skall

kunna uttryckas som funktion av hastighet.

Den resulterande funktionen för beräkning av rullmotstånd får då formen:

FXRHJGj, 12, 13) = - FZAHJGj, 12, 13) x ((CRl + CRZ x TD)/(CRl + CRZ x

x 0.50» x (CR3 + cm x VR)
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Det totala rullmotståndet för ett fordonsekipage skrivs:

2 2 2
FXTR = NHJ(11, 12, 13) xFXRHJül, i2, 13)

11= 12= 13=

Om de i referens (86-3) angivna värdena på CRl och CR2 används fås en

relativ skillnad i bränsleförbrukning för personbil som är väsentligt större

än vad som exempelvis har redovisats i referenserna (79-2) och (86-6). I

dessa referenser redovisas skillnaden i bränsleförbrukning för personbil

mellan ytbehandling och asfaltbetong. För nya beläggningar uppges för-

brukningen påytbehandling vid 90 km/h vara ca 5 % större och för något

eller några år gamla beläggningar drygt 1 0/o större än för asfaltbetong.

För att få samma ungefärliga skillnad i modellen som enligt mätningar har

CRZ korrigerats så att ungefärlig överensstämmelse för personbil erhålls

relativt bränslemätningar. För tunga fordon accepteras de i referens

(86-3) angivna värdena på CRl och CRZ.

I tabell 3.1 redovisas använda koefficientvärden för rullmotståndsberäk-

ning för personbil, lastbil, släp och buss.

Tabell 3.1. Rullmotståndskoefficienter för olika typfordon.

  

Fordonstyp CRl CRZ CR3 CR!!

Personbil 1.2 x 10-2 7.3 x 10-4 1.2 x 10-2 9.0x 10-5

Lastbil,
släp, buss 8.1 x 10-3 3.2 x 10-4 5.4 x 10-3 9.0x 10-5
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Exempel på TD-värden för olika slitlager redovisas i tabell 3.2.

Tabell 3.2. Exempel på makrotextur enligt Sandpatch för olika vägytor
enligt referens (82-3).

 

Beskrivning TD

 

Extremt skrovlig Yl, Y2 eller
YlG (12-20 mm). Ny. 5

Yl 8-12 mm, ålder 1 år 2.8

Dränerande asfaltbetong (typisk),
8-12 mm 1.7

Ovanligt skrovlig asfaltbetong (tät) l.l

Sliten Yl, i spåren 0.8

Yl eller Y2, svåra blödningar 0.7

Typisk asfaltbetong (tät) på
motor- eller riksväg 0.5

MABST, typisk (ej ny) 0.35

Mycket slät och polerad asfaltbetong
eller slamförseglad yta 0.25

 

För att göra VETO-programmet förhållandevis lättillgängligt måste

makrotextur kunna ges både i form av de "exakta" TD-måttet respektive i

'form av ett mera subjektivt mått. Det subjektiva måttet utgörs av typ av

slitlager respektive av ålder. Det subjektiva måttet kopplas automatiskt i

VETO till exakta mått enligt tabell 3.3.

Tabell 3.3. I VETO använda makrotexturvärden för olika slitlager.

  

Slitlagertyp Ålder Makrotextur, TD
mm

MAB Ny 0.50

MAB Medel 0. 50

MAB Gammal 0.50

Ytbehandling Ny 2.8

Ytbehandling Medel 1.8

Ytbehandling Gammal 0.8
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Rullmotståndet uttrycks normalt som en linjär funktion av hjullasten

varför de längsgående ojämnheterna kan förväntas att ej ge något

resulterande bidrag till det genomsnittliga motståndet över en sträcka.

Ett hjuls belastning på en vägyta förorsakar en nertryckning av vägytan.

Nertryckningen motsvaras av ett arbete av hjulet. Detta arbete motsvaras

av ett motstånd i färdriktningen. Följande frågor är av intresse:

o ingår motståndet i redovisade rullmotståndkoefficienter?

0 är motståndet en linjär funktion av hjullast? Om inte har vägojämnhet
inverkan på motståndet.

Energiförluster eller färdmotstånd som funktion av deformation av väg-

ytan finns beskrivet i litteraturen, bl a i referenserna (67-1) och (77-1).

Rullmotstånd på våt väg är en funktion av däckets anliggningsbredd mot

vägytan, hastighet och vattendjup enligt följande hämtat ur referens

(84-lh

FXVHJ(ij,12,i3)= -1.19455 x 104 x BHJ x VR(1-81-6-801 X 10 X HV) x Hv1-23

Hjul som följer i spår efter framförvarande hjul antas exponeras för ett

vattendjup motsvarande 1/4 av vad första hjulet exponeras för. Den totala

kraften på ett fordonsekipage som funktion av vatten på vägen kan

skrivas:

2 2 2
Fxrvzg 2:_ L NHJ(11,iz,i3)xFXVHJ(i1,i2,13)

11:1 11:1 13:1

Rullmotstånd i lös snö beräknas med en modell som finns dokumenterad i

referens (79-1). Modellen beskriver det motstånd som följer av samman-

pressning och förflyttning av snö. Modellen har följande form:

FXSNlHJüj, 12, 13) = - ((BHJGj, 12, 13) x THF)/(DNSIS x 1.505» x ((3.140-5/2) _

_1.50-5 x (ASN(i1, 12, 13)_ l)+ (1.51°5/3)X(ASN(11,12, 13)_ 1)3)x DNSSN x

x HSN x KEXPSN
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FXSNZHJüj, 12, 13) = - (BI-Um, 12, i3)/RHJ(11, 12, 13)) x (1 - ASN(ij, 12, 13) x

x DNSSN/DNSIS + (ASN(11, 12, 13) x DNSSN/DNSIS - LHJ(ij, 12, i3)2/(8 x

x RHJGI, 12, 13) x HSN)) x LN(ASN(ij, 12, 13) x DNSSN/DNSIS)) x VR2 x

x DNSSN x HSN2 x KEXPSN

ASNGi, 12, 13) = 1 + ((1 - (FZAHJ(ij, 12, 13)/(LHJ x BHC] x THF)))/i.5)O-5

Den totala kraften på ett fordon som funktion av snö på vägen kan

skrivas:

2 2 2
FXTSN = 2 _5_ 2 NHJ<l1,l2,l3)X(FXSNlHJ(ll,l2,l3)+

ijzl 12:1 i3=l

+ FXSNZHJüj, 12, 13))

Vid användning av modellen för rullmotstånd i lös snö i VETO förutsätts

som standard att framhjulen exponeras helt för lös snö. Beträffande hjul

på andra axlar än den första så antas att hjul som inte går i spår

exponeras helt för lös snö. Hjul som går i spår exponeras för packad

snö/is. Välj TD: 2.8 för packad snö/is. I bilaga 1 redovisas använda

däckdata.

Fartvind och meteorologisk vind ger upphov till en kraft, i stort sett

parallell med X- och Y-planet. En projektion av denna kraft på X-axeln

benämns luftmotstånd och kan skrivas:

FXL : - VXLR2 x (DNSL/Z) x MAX(AYZ(i1), AYZ(i2)) x CL(BETA)

I figur 3.8 redovisas de beteckningar som används för beräkning av

luftmotstånd.

Den resulterande vindhastigheten beräknas enligt följande:

VLR = (VR2 + 2 x VR x VLM x COS(ALFA) + VLMZ)0.5

Vinkeln BETA mellan färdriktningen och resulterande vind kan beräknas

enligt följande:

BETA : ARCCOS((VR + COS(ALFA) x VLM)/VLR).
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Den resulterande vindhastigheten i en riktning parallell med X-axeln kan

skrivas:

VXLR : COS(BETA) x VLR

För beräkning av CL(BETA) ges CL(O) d v 5 formkonstanten för rakt

motriktad resulterande vind. Beräkning av CL(BETA) görs enligt följande:

CL(BETA) = KCL(BETA) x CL(O).

Samma KCL(BETA) används för grupper av fordon. I figur 3.9 redovisas

utnyttjade värden på KCL(BETA) för olika fordonsgrupper.

VXLR

i a -----

  

Figur 3.8. Använda beteckningar för beräkning av resulterande vindhas-
tighet projicerad på X-axeln, VXLR, och vinkel, BETA,

mellan resulterande vind och X-axeln.
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Figur 3.9. Korrigeringsfaktor, KCL(BETA), vid beräkning av luftmot-
stånd för resulterande vinds anfallsvinkel, BETA.

Att meteorologiska förhållanden beaktas vid fordonskostnadsberäkningar

motiveras av att absolutnivån för beräknade värden bättre bör motsvara

de verkliga värdena och av att sambandet mellan kostnad och fordons-

hastighet är en funktion av meteorologiska förhållanden.

Formkonstanten CL(O) representerar ett fordon utan rörelse i Z-led och

med konstant nickvinkel och höjd över marken. Bestämning av CL(O) görs

genom mätningar i vindtunnel. Mätmetoden kan medföra att det kan vara

en inte obetydlig skillnad mellan uppmätt värde och det värde som gäller

för ett fordon som kör med konstant hastighet på en plan yta och med

meteorologisk vindhastighet lika med noll m/s. Orsaken till en avvikelse

skulle främst vara att den relativa hastigheten mellan fordon och underlag

i vindtunnel är noll.

Vid körning på ojämn väg kommer fordonskarossen att i princip generellt

vara i ett annat läge än det som CL(O) mäts för. Den mest sannolika

hypotesen borde vara att den ojämna vägen ger ett högre resulterande

CL(O) värde än det på plan väg. Enligt referens (80-2) skulle formkonstan-
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ten på "rough road" kunna vara ca 20 % större än på "smooth road". I

övrigt har inga litteraturreferenser kunnat påträffas som stöder referens

(80-2). Från SAAB har formkonstantvärden som funktion av nickvinkel

erhållits, se tabell

Formkonstanten kan både minska och öka vid förändrad nickvinkel.

Inverkan av förändringar av projicerad area i Y-Z-planet ingår i

formkonstanten. Om avvikelsen från neutralläget för nickvinkeln skulle

vara lika stor i båda riktningar skulle den resulterande effekten för

exemplet i tabell 3.4 bli en mindre motståndsökning. Även om ökningen

relativt luftmotstånd för nickvinkel 00 är liten skulle ökningen relativt

tillskott beräknat för ojämnhet i övriga komponenter kunna vara stor.

Tabell 3.4. Formkonstant för personbil som funktion av nickvinkel. Den

projicerade arean i ett plan ortogonalt mot färdriktningen
förutsätts konstant. Värden från SAAB-SCANIA.

Nickvinkel Formkonstant
Grader Index

00 1 00

- O . 6 O 9 9

- l . 2O 9 7

+1.OO 103

Luftens densitet är en funktion av lufttemperatur och lufttryck. Enligt

referens (82-4) kan densiteten skrivas enligt följande:

DNSL = 348.7 x TRL/(273.2 + TEMPL)

Tröghetsmoment i hjul kommer att motverka alla hastighetsändringar. Om

hjulets periferihastighet motsvarar fordonets hastighet i X-led så kan den

resulterande kraften i X-led per hjul skrivas:

FXTRHGj, 12, 13) = - JYHJ(11, 12, 13) x DVR/RHJüj, 12, 13)2
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Den totala kraften som funktion av tröghetsmoment i hjul kan skrivas:

2 2 2
FXTTRszz Z_ 2: NHJ(ij,12,13)xFXTRI-U(ij,i2,i3)

11:1 12:1 13:1

Då längsaxeln i ett däcks anliggningsyta avviker från fordonets färdrikt-

ning uppstår ett färdmotstånd. Riktningsskillnaden är en funktion av att

ett fordon utsätts för en sidkraft som måste balanseras genom att skapa

en motkraft och en funktion av fordonskonstruktionen som i fallet med

boggien. Färdmotstånd som funktion av sidkraften per hjul kan skrivas:

FXCAHJGj, 12, 13) = - FYHJüj, 12, 13)2 /MV(CA(ij, 12, 13))

Den totala kraften verkande på ett fordonsekipage som funktion av

avdrift kan skrivas:

2 2 2
FXTCAzz, Z 2:_ NHJ(il,12,i3)xFXCAHJ(ij,i2, i3)

11:1 i2=i 13:1

Då ett däck utsätts för en kraft parallell med färdriktningen uppkommer

ett s k slip. Detta slip representerar ett arbete som motsvaras av ett

motstånd. Motståndet benämns här "slipmotstånd". Slipmotståndet per

hjul beräknas enligt följande:

FXCSHJüj, 12, 13) = INDCSl x INDCSZ x FXHJl(il, 12, i3)2/MV(CS(i1, 12, 13))

1 för drivande hjul
INDCSl ;-

O för icke drivande hjul

+l omFXHJli ,i ,i >O
INDCSZ z (1 2 3)-

-1 om FXHJl(ij, i2, i3) < 0

Vid uppmätning av rullmotstånd är det sannolikt att slipmotståndet erhålls

inkluderat i rullmotståndet. Rullmotstånd mäts normalt för frirullande

hjul. Det är troligt att de i tabell 3.1 givna koefficienterna för beräkning

av rullmotstånd även inkluderar slipmotståndet. Eftersom det är svårt att

bedöma hur längskraften i kontaktytan påverkas av vatten reSpektive snö

på vägen har valts att här inte beräkna något slipmotstånd för frirullande

hjul.
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För drivande hjul beräknas ett slipmotstånd som är en funktion av total

drivkraft per hjul med reducering för rullmotstånd, dämpmotstånd i däck,

vattenmotstånd och snömotstånd för det aktuella hjulet. Vad som exakt

ingår i FXH31(11,12,13) framgår ur avsnitt 3.3.1.2, med följande av-

vikelse: FXCSHJ(ij, i2, 13) har värdet noll. Beräkning av slipmotståndet är

förhållandevis resurskrävande i datorn eftersom det förutsätter att

FXTEX beräknas en extra gång per beräkningspunkt. Första gången

beräknas FXTEX utan hänsyn till FXCSHJ, eftersom FXCSHJ i detta läge

är okänt och andra gången med hänsyn till FXCSHJ som funktion av det

först beräknade FXTEX-värdet. Slipmotståndet kommer att öka med

ökande grad av ojämnhet beroende på ökande färdmotstând och avtagande

MV (CS).

Med följande uttryck beräknas det totala slipmotståndet på samtliga

drivande hjul:

2 2
FXTcszå Z NHJ(1,12,13)xec5HJ(1,12,13)

i2=1 i3:1

Friktionsförluster i fjädrar respektive stötdämpare som funktion av väg-

ojämnheter. Dessa friktionsförluster motsvaras av ett ökat arbete vid

fordonsförflyttning vilket i sin tur motsvaras av ett färdmotstånd. Frik-

tionsförluster i fjädrar avser bladfjädrar av trapets- eller parabeltyp.

Förlusterna beräknas som utfört arbete i fjädrar respektive stötdämpare

över viss sträcka. Färdmotståndet beräknas som utfört arbete delat med

körd sträcka.

Energiförbrukningen per fjäder i stödpunkt (il, i2) - parabel- och trapets-

typ - beräknas enligt följande:

N4-l . _ . .
13mm, 12) = ABS( ZZ. ABS(DFJB(11, 12m - DFJB(11, 12014) x

14:1

x (FZBFJüj, 12)i4+1 + FZBFJGl, 12)i4)/2)

Utan friktionsförluster i fjädrarna blir summan ovan lika med noll.

Metoden underskattar det verkliga friktionsarbetet i fjädrarna pga

underskattning av den totala fjäderrörelsen.
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Det totala färdmotstândet för ett fordonsekipage som funktion av frik-

tionsarbete i fjädrar kan skrivas:

FXTFJ z å; gå 2 x EFJ<i1,12 /s
11:1 12:1

I figurer 3.10 ges exempel på FXTFJ för lastbil med släp som funktion av

hastighet och grad av längsgående vägojämnhet. 'Fordonsdata enligt

bilaga 1.

LASTBIL+SLÄP

200 -

150 4 /.

2 100 -

C

504

  

. Kl= 3.0 R :1.19

C D KI: 5.0 R :1.73

. KI= 7.0 R :2.27

0 Kl= 9.0 R :2.81

07* l I I I ' F I
40 50 60 70 80 90 100

KM/H

Figur 3.10. Färdmotstånd p g a friktionsförluster i fjädrar för lastbil med
släp som funktion av hastighet och grad av längsgående
vägojämnhet.

Energiförbrukningen per stötdämpare i stödpunkt (il, iz) över en sträcka

som representeras av N4 punkter kan beräknas med följande uttryck:

N -1
EST(11, iz, i3) r: å ABS(DBST(i1, i2)i4le - DBSTGl, iz)14) x

14:1

x (ABS(FZBST(11 12)14+1)+ ABS(FZBST(11, i2)14))/2
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Liksom för fjädrarna och av samma orsak finns risk för underskattning av

det verkliga arbetet.

Den totala kraften parallell med färdriktningen, som arbetet i stöt-

dämparna representerar, kan skrivas:

FXTST z _ i 2 2 x EST(i1, 12)/5
11:1 12:1

I figurerna 3.ll och 3.12 ges exempel på FXTST för personbil och lastbil

som funktion av hastighet och längsgående vägojämnhet. Fordonsdata

enligt bilaga 1.

PERSONBIL

/
5%/

E MM.

  

I KI: 3.0 R :1.19

[3 Kl= 5.0 R=1.73

-we/z/ 0 Kl= 7.0 R=2.27

r'/ 0 Kl= 9.0R=Q.81
o ' r E T T r I
40 50 60 70 80 90 100

KM/H

Figur 3.ll. Färdmotständ p g a friktionsarbete i stötdämpare för person-

bil som funktion av hastighet och grad av längsgående väg-

ojämnhet.
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LASTBIL+SLÃP

1007

804

60-*

. KI= 3.0 R :1.19

  

 

.fa-meet?! E] KI: 5.0 R =1.7_3//
tjg-Il 0 Kl= 7.0 R =2_.g_7

.--HW ______.____._.____I 0 Kl= 9.0 R :2.51
I ' | | 1

70 80 90 100

 

KM/H

Figur 3.12. Färdmotständ p g a friktionsarbete i stötdämpare för lastbil
som funktion av hastighet och grad av längsgående vägojämn-
het.

Beräkning av dämpkraft i däck har beskrivits i anslutning till ojämnhets-

modellen. Summerat dämparbete per däck beräknas enligt följande:

N4-1
EDPHJUl, 12,13)=2 ', ((ABS(FZBDPHJ(i1, 12, 13)14)+

14:1

+ ABS(FZBDPHJ(11, 12, i3)14+l))/2) x ABS(DBHJ(11, 12, 1914 - DBHJ(11, 12, 13%)

DBHJ(i1, l, i3) : Z'FX - Z'OFX

DBHJ(i1, 2, i3) : Z'BX - Z'OBX

Kraften parallell med färdriktningen som funktion av dämparbete per

däck beräknas som kvoten mellan dämparbetet över en sträcka och

sträckans längd enligt följande:

FXDPHJ(i1, 12, 13) = - EDPHJül, 12, 13)/5
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Den totala kraften parallell med färdriktningen i ett fordonsekipage som

funktion av dämparbete i däck beräknas enligt följande:

2 . . . . . .
FXTDPHJ : :2 NHJ(11, 12, 13) x FXDPHJOI, 12, 13)

11:1 12:1 13:1

Samma risk för underskattning som för fjädrar och stötdämpare.

I figurerna 3.13 och 3.14 ges exempel på FXTDPHJ för personbil respek-

tive lastbil med släp som funktion av hastighet och grad av längsgående

vägojämnhet. Fordonsdata enligt bilaga 1.

 

PERSONBIL

5...

44

3-4

/O

2_

/

C /

-< /
/ I KI: 3.0 R=1.19

/////- DW
__/d/MM/ 0 Kl= 7.0 R 4.27

0 WA'
0 F I r f r F I
40 50 60 70 80 90 100

KM/H

Figur 3.13. Färdmotstând, orsakat av dämparbete i däck, för personbil
som funktion av hastighet och grad av längsgående vägojämn-
het.
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Kl= 3.0 R :1.19

KI: 5.0 R :1.73

KI= 7.0 R :4.27

KI= 9.0 R :2.81

 

O
O
D
I

 

Figur 3.14. Färdmotstånd, orsakat av dämparbete i däck, för lastbil med
släp som funktion av hastighet och grad av längsgående
vägojämnhet.

Den totala externa X-kraften på ett fordonsekipage kan då skrivas:

FXTEX : FXAR + FXLNG + FXTR + FXTV + FXTSN + FXL + FXTTRHJ +

+ FXTCA + FXTCS + FXTFJ + FXTST + FXTDPHJ

3.1.3.2 Krafter alstrade av fordonets hastighetsreglerande system.

De interna krafterna och effekterna utvecklas i de hastighetsreglerande

systemen. De hastighetsreglerande systemen omfattar motor, kraftöver-

föring och bromssystem.
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Motor. Uteffekten är en funktion av den i cylindrarna utvecklade effekten

vid förbränning av bränsle-luft-blandningen samt av motorns inre

friktion och tröghetsmoment i de rörliga delarna. Den resulterande utef-

fekten kan skrivas:

PUT = PIND + PFR + PTRS

PUT kan antingen vara positiv eller negativ. För att PUT skall vara

positiv skall normalt förbränning ske d v 5 PIND>O. Detta är dock ingen

nödvändighet. Exempelvis kan ju PUT(:O+PFR+PTRS) > 0 om den lagrade

rörelseenergin i motorns svänghjul är tillräckligt stor. Svänghjulet kom-

mer under acceleration att motverka accelerationsförloppet och under

retardation att motverka retardationen.

Internt i VETO arbetas med motoreffekten PM (= PIND+ PFR) före

svänghjulet.

PM bestäms enligt följande:

0 om eftersträvad hastighet i punkt 1 i ett steg, se förklaring i avsnitt
3.2, sammanfaller med resulterande hastighet och obruten kraftöver-
föring:

- tillgänglig effekt mindre än effekt som krävs för att följa efter-
strävad hastighetsprofil: max.moment korrigerat för beteende

- tillgänglig effekt tillräcklig för att följa eftersträvad hastighets-
profil och FXTEX _<_ 0:

PM : (( - VR x FXTEX - PBX)/(VGK x VGBK) - PVX)/VGVX - PTRS

- FXTEX driver hela kraftöverföringen:

PM = - PTRS - (((FXTEX x VR + PBX) x VGBX x VGK) + PVX) x vcvx,
PM 3 PFR

- FXTEX driver bakaxelväxeln men inte hela växellådan:

PM : - (FXTEX x VR + PBX) x VGBX x VGK - PTRS - PVX

0 om resulterande hastighet i punkt 1 är lägre än eftersträvad hastighet:

- och obruten kraftöverföring så välj max. moment korrigerat för
beteende

- och "bruten" kraftöverföring så välj uppsläppt gaspedal dvs
PUTzO

PFR, den inre friktionseffekten i motorn, används i beräkningarna av

bromseffekt utvecklad av motorn, bromseffekt utvecklad av hjulbromsar-

na samt för beräkning av bränsleförbrukning. Följande uttryck används för

beräkning av friktionseffekt:
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o personbilar och lätt lastbil enligt uppgifter från VOLVO:

PFR = - (CV/2.3) x (- 1.782 x 102 + 3.41 x 10 x NR + 3.73 x NRZ)

o tunga bilar inklusive bussar enligt uppgifter från SCANIA:

PFR = - (NR x 60/2000)2 x (- 1.365 x 103 x CV + 9.45 x 102 x CV2 - 3.9 x 10

x CV3)

Effekt av svänghjul, PTRS, beräknas enligt följande:

PTRS = - (DVR/(2 x 3.14 x RHJ)) x UVBX x UVVX x 2 x 3.14x 35 x NR x 2 x 3.14

Tröghetsmomentet, JS, skattas som funktion av cylindervolym enligt

följande:

0 personbilar och lätta lastbilar:

JS = 0.0129 + 0.0891 x CV

O tunga bilar inklusive bussar:

JS : - 0.321 + 0.244 x CV

Underlag för bestämning av koefficientvärden har hämtats ur referens

(sz-ax

Kraftöverföring. För en bakhjulsdriven bil utgörs kraftöverföringen av

koppling, växellåda, kardanaxel och bakaxelväxel.

Den första länken i kraftöverföringen från motorn är kopplingen. Varje

gång en ny växel läggs in uppstår en energiförlust i k0pplingen. Störst blir

denna förlust vid acceleration från stillastående. Inslirningsförloppet vid

start från stillastående har beskrivits på ett förenklat sätt. Fordonen

startas på lägsta växel och med en hastighet motvarande lägsta varvtal

för motorns arbetsområde. Den energimängd som krävs för att från stilla-

stående ge ett fordon hastigheten VR kan skrivas l/2 x (MFB(1)+

+ MFB(2)) x VRZ. Under startförloppet har förutsatts att verkningsgraden

i kopplingen är 50 % d v 5 motorn måste utveckla ett arbete av storleken

(MFB(1) + MFB(2)) x VRZ.

Förlusterna i växellådan och slutväxeln är av två typer: kraftberoende och

plaskförluster.
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Då kraft skall överföras mellan kugghjulen i en växellåda så uppkommer

en förlust som är direkt proportionell mot kraftens storlek, de sk

kraftberoende förlusterna. Ju fler kugghjul som används desto större blir

förlusten.

De kraftberoende förlusternas andel av den överförda kraften betecknas i

fortsättningen med (l-VGVX) respektive (l-VGBX) för växellådan respek-

tive bakaxeln/slutväxeln.

Plaskförlusterna är oberoende av den överförda kraftens storlek utan

beror bara av kugghjulens rotationshastighet i oljan.

Plaskförlusterna (W) i växellådan respektive bakaxeln betecknas i fort-

sättningen PVX respektive PBX.

Plaskförlusterna, PVX, i växellådan beräknas med följande uttryck:

o personbilar och lätta lastbilar enligt uppgifter från VOLVO:

va = - (PMX/(78 x 103)) x (2 x 3.14 x NR x 9.81) x (0.035 + 4.2 x 10-4 x
x NR)

0 tunga bilar inklusive bussar:

va = - (PMX/(ZZO x 103)) x 10.2 x NR1-62

Funktionerna för PVX har bestämts genom att ett funktionsuttryck

respektive empirik erhållits från VOLVO. För att få ett generellt uttryck

har antagits att PVX är direkt proportionellt mot motorns maxeffekt.

Plaskförlusterna, PBX, i slutväxeln beräknas med följande uttryck:

o personbilar och lätta lastbilar:

PBX = _ (PMX/(78 x 103)) x (2 x 3.14 x NRK x 9.81) x (1.89 x 10-1 + 4.98 x
x 10'3 x NRK)

0 tunga bilar inklusive bussar:

PBX = - 7.2 x (sz/lx/1000)O-42 x NRK

För kategorin personbilar och lätta lastbilar har samma motivering

använts avseende funktionsansats för slutväxeln som för växellådan.

Basinformationen har även i detta fall erhållits från VOLVO. Kategorin

tunga bilar inklusive bussar har avseende slutväxel annorlunda funktions-
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form än övrig beskrivning av plaskförluster. Orsaken är att endast två

empiriska värden avseende liten och stor lastbil och för ett och samma

varvtal fanns tillgängliga. De två värdena i kombination med antagandet

att samband mellan PBX och max motoreffekt skall gå genom nollan ger

en icke - linjär funktion.

Ytterligare en kraftberoende förlust tillkommer motsvarande förlusterna i

kardanknutarna. Förlusternas andel av den överförda kraften betecknas

(l-VGK).

Bromssystem. Färdbromsen används för att åstadkomma en retardation

eller för att den eftersträvade hastighetsprofilen inte skall överskridas i

nerförsbackar. Den totala bromseffekten i de hastighetsreglerande

systemen utvecklas inte enbart av färdbromsen utan även av motor så

länge kopplingspedalen inte är nertryckt. Kraftöverföringen ger kontinu-

erligt upphov till en bromsande effekt under färd. En hjulbromseffekt

utvecklas enbart då det totala bromseffektbehovet är större än den

bromseffekt som kan utvecklas av motor och kraftöverföring. Den totala

hjulbromseffekten, PTHJBR, fördelas i modellen lika på varje axel i ett

fordonsekipage. Orsaken till att hjulbromseffekten i modellen har valts

att fördelas lika per axel är att de i verkligheten förekommande lastöver-

flyttningarna mellan axlar inte beskrivs av basmodellen.

Hjulbromseffekt beräknas enbart om VR = V. Storleken av bromseffekten

beräknas på följande sätt:

0 obruten kraftöverföring och FXTEX driver kraftöverföring och motor:

PTHJBR = - FXTEX x VR - ((PFR + PTRS + PVX) x VGVX x VGK + PBX) x

xVGBX

o frikopplad motor och DVR, utan hjulbroms, större än DV:

PTHJBR = - FXTEX x VR - ((PVX) x VGVX x VGK - PBX) x VGBX

3.2 Fordonsförflyttning

Grundprincipen för fordonsförflyttning är en strävan att om möjligt följa

en eftersträvad hastighetsprofil, se vidare avsnitt 4.1. Den eftersträvade

hastighetsprofilen bildas av följande:
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o eftersträvad hastighet på rak och horisontell väg som funktion av
typfordon, vägbredd, hastighetsbegränsning, slitlager och väglag

0 max. hastighet i horisontalkurva som funktion av radie och efter-
strävad hastighet i föregående block

o retardationsnivå som funktion av hastighetsintervall

Följande förfarande används då den eftersträvade hastighetsprofilen

bildas:

0 per homogent vägblock tilldelas en hastighet som funktion av typfor-
don, vägbredd, hastighetsbegränsning, slitlager och väglag

o beräkna max. hastighet i kurva som funktion av radie och ingångs-
hastighet enligt referens (77-2). Välj den lägsta av de två beräknade
hastigheterna

o bilda retardationsförlopp om eftersträvad hastighet i ett homogent
vägblock är mindre än eftersträvad hastighet i närmast föregående
block

0 vid övergång från block med lägre till högre eftersträvad hastighet
sker ökning i form av "trappsteg"

För den eftersträvade hastighetsprofilen är alltid DV j 0.

Den resulterande hastigheten är en funktion av den eftersträvade hastig-

heten, fordonsprestanda och körbeteende. Vid beräkning av enresulteran-

de hastighetsprofil förflyttas fordonen i steg. Ett steg omges av två

stycken beräkningspunkter. En första ansats till steglängd, enl ref (77-2),

beräknas enligt följande:

DT = 0.015 x ABS(VRl/DVR)

DS = VRl x DT + 0.5 x DVR x m2

DVR förutsätts alltid vara konstant under ett steg. Värdet på DVR i

steget sätts motsvarande värdet i punkt i i steget.

Värdet av DVR i punkt 1 i steget, och under steget, beräknas på följande

sätt:

0 om den resulterande hastigheten i punkt 1 i steget sammanfaller med
eftersträvad hastighet och tillgänglig effekt är tillräcklig för att följa
den eftersträvade hastighetsprofilen så blir DVRzDV
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0 om den resulterande hastigheten i punkt 1 sammanfaller med hastig-
hetsprofilen, men tillgänglig effekt är inte tillräcklig för att följa
eftersträvad hastighet, beräknas DVR enligt följande:

DVR : (FXLNG + FXTR + FXTV + FXTSN + FXL + FXTCA + FXTCS + FXTFJ +

+ FXTST + FXTDPHJ + (PM x VGVX x VGK x VGBX + PVX x VGK x VGBX +

+ PBX)/VR)/

2 2 2 2

(Z, MFB(i1)+2:\ Z. Z; JYI-lJ(il,i2, i3)/RHJ(11,12, 13)2+uvsx <

11:1 i1=1 12:1 13:1

uvvx x 2 x 3.14 x 35 x NR x vovx x VGK x VGBX/(RHJ(1,12*), 1) x VR))

*) 1 eller 2 beroende på fram- eller bakhjulsdrift

0 om den resulterande hastigheten i punkt 1 är lägre än eftersträvad och
växel ilagd används samma uttryck som ovan för beräkning av DVR

0 om motorn är frikopplad från kraftöverföringen används följande
uttryck för beräkning av DVR

DVR : (FXLNG + FXTR + FXTV + FXTSN + FXL + FXTCA + FXTCS + FXTFJ +

+ FXTST + FXTDPHJ + ((PVX/(VGK x VGBX) + PBX)/VR)/

2 2 2 2
(X. MFB(11)+Z; 2:. L JYHJ<11,12,13 /RH3(11,9113)?)

11:1 11:1 i2=1 i3:1

Ett steg av en längd DS enligt ovan tas om följande villkor är uppfyllda:

o DVR skilt från 0. I annat fall tas ett steg motsvarande beräknings-
blockets återstående längd.

o den eftersträvade hastighetskurvan inte skärs av den resulterande
hastighetskUrvan. I annat fall tas ett steg fram till skärningspunkten.

o gränsen för beräkningsblocket inte passeras. I annat fall tas ett steg
fram till blockgränsen.

0 linjen V : 0 inte skärs. I annat fall tas ett steg fram till skärnings-
punkten.

o varvtalsgränser inte passeras. I annat fall tas ett steg fram till den
punkt i vilken varvtalsgränsen nås.

Varje gång växling sker tillåts fordonet att tappa hastighet. Växling

behöver inte medföra retardation exempelvis i nerförslutning.
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I alla fall utom ett söks nytt växelläge då varvtalsgräns passerats. Det

avvikande fallet är retardationsförlopp som drivs så långt att ursprunglig

växel inte kan behållas. Då ursprunglig växel urkopplas behålls friläget till

dess åter dragkraft från motorn behövs.

I modellen finns ett fast inlagt beteende som normalt inte kan styras av

programanvändaren. Det fasta beteendet utgörs av följande moment:

0 vid startfrån stillastående väljs alltid lägsta växel

0 vid varje infart i nytt homogent block, om aktuell hastighet är lägre än
eftersträvad hastighet, väljs det växelläge som ger max acceleration.
För personbilar vid normal landsvägshastighet är växelläget vid infart i
nytt homogent block normalt högsta växeln. Detta växelläge kommer
normalt att bibehållas. Att växelläget normalt bibehålls för person-
bilar vid passage av blockgräns är p g a inlagda varvtalsgränser

0 vid varje infart i nytt homogent block testas, under förutsättning att

resulterande hastighet lika med eftersträvad, om högre växel kan
användas

0 efter varje avslutat accelerationsförlopp väljs högsta möjliga växel
som tillåter fordonet att följa eftersträvad hastighet. Körbeteendet
kan m a p denna punkt betraktas som bränsleekonomiskt

0 då hastigheten är lägre än eftersträvad förekommer retardationer i
form av vad som sker under växling

0 vid fullast kommer alltid, med undantag för hans växel, växling att
ske om motorvarvtalet sjunker under det varvtal som ger max. vrid-
moment.

Modellen för fordonsförflyttning illustreras med exempel i figurerna 3.15

och 3.16. I figur 3.15 beskrivs ett accelerationsförlopp för en personbil

från stillastående och upp till 50 km/h. Hastighetsförloppet för en lastbil

med släp i lutningar beskrivs av figur 3.16. Fordonsdata enligt bilaga 1.
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Figur 3.15. Exempel på ett accelerationsförlopp för en personbil enligt
VETO.
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Fi ur 3.16. Exempel på ett hastighetsförlopp i lutningar för en lastbil
med släp.
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3.3 Kostnader

Kostnadseffekterna som skall beräknas avser fordonet, transporterat gods

samt vägslitage. Godskostnader och vägslitage är utvidgningar av målsätt-

ningen. Medtages p g a att de bör vara av stort intresse och i stort sett

fås på köpet.

3.3.1 Fordonskostnader

Grundprincipen för kostnadsberäkning är att i ett första steg beräkna

förbrukning eller förslitning som funktion av beräknade krafter och

effekter (W). I ett andra steg beräkna slutliga kostnader uttryckta i

kronor. Kostnadseffekterna har indelats enligt följande:

bränsleförbrukning

c däckshtage

0 reparationer, service och underhåll

kapitalkostnader.

3.3.1.1 Bränsleförbrukning

Grunden för bränsleberäkning utgörs av följande:

0 musseldiagram, vilket ger information om bränsleförbrukning per ut-
vecklad kilowattimme som funktion av varvtal och vridmoment samt

information om max.vridmoment som funktion av varvtal

0 förbrukning per tidsenhet som funktion av varvtal vid en motoreffekt
av noll kW

0 förbrukning per tidsenhet vid full släpeffekt

0 momentan motoreffekt

o friktionseffekt i motorn.

Tre olika beräkningsuttryck för bränsleförbrukning används. Valet av

beräkningsuttryck beror på vilken del av motorns arbetsområde som den

aktuella arbetspunkten ligger inom. De tre arbetsområdena är:
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o den del som täcks av musseldiagrammet

o den del som motsvarar ett vridmoment större än eller lika med noll
och mindre än minstamoment i musseldiagrammet för aktuellt varvtal

o den del som motsvarar ett vridmoment, med tecken, större än eller
lika med fullt släpmoment och mindre än noll.

Arbetsområde motsvarande musseldiagrammet:

BT(NR,M) = PM x SF(NR,M)/(3.6 x 106 x DNSB).

Förbrukning per tidsenhet beräknas i de närmaste punkterna i musseldia-

grammet relativt den aktuella arbetspunkten. Den aktuella arbetspunktens

förbrukning beräknas slutligen genom interpolering eller extrapolering.

Arbetsområde motsvarande vridmoment större än eller lika med noll och

mindre än minsta moment enligt musseldiagrammet:

BT(NR,M) : BT(NR,O) + (M/MN) x (BT(NR,MN) - BT(NR,O)).

Förbrukning per tidsenhet för PM :0 som funktion av motorvarvtal

beräknas enligt följande:

0 bensindrivna bilar

BT(NR,O) = 3.12-10-1 x cv-639 x (6.0 x 10-1 + 3.0 x 10-2 x NR)

0 dieseldrivna bilar

BT(NR,O) = (CV/11.0) x (1.64 x 10-2 x NR1-39)

Arbetsområde motsvarande vridmoment större än eller lika med fullt

släpmoment och mindre än noll:

BT(NR,M) = BT(NR,O) + ABS(l\/l/M(NR,max. släp)) x (BT(NR, max. släp) - BT(NR,O))

__ BT(NR : tomgång, O), bensin
BT(NR, max. slap) = 0, diesel

Först beräknas bränsleförbrukning per tidsenhet i varje stegpunkt. Där-

efter beräknas förbrukningen mellan två stegpunkter som produkten av

tidsåtgång och medelvärdet av förbrukning per tidsenhet i de två punkter

som innesluter steget. Varje stegpunkt utgör slutet på ett steg och början

på nästa steg. I sådana fall som man har en kontinuerlig förändring av
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effektuttag från det ena steget till det närmast följande kan bränsle-

värdet i varje stegpunkt ingå i förbrukningsuppskattningen för det närmast

föregående och närmast efterföljande steget. I sådana fall som effektut-

taget förändras språngvis från ett steg till ett annat måste två bränsle-

värden beräknas för gränspunkten. Det ena värdet avser detförsta och det

andra värdet det andra steget. I bränslemodellen ingår ytterligare en rutin

avseende förbrukning vid start från stillastående. Detta moment klaras

inte med basmodellen beroende på att inslirningsförloppet med k0pplingen

ej har kunnat beskrivas. I stället räknas den energimängd ut som motorn

behöver utveckla för att hastigheten skall öka från stillastående till viss

starthastighet. Energimängden multipliceras sedan med en specifik för-

brukning. Bränsleförbrukningen för det "första" steget kan skrivas:

2
BO = ( E MFB(i1)) x (starthastighet)2 x SF(startvarvtal,

i1=1

startmoment)/(3.6 x 106 x DNSB)

För att kunna beräkna BO måste först startvarvtal, startmoment och

specifikförbrukning beräknas. Förbrukningen per steg beräknas enligt

föUande:

Bi6 = DTi6 x (BT(NR16, Mis) + BT(NR16+1, Mi6+l))/2

Vid start från noll-hastighet väljs i stället BO.

3.3.1. 2 Däckslitage

Däckslitage beräknas med en modell beskriven i referens (86-4). Grund-

principen för modellen är att däckslitaget är direkt proportionellt mot det

arbete som utvecklas mellan däck och vägyta, som funktion av slip och

avdrift. Olika makro- och mikrotexturer ger olika slitage för samma

sliparbete. För varje makro- och mikrotextur måste finnas representativa

avnötningskoefficienter. Det relativa däckslitaget per hjul och steg i

basmodellen beräknas enligt följande:

DSLHJ(i1, 12, 13)i6 = KDSL x (FXHJüj, 12, i3)216/MV(CS(ij, 12, 13))16 +

+ FXHJGj, 12, i3)216+l/MV(CS(11, iz, 13))i6+1 + FYHJ(ij, 12, 13)162/

/MV(CA(ij, 12, 13))16 + FYHJGj, 12, 13?i6 /MV(CA(i1, 12, i3))16+1) x
+1

x DSié/(Z x DSLVOLHJüj, 12, 13) x DNSG)
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Hjulkrafterna i en beräkningspunkt används normalt för slitageberäkning

för närmast föregående och för närmast efterföljande steg. Undantag är

som för bränsleberäkning sådana punkter i vilka kraften förändras diskon-

tinuerligt d v 5 blockgränser och växlingspunkter.

Däckslitaget kan antingen redovisas som ett relativt slitage eller kostnad

i kronor. Ett relativt slitage beräknas alltid först per hjul och steg. Om

det relativa däckslitaget söks utförs medelvärdesbildning m a p beräknad

slitage per hjul. Om kostnad söks multipliceras medelvärdet av relativt

slitage för fordonsekipagets samtliga hjul med totala nypriskostnaden för

fordonsekipagets samtliga däck.

Däckslitageberäkning förutsätter att däckkrafterna är kända. Beskrivning

av sidkraft per däck har givits i tidigare avsnitt. Den längsgående kraften

per däck beräknas enligt följande:

0 för icke drivande hjul

FXHJ(11, 12, 13) = FXRHJ(i1, iz, i3) + FXTRHJül, i2, i3) +

+ FXDPHJGj, 12, i3) + FXBRHJüi, i2, i3)

0 för drivande hjul

FXHJu, 12, 13) = FXRHJ(1,i2, 13) + FXTRH3(1,12, 13) +
+ FXBRHJU, i2, i3) + FXDRHJU, i2, i3) + FXCSHJU, 12, 13) +
+ FXDPHJ(1,l2, i3)+ FXVHJ(1,12, i3)+ FXSNHJU, iz, i3)

Kraften alstrad av drivlina blir per drivande hjul följande:

FXDRHJU, 12, 13) = - (FXTEX + PTHJBR/VR)/(Antal drivande hjul).

För icke drivande hjul kommer vägojämnheter att påverka däckslitaget

genom MV(CA), MV(CS) och dämparbetet i däcket. För drivande hjul

kommer slitaget att vara en funktion både av förändrat FXTEX och av

MV(CA) respektive MV (CS).

I målsättningen för föreliggande projekt ingick att försöka uttrycka

avnötningskoefficienten KDSL som funktion av mätbara storheter avse-

ende vägytan. Vad som främst åsyftades var makro- respektive mikrotex-

turen. Sådana samband har skattats med de i tabell 3.5 redovisade värdena

som underlag. I tabell 3.5 redovisas för två fall, ny asfaltbetong resepk-

tive ytbehandling, uppmätt textur.
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Värdena i tabell 3.5 har uppskattats genom följande:

0 underlag i form av VTI's däckslitagemätningar redovisade i referenser-
na (78-1) och (80-5)

0 beräkning av slipenergi för bakhjulen på mätbilarna

0 koefficienterna har beräknats som kvoten mellan avnött gummimängd
på bakhjulen och utvecklad slipenergi på bakhjulen

0 enligt referens (82-2) skulle avnötningskoefficient för lastbil kunna
vara av samma storleksordning som för personbil

0 för grusvägar har antagits att stenmaterialet aldrig poleras d v 5 skulle
kunna motsvara en ny ytbehandling.

De vägar på vilka VTI's däckslitagemätningar enligt referenserna (78-1)

och (80-5) utfördes hade viss grad av ojämnhet. Vid kalibreringen togs

ingen hänsyn till ojämnhet. Detta medför risk för att avnötningskoeffici-

enterna är för stora. Denna risk bör vara störst för de gamla beläggning-

arna d v 5 de sanna relativa skillnaderna mellan avnötningskoefficienter

för ny och gammal beläggningstextur skulle kunna vara större än vad som

framgår ur tabell 3.5.

  

Tabell 3.5. Avnötningskoefficient (g/Nm) för olika slitlager. Generella
värden för radialdäck på samtliga fordonstyper.
Väglag: vått eller torrt.

Slitlager Tillstånd Avnötnings- Anmärkning* Makro-
koefficient textur
g/Nm mm

Asfaltbetong Ny l.7xlO'5 MAB 8T. "Uppmätt"
slitage. 0.8

Medel l.l.tx10'5 Skattat slitage.

Gammal 1.1x10-5 MAB 12T. 2x107
fordonspass.
Ålder 7 år.
"Uppmätt" slitage.

Ytbehandling Ny 2.9x10-5 Makadam 12-20 mm 3. 2
"Uppmätt" slitage.

Medel 2.1xlO"5 Skattat slitage.

Gammal l.2xlO'5 Stenstorlek max
16 mm. 3 år gammal
beläggning.
"Uppmätt" slitage.

Grus - 2.9x10'5

 

* MAB: mjuk asfaltbetong.
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Värdena i tabell 3.5 avser svenska stenmaterial. Om modellen skall

tillämpas på andra stenmaterial ger anmärkningarna i tabell 3.5 ledtrådar

om hur slitlagret skulle kunna beskrivas.

En funktion för KDSL ansattes enligt följande:

KDSL : KDSLl x NY + KDSLZ x MEDEL + KDSL3 x GAMMAL + KDSL4 x TD.

Koefficientvärdena skattades genom att anpassa den givna funktionsan-

satsen till den starkt begränsade tillgängliga empiriken. Empiriken ut-

gjordes av fyra observationer av KDSL enligt tabell 3.5. För MEDEL-

slitlager ansattes KDSL-värden som mittpunkter mellan NY- respektive

GAMMAL-värde. TD-värden fanns endast tillgängliga för två vägytor

enligt tabell 3.5. För övriga kombinationer valdes TD-värden enligt tabell

3.3. Följande koefficientvärden erhölls:

o KDSLl 1.3x10-5

. KDSLZ 1.2x10-5

0 KDSL3 = 8.2 x 10-6

o KDSL4 = 5.1 x 10-6.

För lös eller packad snö sätts KDSL till noll.

3.3.1.3 Kostnader för reparationer, service och underhåll

De olika kostnadstyperna inom denna kostnadsgrupp har olika karaktärer.

Reparationskostnader syftar i allmänhet på kostnader för att ersätta

sådana komponenter som passerat utmattningsgränsen eller som förslitits

mer än till en toleransgräns. Service och underhåll avser kostnader som är

mera schemalagda enligt anvisningar från tillverkaren.

I det följande benämns för enkelhets skull hela kostnadsgruppen repara-

tionskostnader.

I föreliggande modell har kostnader för reparationer indelats enligt

föUande:
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o kostnader för hjulbromsar

o övriga av vägojämnhet oberoende kostnader

0 övriga av vägojämnhet beroende kostnader.

Bromskostnader. Förslitning av bromsar är bl a en funktion av bromsar-

betet. Stor betydelse har sannolikt också temperaturen i belagen. Tempe-

raturen i sin tur är en funktion av starttemperatur, den momentana

bromseffekten, anliggningstiden m m. I litteraturen finns ingen tillgäng-

lig modell för att kunna beskriva förslitningsprocessen. En mycket för-

enklad modellansats har valts med förslitning direkt proportionell mot

utfört arbete. Det relativa slitaget per axel och steg beräknas med

följande uttryck:

BRSLGj, 12, i3) : KBRSL x (PHJBR(11, iz, i3)16 + PHJBRGl, 12, i3)16+l) x

x DTi6/(2 x BRSLVOL(i 1, 12, 13)).

Normalt finns per beräkningspunkt ett bromseffektvärde. Liksom för

bränsle och däckslitage finns dock i vissa fall två värden.

Avnötningskoefficienten, KBRSL, tilldelas följande värden:

o personbilar, 6.3 x 10-8 cm3/Nm, enligt uppgifter från VOLVO

o lastbilar och bussar, 6.4 x 10'8 cm3/Nm, enligt uppgifter från
SCANIA.

Slitagevolymen, BRSLVOLüj, 12, 13), per axel beräknas som produkten av

bromsarea per axel och max. förslitningsdjup per bromsback.

Bromsarean per axel beräknas som funktion av bilens totalvikt med

empiriska samband enligt följande:

0 personbil

BRAAU, 1, 1) = 60.1 + 51 x MT(1)

BRAA(1,2, 1) = - 127.3 + 288.0 x MTM)

För lastbil, buss och släp beräknas en total bromsarea som funktion av

fordonets totalvikt. Den totala arean fördelas sedan per axel.
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Total bromsarea per fordonsenhet:

BRA(11)= 676.0 + 279.5 x Mtül)

Bil utan boggie:

0 BRAAU, l, l) : 0.4 x BRAU)

o BRAA(1,2, l) : 0.6 x BRAU)

Bil med boggie:

0 BRAA(1,1, 1) = 0.3 x BRAU)

o BRAAu, 2, 1) = 0.7 x 0.6 x BRA(l)

o BRAAU, 2, 2): 0.7 x 0.4 x BRAU)

Den totala bromsarean för släp fördelas per axel med följande uttryck:

0 BRAA(2, i2, 13) = BRA(2)/(Antal axlar på släpet).

Det maximala förslitningsdjupet per broms har valts till' följande:

0 personbilar, fram 7 mm och bak 3 mm

0 lastbilar, bussar och släpvagnar, generellt 12 mm.

För kostnadsberäkning uttryckt i kronor måste kostnad per axel och

reparationstillfälle vara känd. Kostnaden per reparationstillfälle och axel

beräknas som funktion av arbetstid, timkostnad och materialkostnad.

Bromsslitage kan antingen uttryckas som andel per sträckenhet eller

kostnad uttryckt i kronor per sträckenhet. Redovisning kan antingen ske

per steg eller per beräkningssträcka. Generellt beräknas alltid först

relativt slitage per axel. Om relativ förslitning söks bildas ett aritmetiskt

medelvärde av relativ förslitning per axel. Söks kostnad uttryckt i kronor

beräknas först kostnad per axel varefter summering utförs.

Gruppen av övriga kostnader exklusive sådana som är beroende av

vägojämnheter har uppskattats mycket grovt. Genomsnittliga totala kost-

nader för reparationer, underhåll och service har varit kända ur referen-
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serna (80-4) och (81-3). Från dessa totalkostnader har först bromskost-

nadernas genomsnittliga andel subtraherats. Den resterande kostnaden kan

indelas i en del som funktion av vägojämnheter och en övrig del. Den s k

övriga delen har uppskattats genom att kostnadsindex för subjektivt

beskrivna vägytor funnits tillgängliga i referens (76-1). För "mycket bra"

tillstånd uppges index 1.00 och för "acceptabelt" index 1.10.

Några direkta uppgifter om skillnad i kostnad för att köra med respektive

utan släp har inte funnits tillgängliga. I referens (80-4) finns dock

uppgifter för fordonsekipage om kostnader för bilen respektive släpet i

ekipaget. Problemet med dessa uppgifter är att kostnaden för bilen är

beroende av det tillkopplade släpet. För bilar i fjärrtrafik uppges bilens

andel av ekipagekostnaden vara 83 0/0. Antag att kostnaden för en bil utan

släp blir 75 % av ekipagekostnaden Basreparationskostnaden för de olika

fordonstyperna skulle då bli enligt tabell 3.6.

Tabell 3.6. Basreparationskostnad på "mycket bra" belagd väg. Exklusive
bromskostnader och mervärdesskatt. 1985 års prisnivå.

  

Fordonstyp Kostnad
kr/lO km

Personbil 1. 64

Lastbil 5 . 61

Lastbil med släp 7.48

Buss 6 . 83

 

Reparationskostnader som funktion av vägojämnheter definieras som

differensen mellan kostnad för att köra på en väg med viss grad av

ojämnhet och kostnad för att köra på en helt plan yta. Ett principiellt

problem avser den långsiktiga effekten av ojämnhet. Om ett lands

vägstandard avseende ojämnhet exempelvis skulle försämras skulle detta

kunna påverka konstruktionen av försålda bilar.

Om detta motsvaras av dyrare bilar skulle en försämrad vägstandard

avseende ojämnheter medföra ökade kapitalkostnader i form av i första
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hand ränta. Själva reparationskostnaderna skulle antingen kunna öka eller

minska beroende på den erhållna genomsnittliga konstruktionsnivån på

fordonsparken.

I den litteraturstudie som redovisats i referens (86-1) finns en samman-

ställning av modeller för beskrivning av reparationskostnader, som funk-

tion av vägojämnheter, både av statistisk och fysikalisk form.

Enligt (86-1) kan en fysikalisk beskrivning byggas på komponentpåkänning

och antal belastningscykler. Förslitningen kan vid viss påkänning uppskat-

tas som produkten av antal belastningscykler och påkänningsamplitud

upphöjd till viss exponent. Påkänningsamplituden uppges i sin tur direkt

proportionell mot den dynamiska delen av hjullasten. En av många

komplikationer med att beskriva komponentförslitning enligt given be-

skrivning är att förslitningen per belastningscykel både är en funktion av

statisk påkänning och dynamisk påkånning. Då den statiska påkänningen

ökar, ökar även förslitningen per belastningscykel för samma påkännings-

amplitud. Den valda modellansatsen tar ingen hänsyn till variationen i

statisk påkänning. Konsekvenserna av detta bedöms vara följande:

0 personbilar, liten betydelse eftersom variationen i statisk påkånning
normalt sett är liten

o tunga fordon, sannolikt liten betydelse vid jämförelse mellan olika
vägytor, däremot betydelse för jämförelse mellan olika belastningar av
ett och samma fordon.

En realistisk variabel för beräkning av komponentförslitning uppges i

referens (86-1) vara hjullastens RMS-värde. Av betydelse för förslitning

vid' körning på väg är antal belastningscykler per sträckenhet. Under

förutsättning att antal cykler per sträckenhet är oberoende av grad av

ojämnhet kan antal cykler ersättas med sträcklängd.

Om de angivna principerna i (86-1) följs skulle slitaget av fordons-

komponenter per beräkningssteg kunna beräknas enligt följande:

FSLB(ij) = KFSLB x Dsi6 x((((RMS(FZBAB(i1,l))i6)2 + (RMS(FZBAB(i1, 2))16)2)/2)3 +

+ (((RMS(FZBAB(11, 1))16+1)2 + (RMS(FZBAB(11, 2))i6+1)2)/2)3)/2

VTI MEDDELANDE 501



56

I referens (86-1) finns egentligen inte stöd för att bilda RMS-värden för

korta DS-värden. Eftersom modellen, speciellt för tunga fordon, kommer

att arbeta med många korta DS-värden måste en metod finnas att beräkna

slitage även för korta DS. Tills vidare används den föreslagna metoden.

Om slitageuttrycket accepteras återstår ett stort problem i form av att

bestämma KFSLB för olika komponenter eller komponentgrupper.

Den ena delen av problemet utgörs av hur kalibrering skall utföras i det

läge komponentförslitning är känd och är orsakad av längsgående väg-

ojämnheter. Den andra delen utgörs av att komponentförslitning kan vara

orsakad av flera faktorer inklusive vägojämnhet.

Kalibrering av förslitningsfunktionerna, d v 3 bestämning av KFSLB, skulle

kunna utföras under följande förutsättningar:

o den i litteraturen givna informationen, enligt (86-1), accepteras

o komponentlivslängder eller förslitning per sträckenhet är kända

o hjullastens RMS-värde i olika väg- och trafikmiljöer är känd

o körsträckor i olika väg- och trafikmiljöer är kända

0 begränsning till komponenter som huvudsakligen förslits som funktion
av vägojämnhet.

Under de givna förutsättningarna kan slitageuttrycket per komponent och

fordonstyp kalibreras enligt följande:

N
l/(Livslängd för komponent) = KFSLB x :i (medelvärde per vägmiljö (ig)

igzl

av (((RMS(FZBAB(i1, 1)))2 + (RMS(FZBAB(il, 2)))2)/2)3 x (Andel körning

per vägmiljö (i8)).

Summeringen ovan görs över alla förekommande vägmiljöer. KFSLB kan

lösas ut under förutsättning av att livslängd är känd.

Skulle de givna förutsättningarna vara uppfyllda med undantag av huvud-

saklig slitageorsak i form av vägojämnheter uppstår problem.
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Om komponentpäkänningar huvudsakligen är en funktion av vägojämnhet

och förslitning i övrigt främst är en funktion av korrosion kan en kalibre-

ring utföras enligt beskrivning. Problemet utgörs i detta fall av hur

kostnaden skall tolkas d v 3 kostnad som funktion av vägojämnhet eller

kostnad som funktion av saltning, luftföroreningar m m.

En kalibrering enligt given beskrivning har genomförts för några olika

komponenter i personbilar respektive lastbilar. De utvalda komponenterna

är sådana som huvudsakligen bedömts förslitas som funktion av vägojämn-

heter.

Uppgifter om andel körning per vägmiljö har hämtats ur ett projekt

redovisat i referens (85-3). Landsvägarnas trafikarbete redovisas fördelat

på följande variabler:

o vägbredd

o hastighetsgräns

o slitlager

o väglag

o fordonstyp.

Den beskrivna uppdelningen har kompletterats med ytterligare uppgifter

från vägverket avseende fördelning av trafikarbete på ojämnhetsklasser.

För tätort har fördelning av väglängd på ojämnhetsklasser valts mot-

svarande en fördelning erhållen vid mätningar i Linköping.

För olika kombinationer av vägbredd och hastighetsgräns har de tre

typvägarna redovisade i bilaga 1 valts. För motorväg har den bästa

standarden valts 0 s v.

En eftersträvad hastighetsprofil för landsvägsförhällanden genereras av

VETO-programmet. För tätort har en eftersträvad hatsighetsprofil valts i

form av d sk AlO-körcykeln, redovisad i referens (81-4).

Konsumentverket har 1980 och 1983 utfört enkätundersökningar avseende

fordonskostnader. Enkäten går ut till ca 10 000 ägare till personbilar.

Bilägarna har tillfrågats om bl a reparationer. Materialet ger bl a infor-
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mation om körsträcka per reparation och komponent eller komponent-

grupp.

För år 1980 erhölls följande resultat:

0 stötdämpare/hjulupphängning/hjullager 84 000 km

0 styrmekanism, 234 000 km.

För år 1983 erhölls följande resultat:

0 stötdämpare/fjädrar/hjulupphängning, 81 000 km

0 däck/hjul exklusive däckbyte, 104 000 km

0 hjullager, 182 000 km

0 styrsystem, 243 000 km.

Mellan de båda åren har mindre definitionsförändringar skett avseende

vilka komponenter som ingår i grupperna. De redovisade körsträckorna

motsvarar för komponentgrupperna inte livslängd för någon av de ingå-

ende komponenterna utan körsträcka mellan reparationstillfälle av någon

eller några komponenter i gruppen. Ju fler komponenter i gruppen desto

kortare "livslängd". De av Konsumentverket redovisade körsträckorna är

bara användbara i kombination med kostnad per reparation ur samma

material som de redovisade körsträckorna. Uppgifter om kostnad per

reparation finns i materialet.

I Svensk Bilprovnings felstatistik finns möjlighet att urskilja speciella

komponenter eller komponentgrupper. Det statistiska materialet innehål-

ler dessutom relativt sett detaljerade fordonsbeskrivningar exempelvis

avseende påbyggnad, totalvikt m m. Ett datauttag gjordes för fyra

påbyggnadstyper inom gruppen av lastbilar med totalvikt minst arton ton.

De fyra påbyggnadstyperna var följande: flakbilar med kapell; skåpbilar

med kyl; bankebilar; tankbilar för brandfarlig vätska.

Vad som söks är livslängd för olika komponenter. Ur felstatistiken kan

inte livslängd direkt utläsas. Detta beror bl a på att alla uppkomna fel

inte registreras hos Svensk Bilprovning dvs sådana som uppkommer

mellan besiktningstillfällena och som åtgärdas. En annan orsak till att
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Svensk Bilprovnings statistik inte direkt kan ge livslängder är att man inte

vet hur många komponenter som Svensk Bilprovnings felkod har avsett.

Ett rimligt antagande är ändå att de redovisade körsträckorna kan tolkas

som livslängd per komponent.

I tabell 3.7 redovisas subjektivt bedömda körsträckor mellan reparations-

tillfällen för olika fordonskomponenter med materialet från Svensk Bil-

provning som underlag.

Tabell 3.7. Subjektiv bedömning av körsträckor (km) mellan reparations-
tillfällen för olika fordonskomponenter mot bakgrund av ett
dataunderlag från Svensk Bilprovning.

  

Påbyggnad Hjul- Hjul- Styr- Fjädrar Stöt- Tvär-
lager balans leder dämpare balk

Flak med
kapell 600 000 150 000 >200 000 500 000 500 000 -

Skåp med
kylaggregat 600 000 - - >500 000 - -

'Banke 600 000 - - >300 000 >400 000 600 000

Tank för
mineralolja 400 000 500 000

 

Större åkerier har i allmänhet en god uppföljning av driftkostnaderna för

bilarna. Ett sådant åkeri är KE Granbergs Trafik AB i Skellefteå. I

samarbete med tidningen "Lastbilen" respektive "I Trafik" följs 4 likvär-

diga bilar upp i 500 000 km. Bilarna framförs huvudsakligen på riks- och

europavägar. Påbyggnaderna utgörs av växelflaksystem med frysskåp.

Godsvikten är i genomsnitt ca 20 ton.

Fram till 500 000 km hade följande komponenter med anknytning till

vägojämnhet bytts på 4 bilar:

0 2 framfjädrar

o 6 bakfjädrar

o l stötdämpare

o l kulled.
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Med de statistiska materialen som underlag har följande livslängder

uppskattats för fjärrekipage:

o hjullager, ca 600 000 km

0 stötdämpare fram, ca 500 000 km

0 fjädrar fram, 500 000 km

0 fjädrar bak, 400 000 km

0 ramen på släpet åtgärdas ca 1 gång per år för sprickbildning.

Med den beskrivna modellansatsen kan ett viktat indirekt förslitningsmått

per fordonstyp beräknas för det svenska vägnätet. Om livslängden och

därmed den relativa förslitningen per sträckenhet är känd kan värden på

KFSLB uppskattas.

Kalibreringen gav följande resultat för personbilar:

o stötdämpare/fjädrar/hjulupphängning, KFSLB : 2.0-10-22

0 däck/hjul exklusive däckbyte, KFSLB = 1.5-10-22

o hjullager, KFSLB : 8.7.10-23

0 styrsystem, KFSLB : 6.5-10'23

För fjärrekipage erhölls följande slitagekoefficienter:

0 stötdämpare fram, KFSLB : l.l-lO-29

O fjädrar fram, KFSLB : 1_1.1O-29

och fjädrar bak, KFSLB = 2.5-10'29

0 hjullager, KFSLB : 9,3010-30

På landsväg med KI _>_ 5.6 utförs ca 10 °/o av personbilarnas trafikarbete

och ca 6 % av trafikarbetet för lastbil med släp. Med modellen har

beräknats att följande andelar av det vägojämnhetsberoende fordons-

slitaget utförs på landsvägar med KI 3 5.6:

0 personbilar, 96 %

0 lastbilar i ekipage med släp, 92 %
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I tätort har ca 8 % av gatunätet KI _>_ 6. Om trafikarbetet har samma

fördelning som gatulängd på ojämnhetsklasser skulle ca 79 % av person-

bilarnas ojämnhetsberoende slitage i tätort ske på gator med KI : 6.

Att utveckla en modell som skulle kunna användas för beräkning av den

totala reparationskostnadens beroende av vägojämnhet komponent för

komponent är sannolikt praktiskt omöjligt. Ett alternativ skulle kunna

vara att göra en kostnadsuppföljning av några lika bilar. Uppföljningen

skulle avse reparationskostnader och hjullast. En integrerad slitagekoef-

ficient skulle då kunna uppskattas med linjär regression, i vilken hjul-

lastens RMS-värde upphöjt till sex utgör oberoende variabel.

Den redovisade slitagemodellen kan i nuvarande skick endast användas för

några få komponenter d v 5 inte för en totalkostnadsberäkning som krävs i

VETO. Tillsvidare införs därför inte någon slitageberäkning per kompo-

nent. I stället har valts att införa ett index för fordonsslitage. Indexet

beräknas enligt följande:

N6-1
FSLIND = D516 x (((((RMS(FZBAB(11, 1))16)2 + (RMS(FZBAB(i1, 2))16)2)/2)3 +

i6=1

+ (((RMS(FZBAB(i1, 1))16Jr1)2 + (RMS(FZBAB(i1, 2))i6+1)2)/2)3)/2)

N6-l
/((Z D516) x (((Totalvikt fram)2 + (Totalvikt bak)2)/2)3)

16:1

Beträffande lastbil med släp beräknas separata index för bilen och för

släpet. Det bildade indexet kan i princip enbart användas för jämförelser

mellan olika situationer för ett och samma fordon d v 5 inte för jämförel-

se mellan fordon.

I referens (86-1) har sammanställts de större empiriska studier som

utförts avseende samband mellan reparationskostnader och vägojämnhet.

Studierna, som helt eller delvis haft Världsbanken som initiativtagare, har

utförts i Kenya, S:t Vincent, Indien och Brasilien. Brasilienstudien har

bedömts som den vars samband bäst kan förväntas motsvara de nordiska

förhållandena. Kostnaderna för reparationsmaterial uttrycks som funktion

av ett quarter car index (QI) för olika typfordon. I referens (86-1) har

kostnader för reservdelar översatts till svenska kronor. QI har översatts
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till ett bumpmetermått betecknat R(m/km). Den totala reparationskost-

nadens samvariation med R erhålls under antagandet att reservdelarna

står för halva reparationskostnaden i Sverige d v 5 värdena enligt Brasi-

lienstudien har multiplicerats med två för att få total svensk repara-

tionskostnad.

En brist i de brasilianska sambanden är att de inte beskriver hastighetens

inverkan på reparationskostnaderna. Studier av samband mellan hastighet

och grad av vägojämhet, utförda av VTI, har inte kunnat påvisa något

samband av betydelse. Om det funnits ett samband mellan hastighet och

grad av vägojämnhet skulle man kunnat antaga att hastighetseffekten mer

eller mindre varit integrerad i sambandskurvorna mellan reparationskost-

nader och vägojämnhet.

En modell som beskriver fordonsslitage som funktion av påkänning bör

vara att föredra jämfört med brasilienresultaten. En påkänningsmodell ger

ju bl a möjlighet att samtidigt beskriva inverkan av ojämnhet, hastighet

och fordonsvariabler. Tills vidare har ändå valts att för beräkning av

reparationskostnader uttryckt i kronor använda brasilienstudiens resultat.

Vid beräkning av reparationskostnader används i princip resultaten från

Brasilienstudien i den form de redovisas i referens (86-1). I referens (86-1)

har det brasilianska myntvärdet översatts till svenska kronor och dess-

utom en korrigering utförts för att få 1985 års prisnivå. Någon korrigering

för den svenska mervärdesskatten har inte utförts, vilket har betydelse

för personbilar och bussar. En förändring har gjorts relativt (86-1) i form

av att en merkostnad beräknas i stället för totalkostnad. Merkostnaden

definieras som skillnaden i reparationskostnad mellan aktuellt R och

R = 1.2 i intervallet R: 1.2. För R < 1.2 sätts ojämnhetskostnaden till

noll. Orsaken till att merkostnaden inte relateras till R 2 0.0 är att några

empiriska data inte redovisats för R mindre än 1.2. Eftersom osäkerheten

kan vara tillräckligt stor även inom det R-intervall inom vilket observa-

tioner finns har den angivna undre R-gränsen valts d v 5 för R _<_ 1.2 ingår

inga reparationskostnader som funktion av vägojämnheter. Något samband

för släp har inte redovisats i Brasilienstudien. Här har antagits att släpets

kostnad är hälften av lastbilens. I några fall har R-koefficienten ändrats

jämfört med referens (86-1) för att inga "trappsteg" skall uppstå i
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brytpunkten R = 2.28. De funktionsuttryck som används för beräkning av

reparationskostnader som funktion av vägojämnhet blir då följande:

Personbil

FSLTB(1) = 0 för R < 1.2

FSLTB(1)= 1.39 x10"4 x (51500303 x (17.8 x R - 21.36) för 1.2 E R < 2.28

FSLTBU) = 1.39 x 10-4 x (51500303 x (exp (4.79 + 0.22 x R) - 179.5) för
2.28 E R < 6.48

FSLTBU) = 1.39 x 10-4 x (51300303 x (125.5 x R - 479.18) för 6.48 5 R

Bussar

FSLTB(1)= O för R < 1.2

FSLTB(l) = 4.02 x 0-5 x (51300'483 x (9.35 x R - 11.22) för 1.2 E R < 2.28

FSLTBU) = 4.02 x 10-5 x (SA)O°483
2.28 5 R 10.83

x (exp (5,703 + 0.057 x R) - 331.26) för

FSLTB(l) = 4.02 x 10-5 x (51500483 x (31.4 x R - 117.35) för R > 10.83

Lastbil

FSLTBU) = Oför R < 1.2

FSLTBU) = 8.52 x 10-5 x (5A °'37
1.2 E R < 6.84

x (exp (6.011 + 0.22 x R) - 531,1) för

Släp_

FSLTB(2) = 0 för R < 1.2

FSLTB(2) = 4.26 x 10-5 x (SA )O'374 x (exp (6.011 + 0.22 x R)- 531.1) för
L25R<6Å4

Av stort intresse är hur Brasilien-studiens samband enligt ovan givna form

stämmer med den fysikaliska modellen.

Jämförelser kan göras i form av relativa förändringar mellan olika grad av

ojämnhet. Ett problem utgörs av att Brasilien-sambanden är oberoende av

hastighet till skillnad från de fysikaliska sambanden. Olika resultat

erhålles för olika hastigheter. Jämförelser har utförts vid hastigheten 60

km/h i den fordonsdynamiska modellen. Då bumpmetervärdet ökar från

2.27 till 2.81 erhålles följande kvoter mellan förändring enligt Brasilien-

studierna och förändring enligt den fordonsdynamiska modellen:
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o personbil, 0.26

0 buss, 0.19

0 lastbil, 0.26

Det finns inget som tyder på att jämförelse vid annan hastighet eller

mellan andra grader av ojämnhet skulle givit någon annan slutsats än att

överensstämmelsen mellan Brasilienstudien och VETO är dålig. Eftersom

referens (81-1) ej fann något samband mellan hastighet och grad av

ojämnhet finns det inte någon anledning att tro att Brasilienresultaten

delvis uttrycker en hastighetsskillnad mellan olika grad av ojämnhet.

3. 3.1.4 Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna omfattar följande:

0 körlängds- och tidsberoende värdeminskning

0 räntekostnad för kapitalet bundet i fordonet.

En central funktion för beräkning av kapitalkostnader avser beräkning av

bilars försäljningspris. Funktionen uttrycker pris som funktion av kör-

sträcka och ålder. Följande funktionsansats har anpassats till statistiska

material:

FP = NYFP x EXP(-(KK1 x (SA x 10-5)2 + KKZ x T2)KK3).

För lastbil med släp sätts NYFP lika med summan av nypris för bil och

släp.

En annan central funktion avser sannolikheten för att ett fordon har

skrotats som funktion av körsträcka och ålder. Uppgifter om skrotnings-

sannolikheten som funktion av tid kan uppskattas ur centrala bilregistret.

Materialet har korrigerats så att "skrotning" som funktion av trafik-

olyckor och fordonsexport inte ingår. Fordonsexport av bilar som varit

registrerade i Sverige är vanligt beträffande lastbilar. Metoden för att

bestämma skrotningssannolikhet är enkel och består i att man jämför

olika fordonstypers fördelning på årsmodeller mellan på varandra följande

år. Detta ger som resultat sannolikheten för att bil av viss ålder skall
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skrotas under ett år. Dessa sannolikheter kan sedan användas för att

härleda den sökta fördelningsfunktionen PSKR. Det empiriska underlaget

uttrycker bara sannolikhet för skrotning per år som funktion av ålder.

Följande funktionsansats har trots begränsningen i empiriken valts:

PSKR = 1 - EXP(-KK4 x (KKl x (SA x 10-5 2 + KKZ x T2)KK5).

KKl och KKZ har tilldelats samma värden som i FP. SA har tilldelats

värden genom att genomsnittlig årlig körsträcka per fordonstyp varit

känd. Att antaga att skrotade bilar har haft samma årliga körsträcka som

ej skrotade utgör en felkälla. Det rimligaste antagandet borde vara att de

skrotade bilarna körts längre per tidsenhet än motsvarande bilar som inte

skrotats. I funktionerna för skrotningssannolikhet, PSKR, har koeffici-

enterna KKLl och KKS bestämts mot de empiriska fördelningar för

skrotningssannolikhet, vilka redovisas i figur 3.17. Den empiriska fördel-

ningen för tunga lastbilar har bildats med material avseende samtliga

förekommande lastbilar d v 5 både lätta och tunga. Fördelningen för lätt

lastbil har bildats som ett medelvärde av fördelningarna för personbil

respektive lastbil. Därmed är det endast för personbilar som en sannolik

korrekt fördelning redovisats.

(Ibra/,why :5 T)

% A

/00 _-

   

.fo

       

k
j v V

5 /O /5' JO ,q/O/er (7-) år*

Figur 3.17. Livslängdsfördelningar för olika fordonstyper.
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Det förväntade värdet av ett fordon efter viss tid kan skrivas:

(l-PSKR) x FP + PSKR x RFP x FP

FP x (1 + PSKR x (RFP-l)).

FV

Den bildade värdefunktionen innehåller ingen variabel som beskriver de

längsgående vägojämnheterna. Vägytans standard kan förväntas påverka

kapitalkostnaderna på två sätt:

0 vald fordonskonstruktion och därmed nypriset är en funktion av den
vägytestandard ett fordon skall exponeras för

0 värdet för viss konstruktion sjunker snabbare om vägytestandarden
försämras.

Val av fordon efter den vägytestandard som ett fordon skall exponeras för

är troligen mest utpräglat för lastbilar.Lastbilstillverkarna ger exempelvis

i form av broschyrer rekommendationer om hur chassi och hjulkonfigura-

tion skall väljas som funktion av vägytestandard. I en sådan broschyr

utgiven av SCANIA har vägytan indelats i tre klasser:

0 "Metalled and well-maintained road surface" (l)

0 "Bumpy roads or unserfaced roads of a lower nature" (2)

o "Unserfaced roads, often with limited roadbearing capacity" (3).

Nybilspriset för ett chassi rekommenderat för yta (2) är i genomsnitt ca

7 % högre än vad som rekommenderas för yta (i) vid bruttovikt mindre än

25 ton. Avser enbart skillnader i chassi och med samma hjulkonfiguration.

Relation mellan yta (3) och yta (2) beskrivs av ett exempel för vilket

nypris för (3) var ca 16 0/o större än för yta (2) vid bruttovikt mindre än 25

ton. Denna prisskillnad inkluderar även skillnad i hjulkonfiguration. Pris-

uppgifter har tagits ur referens (85-2).

Beträffande skillnad i fordonslivslängd mellan olika vägytor för samma

fordonskonstruktion finns ingen information tillgänglig.

I broschyrmaterial från lastbilstillverkare finns även rekommendation om

val av transmission som funktion av rullmotstånd och topografi.
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Den här redovisade VETO-versionen beskriver inte kapitalkostnader som

funktion av vägytestandard.

Derivering av FV m a p SA ger den körlängdsberoende värdeminskningen

per km.

Derivering av FV m a p T ger den årliga tidsberoende värdeminskningen.

Hur den årliga tidsberoende värdeminskningen skall hanteras är inte

självklart.

En del av den tidsberoende värdeminsningen skulle exempelvis kunna

förklaras av att bilköpare inte 100 %-igt litar på mätarställningen.

Värdet av en bil på en väg bestäms med :funktionen FP. Den årliga

räntekostnaden blir då:

KRF = (KR/100) x FP

Om kapitalkostnader söks för fordon med viss ålder och viss körsträcka är

den beskrivna modellen tillräcklig. För väghållningsåtgärder söks inte

kostnad för visst fordon utan för de fordon som trafikerar den aktuella

sträckan.

I och med att kapitalkostnadsfunktionerna är olinjära är det inte tillräck-

ligt med att beräkna kostnad för genomsnittsålder och genomsnittlig

ackumulerad körsträcka. Vad som krävs är en fordonsfördelning över ålder

och körsträcka. Fördelningen har införts i modellen men begränsats till

åldersfördelningar. Äldersfördelningen kombineras med data om hur årlig

körsträcka per fordonstyp varierar med fordonsålder. Äldersfördelningar

och körsträckor redovisas i bilaga 1.

Hanteringen av de tidsberoende kapitalkostnaderna kan vara problematisk.

Exempelvis vid utvärdering av en väghållningsåtgärd söks en kostnads-

förändring som följd av åtgärden. Om antalet resor eller transporter för

en bilkategori är oberoende av restiden skall tidsberoende kapitalkost-

nader inte ingå i kalkylen. Om det finns ett tidsberoende skall de

tidsberoende kapitalkostnaderna hanteras som en restidskostnad dvs

kommer kostnaden per sträckenhet att sjunka med kortare restid d v 5 för
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vägförkortning eller ökad reshastighet. Ytterligare problem utgörs av

vilken tid som årskostnaden skall relateras till. Här har valts att använda

årlig utnyttjandetid vilken har uppskattats till:

o 3 200 för lastbil med släp

0 2 600 timmar för buss.

En mera utförlig beskrivning av hur kapitalkostnader bör hanteras vid

planering av väghållningsåtgärder ges i referenserna (82-5) och (85-4).

I privat- eller företagsekonomiska kalkyler är sannolikt det normala att

fördela den årliga tidsberoende kapitalkostnaden pâ årlig körsträcka.

Standardförfarandet i VETO är att för personbilar exludera den tidsbe-

roende kapitalkostnaden och för övriga fordon relatera kostnaden till årlig

utnyttjandetid. Användare kan välja andra alternativ.

3.3.2 Kostnader för transporterat gods

Vägtransport av gods förorsakar kapitalkostnader, kostnader för gods-

skador respektive kostnader för att förhindra godsskador.

Kapitalkostnader för gods i anslutning till vägtransport är en funktion av

vägmiljön på två sätt:

0 en kostnad direkt pr0portionell mot den genomsnittliga restiden på
en vägsträcka

o en kostnad som är en funktion av spridningen för restid på en
sträcka.

Den del som är direkt proportionell mot restiden beräknas enligt följande:

KRLA = (KR/100) Må_ ML(i1) xVL(il))

i1=1

KRLA hanteras alltid på samma sätt i modellen. Årskostnaden räknas om

till en sekundkostnad genom division med antal sekunder per år. Kost-

naden per steg beräknas som produkten av antal sekunder per steg och

sekundkostnaden. Alla fordonstyper kan ha last i modellen. Om räntekost-
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nad för last skall medräknas för viss fordonstyp beror på om någon ränta

eller godsvärde angivits.

Den del som är en funktion av spridningen för restid hävdas i olika

sammanhang vara avsevärd. Kapitalkostnad som funktion av spridning för

restid förklaras av bl a större kostnad för lagerhållning. Lagret dimen-

sioneras för "värsta fallet". Spridningen eller osäkerheten i restidens

storlek är bl a en funktion av vägstandard.

De längsgående vägojämnheterna förorsakar två typer av slitagekostnader

avseende transporterat gods: emballage och direkta godsskador. Tills

vidare uttrycks dessa kostnader med ett indirekt mått. Måttet utgörs av

föUande:

N _ .. ..
GSLIND = ( 2,6 l D516 x ((RMS(Z'L))166 + (RMS(Z'L))166+1))/

16:1

N6-l
(2 X D516)

16:1

Z'L = Z'FJB + TETA x (LFLC(i1) - LFJB(11)).

3.3.3 Vägnedbrytning

Enligt de s k AASHO-försöken är nerbrytningen av en väg direkt propor-

tionell mot axellasten upphöjd till 4. I AASHO-försöken registrerades inte

de dynamiska krafttillskotten utan enbart den statiska kraften. Expo-

nenten 4 inrymmer i princip effekten av det dynamiska tillskottet.

Försöken på AASHO'S mätsträckor lär ha avbrutits innan det dynamiska

tillskottet fått någon större betydelse. Mot bakgrund av att exponent 4 är

ett allmänt accepterat värde och av det ovan anförda accepteras expo-

nent 4 även för den totala kraften d v 3 summan av statisk kraft och

dynamiskt tillskott.

Vid beskrivning av de påkänningar en väg utsätts för används ett mått i

form av hur många lO-tonsaxlar med tvillinghjul och statisk belastning

som passerat. En sådan axelpassage ger en NlO-ekvivalent. Andra laster

och andra axel- och hjularrangemang räknas om till s k NlO-ekvivalenter
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Exempelvis motsvarar en 7-tons framaxel och en lS-tons boggie båda en

lO-tons axel med tvillinghjul.

Beräkning av ett indirekt vägmått för vägnerbrytning i VETO tillgår enligt

följande:

0 för axel med två hjul beräknas ett medelvärde av kraften upphöjd till
4. Det bildade medelvärdet delas med kraftekvivalenten (7 000 x

9.804

0 för axel med fyra hjul beräknas ett medelvärde av den totala kraften
upphöjd till 4. Det bildade medelvärdet delas med kraftekvivalenten
(10 000 x 9.804

0 för boggie med 8 hjul beräknas ett medelvärde av den totala kraften
upphöjd till 4. Det bildade medelvärdet delas med (18 000 x 9.81)4.

Det indirekta måttet på den vägnerbrytning ett fordonsekipage i genom-

snitt förorsakar i varje punkt längs en vägsträcka beräknas med följande

uttryck:

N6-l 2 2
VSLIND: z; (2; 2; DSi6x(MV((FZAAB(i1,i2)+FZBAB(i1,iZ))4)i6+

16:1 11:1 12:1

+ MV((FZAAB(11, 12) + FZBABGl, 12))4)16+1) /(2 x Kraftekvivalent

N6-l
(11, 12)» NZ; D516)

16:1

FZBABGj, i2) = NHJ(i1, iz, 1) x FZBHJ(ij,12, 1) + NHJ(i1, 12, 2) x FZBHJ(i1,iz, 2)

FZAABGI, 12) i uttrycket beräknas för ett fordon på ett horisontellt plan.

Medelvärden av den totala hjullasten upphöjd till fyra per stödpunkt och

hastighetsnivå finns vid beräkning med basmodellen förlagrade i matriser.

Om exempelvis nerbrytningsmåttet bildas för två ojämnhetsnivåer ger

kvoten mellan måtten information om den relativa nerbrytningsskillnaden.

Denna information bör kunna utnyttjas för bestämning av Optimal tidpunkt

för att lägga ny beläggning. Måttet skulle också kunna användas för

bestämning av exempelvis max tillåtet axel- och boggietryck, betydelsen

av olika fordonsdata, hastighetsbegränsning m m.
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3.4 Vägstandardmått

 

Med vägstandardmått menas här statistiska mått avseende olika egen-

skaper hos en väg. Syftet med standardmåtten är bla att få lätt

hanterliga mått för jämförelse av olika egenskaper mellan olika vägar.

3.4.1 Längsgående vägojämnhet

Två mått används benämnda "Komfortmått" (KI) och "Bumpmetermått"

(R). Komfortmåttet har utvecklats vid VTI och används exempelvis av

vägverket för klassificering av det svenska vägnätet.

R beskriver relativrörelsen mellan ofjädrad och fjädrad massa i ett

"fordon" med ett hjul. Den summerade vertikala relativrörelsen i en

riktning uttryckt i meter delas med körd sträcka i km. I och med att

bumpmätare finns tillgängliga i flera nordiska länder är R sannolikt det

mått som ger störst tillgänglighet till VETO-programmet.

Följande användningar av ojämnhetsmått finns i VETO:

0 om användaren begär förlagrade ojämnhetsprofiler, väljs dessa genom
att det till varje profil finns ett KI- och R-värde

0 om användaren ger en egen profil beräknas först ett ojämnhetsmått
RQI. KI och R beräknas sedan som funktion av RQI.

RQI beräknas med en enhjulig modell med samma koefficientvärden som

den s k "Quarter Car" modellen. Ett bumpmått beräknas genom att lösa

följande ekvationer 1 punkter längs en ojämnhetsprofil:

E'FJB = - (CSTQ/MFJBQ) x (å'FJB - i'om) _ (KFJQ/MFJBQ) x(z'1=:IB - Z'OFJ)

?om = ((KFJQ/MFJBQ)/(MOFJQ/MFJBQ)) x (z'FJB - z'OFJ) - ((KHJQ/MFJBQ)/

/(MOFJQ/MFJBQ)) x (Z'OFJ _ z'o) + ((CSTQ/MFJBQ)/(MOFJQ/MFJBQ)) x (å'FJB -

- .Z'OFJ)

CSTQ/MFJBQ = 6.0

KFJQ/MFJBQ = 63.3

MOFJQ/MFJBQ = 0.15

KHJQ/MFJBQ = 653.0

VTI MEDDELANDE 501



72

Den sanna vägprofilen korrigeras före beräkning av ojämnhetsmått genom

att ett medelvärde av Z'O beräknas i intervall med längden 0.25 m.

Intervallet flyttas 0.1 m per medelvärdesberäkning.

Införandet av RQI-modellen motiverades av behovet att kunna tilldela en

inmatad ojämnhetsprofil ett ojämnhetsmått. Tanken var att med modellen

beräknade värden direkt skulle kunna fungera som bumpmetervärden.

P g a att modellen gav för stora värden valdes alternativet att låta RQI

vara oberoende variabel för skattning av KI- och R-värden.

Ett samband mellan KI och RQI har uppskattats. RQI modellen kördes på

fem uppmätta ojämnhetsprofiler. För varje ojämnhetsprofil fanns tillgång

till den exakta profilen samt KI för sträckan. En konstruerad observation

tillfördes de fem verkliga sträckorna genom att sätta KI:1 för RQIzO.

Hastigheten varierades i intervallet 30-90 km/h för att finna den hastig-

het som ger starkast samband mellan KI och RQI, se tabell 3.8. Det

starkaste sambandet fanns vid 35 km/h. Eftersom denna hastighet ligger i

närheten av bumpmeterhastigheten 32 km/h så valdes denna senare

hastighet. Vid hastigheten 32 km/h erhölls följande samband mellan KI och

RQI:

KI = 1.01 + RQI x 1.32.

I figur 3.18 redovisas uppmätta KI-värden som funktion av beräknade RQI-

värden.

Bumpmetermåttet R uttryks som funktion av KI. Ett samband mellan R

och KI har kunnat bildas med data ur referens (83-1). Följande samband

erhölls:

R : 0.38 + 0.27 x KI.
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Tabell 3.8. RQI-tal som funktion av hastighet på fem ojämnhetspro-

  

filer*).

Hastighet RQI m/km Regressionens
km/h KI=#.2 KI=5.0 KI=5.5 KI=5.6 KI=6.2 förklaringsgrad

30 2.69 3.41 2.98 3.54 3.98 0.9622

35 2.45 3.33 2.90 3.45 3.66 0.9624

40 2.27 3.27 2.86 3.40 3.47 0.959

45 2.15 3.23 2.84 3.39 3.39 0.956

50 2.06 3.23 2.84 3.40 3.38 0.953

55 1.98 3.24l 2.84 3.37 3.45 0.953

60 1.91 3.25 2.85 3.32 3.55 0.954

65 1.87 3.25 2.84 3.25 3.64 0.953

70 1.84 3.27 2.81 3.19 3.68 0.947

75 1.81 3.25 2.78 3.l3 3.74 0.943

80 1.77 3.19 2.73 3.06 3.78 0.940

85 1.74 3.ll 2.68 3.00 3.79 0.939

90 1.71 3.03 2.64 2.94 3.77 0.939

32 2.58 3.39 2.94 3.51 3.83 0.96

 

*) Ojämnhetsprofilerna har körts i två riktningar. Ett medelvärde har
bildats per profil och hastighet.

Det redovisade KI-måttet har förändrats med tiden. Den form som KI här

redovisas på motsvarar definitionen fr 0 m 1982 t o m 1985. Före 1982

mättes KI med SAAB RST, vilken ej arbetade med lasrar. Lasrar infördes

l982.Det samband som redovisats mellan KI och R avser SAAB RST.

SAAB RST och Laser-bilen skall egentligen ge samma KI. Detta är dock

inte .helt uppfyllt. Skillnaden är dock så liten att den saknar betydelse i

detta sammanhang.

Fr om 1986 har ett nytt KI införts. Förändringen avser bla att det

våglängdsomrâde måttet skall beskriva har ändrats. I januari 1987 gällde

följande samband mellan det nya och det gamla KI-måttet:

KI 86 :1.30 x KI + 0.97.

I föreliggande rapport används enbart det gamla KI-måttet.
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3.4.2 Linjeföringen

Linjeföringen beskrivs med separata mått för lutning respektive horison-

tell kurvatur.

Den horisontella kurvaturen uttrycks med ett mått som används mycket

internationellt. Mättet beräknas enligt följande:

N7 N7 3
STDHK : (LHBLi7/(2 x 3.14 x RHK17)) x 360/2_ l (LHBLi7/10 )

17:1 17:

Den vertikala kurvaturen uttrycks i form av medellutning. Följande

uttryck används för beräkning:

N7 N7
STDVK = 2 LHBLi7 x ABS(FIi7)/§_LHBL17

i7:1 i7=1

 

SAMBAND MELLAN KI OCH ROI
KI-1.01+RQI°1.32

  

A

' T I 6 T v *I
30 0.5 i 1.5 T

ROI (M/KM)
r 1

3.5 4

   

Figur 3.18. Skattat samband mellan komfortmätt (KI) och en form av

bumpmetermätt (RQI (m/km)).
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4 DATORPROGRAMMET VETO

Som bas för utvecklingen av VETO-programmet valdes ett befintligt

program för beräkning av fordonskostnader benämnt FOKO. FOKO har

primärt utvecklats för användning vid planering av väg- och gatubygg-

nadsobjekt. Vägytan kan i FOKO beskrivas m a p slitlagertyp och väglag.

Eftersom väglag fanns i FOKO fick rutinen vara kvar i VETO. Målsätt-

ningen har varit att låta VETO ha största möjliga bredd avseende

möjlighet att beräkna kostnadseffekter för olika vägytor. Programmet har

skrivits i FORTRAN 77 och utvecklats på en VAX 780.

Indata kan i allmänhet väljas på standardnivå eller detaljnivä. I fråga om

fordon motsvaras standardnivâ av att man exempelvis bara anger person-

bil. All data som beskriver personbilen finns förlagrade. Om personbil och

detaljnivä väljs finns möjlighet att välja egna data avseende vissa

koefficienter. Om alla fordonsdata skall ändras måste användaren göra

detta i källkoden. I bilaga 1 har standarddata avseende följande samman-

ställts:

o fordonsbeskrivningar

o geometriska utformningar

o ojämnhetsprofiler

0 väderleksförhâllanden

o beteende.

4.1 Översiktlig programbeskrivning

 

En förenklad programbeskrivning för VETO redovisas i figur 4.1.
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Figur 4.1. Principiellt flödesschema för VETO.
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Det första programsteget avser inmatning av beräkningsdata. Inmatningen

är uppdelad efter datakategori. Vid inmatningen kan användaren välja

mellan att gå förbi hel kategori-vid upprepade körningar efter den

första - eller att välja en förlagrad standardbeskrivning eller att justera

standardbeskrivning eller att ge egen detaljerad beräkningsförutsättning.

Uppläggning av ojämnhetsprofil kan göras enligt tre alternativ: standard-

beskrivning; sinuskurva med eget val av amplitud och våglängd; egen övrig

profilbeskrivning. Standardbeskrivning motsvaras av att förlagrade

profiler utnyttjas. Fem av dessa är uppmätta profiler ute på väg med

komfortmått enligt tabell 3.8. Dessa vägar har tilldelats nya KI- och R-

värden genom den metod som beskrivits i avsnitt 3.4.1. Komplettering har

gjorts i form av konstruerade profiler, en helt plan yta med KI: 1 och

profiler med KI : 7, 8 respektive 9. KI: 7; 8; 9 har konstruerats genom

att öka amplituden för profilen med uppmätt KI=6.2 till dess att

KI: 7; 8; 9 har kunnat beräknas' enligt metod i avsnitt 3.4.1. Vid val av

standardprofil kommer i stort sett aldrig begärd profil att exakt kunna

återfinnas i registret om det skall vara möjligt att välja godtyckligt värde

i KI-intervallet 1.0 - 9.0. Istället väljer datormodellen ut förlagrade

profiler med närmast högre respektive lägre KI-värde.

Oberoende av valt indataalternativ avseende ojämnhet läggs profilen

alltid upp på samma sätt. Ett Z'O-värde ges per 0.1 m.

För sinusprofil eller egen inmatad ojämnhetsprofil beräknas alltid först

RQI enligt metod beskriven i avsnitt 3.4.1. RQI beräknas för två riktning-

ar och ett medelvärde bildas.

Den upplagda ojämnhetsprofilen korrigeras alltid före beräkning. Korrige-

ringen utgörs av en medelvärdesberäkning av Z'O -koordinater inom inter-

vall vilkas längd bl a är en funktion av däckkontaktytans längd alternativt

axelavståndet i boggien. För enkelaxel blir intervallängden 2.5 gånger

kontaktytans längd. För boggie blir intervallängden axelavståndet i bog-

gien. Intervallet flyttas 0.1 m i taget varefter ny medelvärdesberäkning

utförs. Olika korrigerade profiler kan behöva bildas för främre respektive

bakre stödpunkt exempelvis för lastbil med boggie.
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Den geometriska vägbeskrivningen tas antingen ur ett bibliotek med

typvägar eller ges direkt av användaren. Beskrivningarna utgörs av en

serie homogena vägblock. I ett homogent block är samtliga vägmiljöbe-

skrivande variabler konstanta. För varje block beräknas med en frifor-

donsmodell max eftersträvad hastighet. Den så först bildade hastighets-

profilen innehåller varken accelerationer eller retardationer.

Beräkningsblock bildas genom att även beakta retardationsförlopp. Om

den eftersträvade hastigheten i ett homogent block är större än i det

direkt efterföljande bildas ett retardationsförlopp. Retardationsförloppet

måste alltid ansluta till den lägre hastigheten direkt i blockstart i

efterföljande block. Detta medför att den resulterande kurvan för efter-

strävad hastighet helt eller delvis ligger under de först beräknade

eftersträvade hastigheterna. Varje punkt där eftersträvad hastighetsänd-

ringsnivå förändras utgör gräns för s k beräkningsblock. Derivatan m a p

tid av den resulterande eftersträvade hastighetskurvan är aldrig större än

noll. Den högsta eftersträvade hastigheten för beräkningsblocken Sparas.

Inför beräkningarna av krafter behöver vissa fordonsdata beräknas. Dessa

beräkningar utförs med fordonet på ett horisontellt plan. Följande beräk-

nas:

läget för lastens tyngdpunkt

0 läget för tyngdpunkten för total fjädrad massa

o horisontellt avstånd från tyngdpunkt för totalfjädrad massa till främre
respektive bakre stödpunkt

o tröghetsmoment runt en axel parallell med Y-axeln genom tyngdpunkt
för total fjädrad massa

o statisk relativ massfördelning på främre reSpektive bakre stödpunkt

o statisk nerfjädring.

Beräkning av fordonskrafter utförs i två modeller, en som beskriver

krafttillskott som funktion av längsgående vägojämnheter och en bas-

modell till vilken resultat från ojämnhetsmodellen förs.

Krafterna eller tillskotten som följd av de längsgående vägojämnheterna

beräknas i en separat rutin. I denna rutin körs den upplagda ojämnhetspro-
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filen. Längden av de förlagrade profilerna är ca 100 m. Vid beräknings-

start står fordonet på ett horisontellt plan. Beräkning utförs för konstant

hastighet d v 5 accelerationsförlOpp förekommer inte. Framhjulen kommer

omedelbart in på ojämnhetsprofilen. Bakhjulen måste tillryggalägga en

sträcka motsvarande axelavståndet innan dessa kommer in på ojämn-

hetsprofilen. För att exkludera inverkan av insvängningsförloppet börjar

data inte sparas förrän fordonet förflyttats en sträcka motsvarande

dubbla axelavståndet. I beräkningsrutinen används HPCG. Ojämnhetspro-

filen körs alltid i två riktningar. Medelvärde bildas av beräknad data per

riktning. Därefter beräknas ett medelvärde för de två riktningarna. Vid

standardprofil utförs alltid beräkningar för två profiler, en med större och

en med mindre grad av ojämnhet än den begärda profilen. Värden för

begärd profil uppskattas genom linjär interpolering. Tillskotten från

ojämnhetsprofilen läggs in i en matris per fordonsenhet vars radantal är

en funktion av den maximala hastigheten på sträckan och begärt hastig-

hetssteg. Om exempelvis hastighetssteget är 5 km/h så utförs första

beräkningsomgången för 5 km/h och följs av 10, 15 o 5 v upp till första

hastighet minst lika hög som max. för den geometriska profilen och som

är jämnt delbar med 5. De data som finns i varje rad i matrisen är

föUande:

0 MV(FZBHJ(11, i2, 13)) för izzl och 12:2

0 MV(FZBHJZ(11, 12, 13)) för 12:1 och 12:2

0 RMS(FZBAB(i1, 12)) för 12:1och 12:2

0 MV(FZAAB(i1, 12) + FZBABüj, 12))4för 12:1 och 12: 2

o RMSá'L)

0 färdmotstånd per däck som funktion av dämparbete i däck för i2=l
respektive 2

0 färdmotstånd som funktion av dämparbete i fjädrar

o färdmotstånd som funktion av dämparbete i stötdämpare

Per fordonsenhet som körs med ojämnhetsmodellen sparas per hastighet

13 värden.

Om fordonet har tillkopplat släp körs ojämnhetsmodellen separat för bil

respektive släp och två matriser enligt ovan läggs upp.
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En viktig subrutin i ojämnhetsmodellen, som används för lösning av

differentialekvationer, är benämnd HPCG. HPCG är en standardrutin

ingående i det s k SSF-paketet. HPCG används för lösning av system av

differentialekvationer. Användaren ger själv ett tidsteg. Detta tidsteg

fungerar som ett initialvärde. I praktiken kan HPCG välja både längre och

kortare steg än som angivits. HPCG-rutinen har kopierats och införts i

VETO.

HPCG-rutinen utnyttjas även för beräknig av RQI. RQI beräknas i de fall

då användaren inte väljer någon av de förlagrade ojämnhetsprofilerna.

Fordonsförflyttning innebär att ett fordon skall förflyttas längs en geome-

trisk vägprofil på ett sätt som så nära som möjligt ansluter till den

eftersträvade hastighetsprofilen. Fordonsekipaget som förflyttas utgörs

antingen av endast bil eller bil med släp. Förflyttningsberäkningarna

innebär en parallell beräkning av krafter, förflyttning och vissa kostnader.

Förflyttningen sker i form av kortare eller längre steg. I de två punkter

som omger ett steg beräknas följande:

0 hastighetsändringsnivå och krafter verkande på fordonsekipaget, indi-
rekt via ojämnhetsmodellen och direkt i basmodellen

o bränsleförbrukning per tidsenhet, ett eller två värden

o däckslitageunderlag, ett eller två värden per däck

0 bromseffekt, ett eller två värden per axel

o fordonsslitageunderlag, ett värde per stödpunkt

o vägslitageunderlag, ett värde per stödpunkt.

Per steg beräknas samtliga kostnader, tillskott för steget respektive

ackumulerat t o m steget.

Har beräkningar begärts för två riktningar upprepas ovan beskrivna

förlopp i riktning 2 varefter slutligen medelvärden för sträckan beräknas.

För standardiserade geometriska profiler utförs alltid beräkningar i

vägens båda riktningar.
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4.2 Indata

 

Indata omfattar följande kategorier av data:

i väg

0 fordon

0 väderlek

0 beteende

0 styrning av beräkningar

o bestämning av utdata.

Inmatning av data sker i dialogform. Användaren kan välja mellan att

använda förlagrade standardbeskrivningar eller att göra större eller

mindre justeringar av standardbeskrivningarna eller att ge helt egna

beskrivningar. De förlagrade standardbeskrivningarna redovisas i bilaga 1.

Vägdata indelas i följande kategorier:

0 längsgående vägojämnhet

o slitlager

o väglag

0 väggeometri och hastighetsbegränsning

o färdriktning.

De längsgående vägojämnheterna kan beskrivas genom standardmått eller

genom egna data. Standardmåtten utgöres av komfortmåttet eller R-

måttet. Sju ojämnhetSprofiler finns förlagrade.

Egen ojämnhetsprofil kan ges antingen som sinusprofil med viss våglängd

och amplitud eller i form av enexakt profil med X'- och Z'O-koordinater.

Vid val av sinusprofil beräknas Z'O-värden med ett intervall av 0.1 m. För

X'=O måste Z'=O.

Slitlagret skulle enligt projektets målsättning kunna beskrivas med mått

för makro- och mikro-textur. Texturen kan beskrivas standardiserat eller
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med egna värden. Den standardiserade beskrivningen motsvaras av att

följande anges:

0 asfaltbetong eller ytbehandling

0 ny, medel eller gammal.

Den detaljerade egna beskrivningen motsvaras av att TD och slitlagrets

ålder klassat som nytt, medel eller gammalt anges.

Väglaget kan anges som torrt, vått, packad snö/is eller lös snö. Vått

väglag beskrivs m a p vattendjup i mm. Lös snö beskrivs m a p snödjup,

täthet och grad av exponering. Grad av exponering, för hjul som inte går i

spår efter andra på ekipaget, ingår beroende på att det är sällsynt med ett

orört snötäcke på en väg. Om det finns spår i snön söker förarna sannolikt

upp spåren. De första hjulen kommer då helt eller delvis att gå i spår d v 5

på packad snö.

Väggeometri och hastighetsbegränsning kan anges på standard- eller de-

taljnivå. Standardnivå innebär att linjeföringen beskrivs som bra, medel

eller dålig. Per klass finns en typisk linjeföring angiven d v 5 totalt tre

profiler. Vägbredd och hastighetsbegränsning måste alltid anges av an-

vändaren.

Egen beskrivning av väggeometri ges i form av homogena block. I ett

homogent block är Vägbredd, lutning, krökning, tvärfall/skevning och

hastighetsbegränsning konstanta.

Färdriktning anges som riktning l, 2 eller båda.

Fordonsdata ges genom att först välja mellan personbil, lastbil, lastbil

med släp och buss. Lastbilen i ekipaget med släp är identisk med lastbilen

utan släp. På nästa nivå väljs mellan standardiserad beskrivning eller vissa

egna detaljerade data. De detaljerade data som kan anges är följande:

0 projicerad area i Y - Z - planet (m2)

O luftmotståndskoefficient för strömning parallell med X-axeln

o antal åkande
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o lastens massa (kg)

0 lastens täthet (kg/m3)

0 bränslepriset (kr/dm3)

0 däckpriset (kr/däck)

o fordonets nypris (kr)

0 fordonets ålder (är)

0 fordonets totala körsträcka (km)

0 lastens värde (kr/kg)

o kalkylränta (°/o)

0 utnyttjandetid (h/år)

För lastbil med släp anges separat data för släpet.

Väderlek kan beskrivas som standard eller detaljerat. På detaljnivå anges

föUande:

o lufttemperatur (OC)

o lufttryck (bar)

0 vindstyrka (m/sek)

o riktning för meteorologisk vind relativt färdriktningen. (0).

En vinkel mindre än 90° motsvarar motvind. Riktning anges antingen med

gradantal eller som medel. Medel motsvarar beräkning av luftmotstånd

för vind framifrån, bakifrån, och från sidorna. Ett medelluftmotstånd

beräknas före beräkning av kostnadseffekter.

Väglagsdata har förts in under vägdata.

Beteende anges som standard eller på detaljnivå. Detaljnivå motsvarar att

följande anges:

o egna värden i hastighetsmatrisen alternativt annan generell hastighet

o gaspådrag eller mera exakt procentuellt utnyttjande av tillgängligt
positivt vridmoment (°/o)
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0 max varv på andra växlar än den högsta uttrycks som procent av max
möjligt varvtal för motorn (%)

o växlingstid d v 5 tid från ett växelläge till nästa (sek)

0 retardationsförlopp ges som konstant retardationsnivå per hastighets-
intervall (m/sek2)

Resultatet av VETO-beräkningarna kan påverkas av följande i rutinen

avseende längsgående vägojämnheter:

o hastighetssteg vid körning av rutin för beräkning av effekter av
vägojämnheter (km/h)

o tidssteg till rutin HPCG

0 insvängningsförloppets längd d v 5 den ojämnhetssträcka beräkningar
skall utföras för innan resultat sparas (m)

0 sträcklängd för vilken ojämnhetsberäkning skall utföras (m).

Indata används även för bestämning av vilka utdata som skall redovisas.

Kostnadseffekterna redovisas alltid standardiserat med ett undantag,

kapitalkostnader för fordonet. Användare har möjlighet att välja bort

denna kostnad men också mellan att göra den tids- eller sträckberoende.

Valmöjligheter finns också beträffande vilka indata skall redovisas i detalj

i utdata. Detta motiveras av att om standardiserad indata valts måste

möjlighet finnas att få tillgång till de fullständiga förlagrade beräknings-

förutsättningarna.

Användaren anger beträffande de längsgående vägojämnheterna hur lång

sträcka som skall redovisas samt med vilken täthet redovisning skall ske.

Övriga grupper av indata redovisas i sin helhet om redovisning begärs.

4.3 Utdata

Utdata indelas i två huvudgrupper: standardutdata och speciell utdata.

Standardutdata redovisas generellt medan speciell utdata bara redovisas

på begäran.
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4. 3.1 Standardutdata

Standardutdata innehåller generellt två grupper av information i form av

förenklad beskrivning av beräkningsförutsättningar respektive kostnadse

effekter.

Beräkningsförutsättningarna omfattar följande:

0 vägen:

- ojämnhet i form av beräknat komfortmâtt och R-mått

- slitlagrets makro- och mikrotextur

- väglag

- väggeometrin beskriven som standard eller egen; vägbredd och has-

tighetsgräns; kurvaturstandard i form av O/km; lutningsmått i form
av medellutning (%)

- riktning

o fordonet:

- typ
- bruttovikt

- standardbeskrivning eller ej

0 väderlek redovisas generellt på detaljnivå

0 beteende:

- hastighet med standard eller egen (km/h)

- gaspådrag i procent

- max varv i procent

- växlingstid (sek)

- retardationsförlopp med standard eller egen

Kostnadseffekterna i utdata innehåller följande uppgifter:

0 monetära sträckkostnader för fordon i form av följande:

- bränslekostnad (kr/lO km)

- däckkostnad (kr/lO km)

- kostnad för reparation och underhåll (kr/lO km)

- körlängdsberoende värdeminskning (kr/10 km)

- tidsberoende värdeminskning (kr/10 km)

- räntekostnad för fordon (kr/lO km)

- räntekostnad för last (kr/lO km)

- summerad sträckkostnad (kr/10 km)
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0 sträckkostnader för fordon uttryckt i icke - monetära storheter:

- bränsleförbrukning (dm3/lO km)
- däckslitage (medelvärde av relativ däckförslitning/lO km)

- indirekt mätt för fordons förslitning per sträckenhet (dimensions-
löst)

o indirekt godsslitagemätt per sträckenhet ((m/52)6)

o indirekt vägslitagemått (NlO-ekvivalenter).

4.3.2 Speciell utdataredovisning

De längsgående ojämnheterna ges i beräkningsförutsättningarna antingen

som en serie X'- och Z'O -koordinater eller också som en sinusfunktion.

Oberoende av vilket alternativ som används redovisas en serie X'- och

Z'O -koordinater för en så lång sträcka som beräkningar utförts på.

Den geometriska utformningen redovisas i en tabell med följande tabell-

huvud:

0 koordinat (m)

0 max hastighet (km/h) i snitt

0 lutning (%)

o radie (m)

0 tvärfall/skevning(%).

Vägbredd och hastighetsbegränsning förutsätts vara konstanta per beräk-

ningssträcka.

Beträffande fordonsdata redovisas följande för samtliga fordonstyper:

0 area i Y - Z - planet (m2)

0 luftmotståndskoefficient Y - Z - planet

o massa framaxel (kg)

0 massa bakaxel/boggie (kg)

0 fjädrad massa exklusive last och âkande (kg)

0 last (kg)
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0 antal åkande

0 läge för tyngdpunkt för fjädrad massa exklusive last och åkande

o läge för kupéutrymmets centrum

0 läge för centrum av lastutrymmets botten

0 läge för centrum bakaxel/boggie

0 läge för fjädrad bruttomassas tyngdpunkt

0 tröghetsmoment för fjädrad massa exklusive åkande och last (kg m2)

o tröghetsmoment för fjädrad bruttomassa (kg m2)

0 däck, fjäderkonstant (N/m)

o däck, dämpkonstant (N/m/s)

o utväxling i växellådan per växel

o utväxling i slutväxeln

0 vridmoment och specifik förbrukning per varvtal för fullastkurvan
(Nm och g/kWh)

0 fordonsâlder (år)

0 total körsträcka (km)

0 utnyttjandetid (timmar/år)

0 nypris, bil (kr)

0 pris per däck (kr)

0 bränslepris (kr)

0 bromsreparationskostnad per axel (kr)

0 justeringsfaktor för övriga reparationskostnader.

För lastbilar anges dessutom lastens täthet och värde.

Beteendet exklusive retardationsnivåer redovisas som standard. Om retar-

dationsnivâ begärs redovisas denna per hastighetsintervall.

Väderleksdata redovisas alltid på detaljnivå som standard.
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5 VALIDERING

Möjligheterna att genomföra validering av ett program som VETO vari-

erar starkt mellan olika delar av programmet. Speciellt svårt är validering

av fordonsprocesser som leder till utmattningsbrott efter lång tid eller

förslitningsprocesser som inte kan mätas momentant. Beräkningarna sker i

VETO i många led. Ju tidigare i beräkningskedjan en validering ligger

desto säkrare kan orsaken till en differens mellan beräknade och uppmätta

värden bestämmas.

5.1 Hastighet

Resulterande hastighet för viss fordonstyp i modellen är en funktion av

föUande:

o eftersträvad hastighet på rak och horisontell väg som funktion av
vägbredd, hastighetsbegränsning, slitlager och väglag

o eftersträvad hastighet i horisontalkurva

o fordonsparametrar

o beteende avseende max. effektuttag och växlingspunkter

o beteende avseende reardation.

Den första punkten har speciellt beträffande torrt väglag ett omfattande

hastighetsmaterial som underlag. Hastighetsmaterialet är en produkt av

VTI's förhållandevis omfattande uppföljande hastighetsmätningar. Efter-

som hastigheterna på det svenska landsvägsnätet förändras med tiden är

det viktigt att arbeta med aktuella hastighetsdata. Använd hastighetsdata

för barmarksförhållande skall vara representativa för 1986 års förhållan-

den. Kalibreringen har utförts med hastighetsdata representativa för både

fria och hindrade fordon.

En brist i modellen är att den inte uttrycker hur eftersträvad hastighet

varierar med grad av vägojämnhet. Effekt av vägojämnhet på hastighet

har undersökts i ett- projekt redovisat i referens (81-1) Hastigheter har

studerats före och efter ny beläggning. Ojämnhet har mätts med bump-

meter. Någon signifikant hastighetseffekt av förändrat bumpmetervärde

fanns ej. Jämnhetsstandarden på mätsträckorna var förhållandevis god
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även i försituationen. Om det finns någon tröskeleffekt avseende samband

mellan hastighet och vägojämnhet är det stor risk för att mätsträckornas

standard inte inkluderat det kritiska området. För "normal" standard på

belagda vägar i norden bör kunna förutsättas att någon samvariation inte

finns mellan hastighet och grad av ojämnhet.

Hastighet i horisontalkurvor bestäms som funktion av ingångshastighet

och kurvradie. Modellen har tagits ur referens (77-2).

Fordonsparametrar representativa för olika typfordon har kunnat bestäm-

mas med bra noggrannhet avseende uppgifter som finns tillgängliga i

Centrala bilregistret. Egentligen kan man påstå att tillgången på underlag

för att bestämma representativa fordonsparametrar av betydelse för

hastigheten är god.

Beteendeuppgifter avseende max. effektuttag och växlingspunkter har

varit svåråtkomliga. Beträffande personbilar har gaspådraget kalibrerats

mot mätningar avseende accelerationsnivå efter stopp vid trafiksignaler.

För tunga fordon har gaspådrag och växlingspunkter valts enligt uppgifter

från lastbilstillverkare.

Retardationsnivå som funktion av hastighet har som underlag mätningar

utförda av VTI i landsvägskorsningar under senare delen av 70-talet. I

modellen generaliseras så att dessa samband tillämpas i alla förekomman-

de retardationssituationer.

Några egentliga valideringsstudier har enligt ovan inte utförts avseende

hastighetsmodellen.

I den hittills mest frekventa användningen av modellen d v 5 för landsväg

bör åtmnstone för rak och horisontell väg med torrt väglag beräknade

hastigheter vara goda skattningar av verkliga hastigheter. För övrigt är

det svårt att bedömma representativiteten.
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5.2 Beskrivning av den fordonsdynamiska processen

 

Beskrivningen av den fordonsdynamiska processen har validerats avseende

den vertikala kraften i framaxeln. För valideringen utnyttjades en SAAB

900 med en kraftgivare monterad i ena framhjulet. Kraftmätaren re-

gistrerade krafter i X-, Y- och Z-led. Den momentana Z-kraften registre-

rades med en skrivare. Mätfordonet kördes över en vägbula. Bulans längd

var 4.4 m och max höjd 0.07 m. Bulan passerades med 10, 20 och 30 km/h.

En så exakt beskrivning som möjligt av mätbilen las in i VETO. En

ojämnhetsbeskrivning motsvarande bulan passerades med samma hastig-

heter som i mätförsöken. Z-kraften på framaxeln beräknades. Den kraft

som studeras är resultanten av fjäder-och stötdämparkraften.

I figur 5.1, 5.2 och 5.3 redovisas en jämförelse mellan beräknade och

uppmätta värden för hastigheterna 10, 20 och 30 km/h. Bulan finns inritad

i figurerna.

Hastigheten har vid färd över bulan. hållits med hjälp av bilens standard-

hastighetsmätare. Medför risk för ganska stora hastighetsavvikelser från

de eftersträvade. Avvikelser mellan uppmätt och beräknad kraft har inte

kvantifierats. Beräkningsmodellens förmåga att efterlikna verkligheten

bedöms som oväntat bra med figurerna 5.1, 5.2 och 5.3 som grund.

Valideringen har kompletterats med följande beräkningar, se figurer i

bilaga 2, av summerad fjäder- och stötdämparkraft vänster fram per

typfordon:

o passage av vägbulan med hastigheten 20 km/h

o passage av den uppmätta ojämnhetsprofilen på väg nr 863 med
hastigheten 70 km/h.

Observera att typfordonet som skall representera personbil inte är en

SAAB utan en VOLVO 244 d v 5 figurerna för personbil i bilaga 2 avser en

VOLVO.
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Figur 5.1. Jämförelse av uppmätt och beräknad kraft vid passage över
vägbula. Summerad kraft i fjäder och stötdämpare, vänster
fram.

SAAB 900. Bruttovikt, 1 263 kg. Hastighet: 10 km/h.

SAAB 900 20 KM/H
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Figur 5.2. Jämförelse av uppmätt och beräknad kraft vid passage över
vägbula. Summerad kraft i fjäder och stötdämpare, vänster
fram.

SAAB 900. Bruttovikt, 1 263 kg. Hastighet: 20 km/h.
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SAAB 900 30 KM/H
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Figur 5.3. Jämförelse av uppmätt och beräknad kraft vid passage över
vägbula. Summerad kraft i fjäder och stötdämpare, vänster
fram.
SAAB 900. Bruttovikt, i 263 kg. Hastighet: 30 km/h.

5.3 Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukning är en funktion av ett stort antal variabler som

beskriver vägmiljö, fordon, beteende, väderlek, bränsle mm. VETO-

modellen omfattar sannolikt de viktigaste variablerna. I föreliggande

dokumentation är inverkan av ojämnhet och textur av speciellt intresse.

Inverkan av dessa variabler är relativt sett liten. Någon eller några

procents bränsleskillnad inom det normala variationsområdet för ojämnhet

och textur. En viktig fråga vid validering är därför om det finns andra

variabler än de som ingår i modellen vilka kan ge upphov till bränsleskill-

nader av samma storleksordning som ojämnhet och textur. Sådana variab-

ler skulle exempelvis kunna finnas bland följande:

0 bränsletemperatur

o däcktemperatur

0 luftfuktighet

D fordonets allmänna tillstånd

0 bränslekvalitet
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Beräknade bränslevärden med VETO avser en fullt uppvärmd motor som

arbetar vid en lufttemperatur av ZOOC och med en bränsletemperatur av

ZOOC.

För att kunna utföra en validering av VETO m a p inverkan av ojämnhet

och textur på bränsleförbrukning krävs att samtliga variabler ingående i

modellen är kända och att variablernas inverkan på bränsleförbrukning är

känd. Beträffande variabler som inte ingår i modellen krävs att sambandet

mellan dessa variabler och bränsleförbrukning är känt så att korrigering

kan utföras eller att medelvärdet av varje sådan variabel från mätserie

till mätserie är lika.

Som ett komplement till mätning av empiriska samband mellan bränsle

och i första hand längsgående vägojämnheter har en studie av samband

mellan bränsleförbrukning och meteorologiska variabler utförts, referens

(85-1). De meteorologiska variblerna som studerades var:

0 bensintemperatur

o lufttemperatur

0 luftfuktighet

o lufttryck

o vindhastighet

o vindriktning

Variationer i vindhastighet och vindriktning bedömdes som för små för att

det skulle vara meningsfullt att låta de ingå i analysen.

Om bränsleförbrukning uttrycks som funktion av hastighet, bensintempe-

ratur, lufttemperatur och lufttryck fås:

Bränsleförbrukning (dm3/10 km) = 8.34 x 10-1 + 5.24 x 10-3 x Hastighet

(km/h) + 2.83 x 10'3 x Bensintemperatur (OC) - 2.62 x 10'3 x Lufttemperatur

(0C) - 5.48 x 10-4 x Lufttryck (mbar).

Om förbrukningen uttrycks som funktion av hastighet, bensintemperatur

och lufttemperatur fås:
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Bränsleförbrukning (dm3/10 km) = 2.95 x 10-1 + 5.44 x 10-3 x Hastighet

(km/h) + 2.55 x 10'3 x Bensintemp (OC) - 3.72 x 10'3 x Lufttemperatur.

Mätningarna har utförts på 4:e växeln i hastighetsintervallet 50.6 - 69.5

km/h.

Med VETO kan lufttemperatur och lufttryck varieras. Variablerna ingår i

uttrycket för luftens täthet, vilken i sin tur ingår i uttrycket för

luftmotstând. Samband mellan bränsleförbrukning och lufttemperatur

respektive lufttryck enligt VETO vid 60 km/h:

Bränsleförbrukning (dm3/10 km) = 0.661 - 3.00 x 10-4L x Lufttemperatur (0C).

Bränsleförbrukning (dm3/10 km) = 0.529 + 1.25 x 10-4L x Lufttryck (mbar).

Enligt referens (85-1) är det uppmätta sambandet mellan bränsle och

lufttemperatur ca 10 ggr större än det beräknade enligt VETOI Det

uppmätta sambandet mellan bränsle och lufttryck har negativt tecken

medan det beräknade har positivt!

Volymutvidgningskoefficienten för bensin är ca 1.2 - 10'3. Enligt referens

(85-1) är den relativa förändringen avförbrukning per 0C ca 4.25 0 10'3.

För korrigering av uppmätt bränsleförbrukning till en luft- och bränsle-

temperatur av 20°C har vid VTI använts korrigeringsformler enligt SAE J

1082 från 1974. Korrigeringen för lufttemperatur har följande form:

Lufttempkorrigering = (1 + 0.0025 x (20 - Lufttemperatur (OC)))'1. Korri-

gering för bränsletemperatur har följande form:

Bränsletempkorrigering = (0.73 - (Bränsletemp (OC) - 20) x 0.0008)/0.73.

Korrigeringsfaktorerna för bränsletemp respektive lufttemp för 21°C blir:

0 enligt SAE 0.9989 respektive 1.0025

0 enligt referens (85-1) 0.9953 respektive 1.0043.
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Att arbeta med generella koorigeringsformler enligt SAE J 1082 måste

vara en mycket tveksam metod. Det korrekta borde vara att ha tillgång

till speciella korrigeringsformler för varje mätfordon. Dessa korrigerings-

formler borde kanske t o m uppdateras i tiden i och med att mätfordonet

åldras, däck byts m m.

Mätningar avseende samband mellan bränsleförbrukning och ojämnhet

respektive textur har utförts på raka och horisontella vägsträckor. Totalt

utvaldes fem sträckor plus en kontrollsträcka. Tyvärr visade det sig vid

kontroll att mätdata från fyra sträckor kan vara felaktig. Vi har därför

valt att enbart redovisa resultat från en mätsträcka plus kontrollsträckan.

Den återstående sträckan kan beskrivas med följande:

0 väg nr 863, 30-40 km nordväst om Uppsala

0 sträcklängd, 950 m

0 14 år gammal Yl, lagd ovanpå oljegrus. Bedömd makrotextur, 0.70-
2.50 mm sandpatch

o ojämnhet inmätt på två sätt: exakt profil med Primalen för 100-m-

delsträcka; komfortmått med RST-bil, KI = 6.8

Som ersättning för de "tappade" mätningarna har mätresultat från en

kontrollsträcka använts. Kontrollsträckans makrotextur har bedömts vara

< 1.0 mm och de längsgående ojämnheterna har bedömts vara måttliga.

Vid beräkning av bränsleförbrukning på kontrollsträckan har KI satts till

4.5 och TD : 0.75.

Vid jämförelse av uppmätt förbrukning med beräknad har valts att inte

utföra beräkning för den exakt inmätta profilen utan i stället för de

profiler som väljs av VETO som funktion av givet KI.

Mätsträckornas lutning i sidled har inte kontrollerats utan förutsätts

stämma med Vägverkets anvisningar d v 5 en sidolutning av 2.5 %.

Bränslemätningarna har utförts med en Volvo 244 DL av 1982 års modell.

Den fordonsbeskrivning i VETO som skall vara representativ för personbil,

se bilaga 1, är samma som använts för validering av bränslemodellen med-

ett undantag. Undantaget är lasten vilken vid mätningarna varit:
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o MKP, 100 kg

0 ML, 60 kg

En brist beträffande beskrivningen av mätfordonet utgörs av att något

musseldiagram för den aktuella motortypen ej har funnits tillgänglig. I

stället har ett diagram för en något större Volvo-motor använts. Diagram-

met för den större motorn har justerats. Justeringen har utförts genom

att lägga in max. momentkurvan för motorn i mätbilen i diagrammet för

den större motorn. Endast värden under den inlagda lägre max. moment-

kurvan utnyttjas i bränsleberäkningarna.

Beräkningarna av bränsleförbrukning har utförts för lufttemperatur ZOOC,

lufttryck 1.0 bar och vindstyrka 0 m/sek. Per hastighetsnivå har beräk-

ningar utförts per intervallgräns för makrotextur.

I figur 5.4 redovisas beräknade och uppmätta värden som funktion av

hastighet. Iaktagelser i figur 5.4:

0 de uppmätta kurvorna är ungefär parallella i intervallet 70-80 km/h,
men inte utanför. Beräknade kurvor är parallella både i och utanför
intervallet

0 de uppmätta värdena är alltid något högre än de beräknade, dock
måste skillnaden mellan uppmätta och beräknade värden betraktas som
förhållandevis liten

0 skillnaden mellan de båda vägytorna i hastighetsintervallet 70-80 km/h
är för uppmätta värden ca0.012 dm3/lO km och för beräknade värden
ca 0.017 dm3/10 km.
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dm3l10 km
Il

O--O Uppmött förbrukning, makro = 0.7-2.S mm, R=2.22 mlkm

0--4 Beräknad -u- , -n- = 2.5 mm, R=2.22 mlkm

D__c| _,,_ -.,_ _n_ = 0.7 mm, R=2.22 mlkm

x--x Uppmö'rt -n- , -u- :<1.0 mm, relativt jömn

.--I Beröknnd -n- , -n- = 0.7Smm, R=1.60 /.

0.80 +

0.70 *

60 70 80 90 km/h

Figur 5.4. Jämförelse av beräknad och uppmätt bränsleförbrukning.
Avser en VOLVO 244 av 1982 års modell. Motoreffekt: 78 kW.

Bruttovikt: 1 411 kg.

I referens (81-2) beskrivs en studie avseende inverkan av längsgående väg-

ojämnhet på bränsleförbrukning. Mätningar utfördes på fem sträckor.

Sträckorna kan karaktäriseras enligt följande:

0 raka

0 horisontella

0 lågtrafikerade

. o samma beläggning, asfaltbetong

o likformig fördelning av Ojämnhet längs sträckorna

o minst 1.5 km långa.

Ojämnhet uttrycktes i form av Serviceability Index (SI).
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Tre typiska USA-bilar användes i försöken. Den minsta bilen motsvarar

viktmässigt en svensk medianbil inom kategorien personbilar. Bilarna var

genomgående utrustade med radialdäck.

Bränslemätningar utfördes i hastigheten 88 km/h (55 mph). Man fann att

bränsleförbrukningen ökade med ökande grad av ojämnhet enligt följande

uttryck:

Bränsleförbrukning (dm3/lO km) = (.043771 - .0001879 x SI) x 23.5.

Enligt referens (86-3) kan SI uttryckas som funktion av R med följande

uttryck:

51 = exp (- (((R- 0.0117)/0.0252) - 1.929)).

En ökning av R från 1.19 till 3.08 skulle enligt ovan medföra att

bränsleförbrukningen skulle öka med ca 0.4 %. Ur figur 6.5 framgår att

förbrukningen enligt VETO också skulle öka med 0.4 % med samma

förändring av R vid 88 km/h.

Omräkning av SI till R har utförts enligt referens (86-3).
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6 BERÄKNINGSEXEMPEL

Ett antal exempel på beräkningsmöjligheter med VETO-modellen har

redovisats i figurerna 6.1 - 6.53. Exemplen har främst inriktats mot att

beskriva vägytans betydelse för olika kostnader.

Beräkningsförutsättningarna för exemplen ges i stor utsträckning i figur-

texterna. Sådana data som inte angivits är av standardtyp och redovisas i

bilaga 1.

Följande gruppering av figurerna kan göras:

0 figur 6.1-6.l6 avser bränsleförbrukning

0 figur 6.7-6.26 avser däckslitage

o figur 6.27-6.34 avser reparationskostnader

o figur 6.35-6.36 avser värdeminskning

o figur 6.37-6.38 avser indirekt mått på förslitning av tranSporterat gods

0 figur 6.39-6.50 avser totala fordonskostnader. Dä effekter uttrycks i
kronor används en hantering av skatter enligt Vägverket, vilken i stort
sett innebär att samtliga skatter utgår varefter resterande belopp
multipliceras med 1.20. Kostnaderna uttrycks i 1985 års prisnivå.
Reparationskostnaderna i tabell 3.6 respektive för längsgående ojämn-
het har multiplicerats med den av Vägverket använda indirekta skatte-
faktorn 1.20.

0 figur 651-653 avser vägnerbrytning.
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Figur 6.1. Bränsleförbrukning för personbil som funktion av hastighet
och makrotextur.
Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.2. Bränsleförbrukning för lastbil som funktion av hastighet och
makrotextur.
Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.3. Bränsleförbrukning för lastbil med släp som funktion av
hastighet och makrotextur.
Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.4. Bränsleförbrukning för buss som funktion av hastighet och
makrotextur.
Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.5. Bränsleförbrukning för personbil som funktion av
och olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD : 1.0 mm.
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Figur 6.6. Bränsleförbrukning för lastbil som funktion av hastighet och
olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Figur 6.7. Bränsleförbrukning för lastbil med släp som funktion av
hastighet och olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Figur 6.8. Bränsleförbrukning för buss som funktion av hastighet och
olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Figur 6.9. Bränsleförbrukning för personbil som funktion av hastighet

och vattendjup.
Rak, plan och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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som funktion av
hastighet och vattendjup.
Rak, plan och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Bränsleförbrukning för personbil som funktion av hastighet
och snödjup.
Rak, plan och horisontell väg.
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Bränsleförbrukning för lastbil med släp som funktion av
hastighet och snödjup.
Rak, plan och horisontell väg.
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Figur 6.13. Bränsleförbrukning för personbil som funktion av hastighet
och meteorologisk vind.
Rak, plan och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Figur 6.14. Bränsleförbrukning för lastbil med släp som funktion av
hastighet och meteorologisk vind.
Rak, plan och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Figur 6.15. Bränsleförbrukning för personbil som funktion av hastighet
och olika linjeföring.
Grad av längsgående vägojämnhet: KI = 3; R = 1.19 m/km.
Makrotextur TD : 1.0 mm.
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Figur 6.16. Bränsleförbrukning för lastbil med släp som funktion av
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Grad av längsgående vägojämnhet: KI = 3; R = 1.19 m/km.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
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Figur 6.17. Däckslitage för personbil som funktion av hastighet på olika
makro- och mikrotexturer.
Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.19. Däckslitage för lastbil med släp som funktion av hastighet på
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Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.20. Däckslitage för buss som funktion av hastighet på olika
makro- och mikrotexturer.
Plan, rak och horisontell väg.
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Figur 6.21. Däckslitage för personbil som funktion av hastighet för olika

grad av längsgående ojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.22. Däckslitage för lastbil som funktion av hastighet för olika
grad av längsgående ojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.23. Däckslitage för lastbil med släp som funktion av hastighet för
olika grad av längsgående ojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.24. Däckslitage för buss som funktion av hastighet för olika grad
av längsgående ojämnhet.
Rak och horisontell väg.
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Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.25. Däckslitage för personbil som funktion av hastighet och olika
linjeföring.
Grad av längsgående ojämnhet: KI = 3; R : 1.19 m/km.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.26. Däckslitage för lastbil med släp som funktion av hastighet
och olika linjeföring.
Grad av längsgående ojämnhet: KI = 3; R = 1.19 m/km.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.27. Reparationskostnad för personbil som funktion av grad av
längsgående ojämnhet.
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Figur 6.28. Reparationskostnad för lastbil som funktion av grad av

längsgående ojämnhet.
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Figur 6.30. Reparationskostnad för buss som funktion av grad av längs-
gående ojämnhet.
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Figur 6.31. Förslitningsindex för personbil som funktion av hastighet för
olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
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Figur 6.32. Förslitningsindex för lastbil som funktion av hastighet för
olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
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Figur 6.33. Förslitningsindex för släp som funktion av hastighet för olika
grad av längsgående vägojämnhet. Rak och horisontell väg.
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Figur 6.34. Förslitningsindex för buss som funktion av hastighet för olika
grad av längsgående vägojämnhet. Rak och horisontell väg.
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Figur 6.35. Körlängdsberoende värdeminskning för personbil som funktion

av fordonsålder.
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Figur 6.36. Total värdeminskning för lastbil med släp som funktion av
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Figur 6.37. Indirekt mått på förslitning av transporterat gods på lastbil
som funktion av hastighet för olika grad av längsgående
vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
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Figur 6.38. Indirekt mått på förslitning av transporterat gods på släp som
funktion av hastighet för olika grad av längsgående väg-
ojämnhet.
Rak och horisontell väg.
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Figur 6.39. Fordonskostnader - bränsle, däck, reparation, kapital, 1985 -
för personbil som funktion av hastighet för olika makro-
texturer.
Avser rak, plan (KI : 1) och horisontell väg.
Mikrotexur: Medel.
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Figur 6.40. Fordons- och godskostnader - bränsle. däck. reparation, kapi-
tal, 1985 - för lastbil med släp som funktion av hastighet för
olika makrotexturer.
Avser rak, plan (KI = 1) och horisontell väg.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.41. Fordonskostnader - bränsle, däck, reparation, kapital, 1985 -
för buss som funktion av hastighet för olika makrotexturer.
Avser rak, plan (KI = 1) och horisontell väg.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.42. Fordonskostnader - bränsle, däck, reparation, kapital, - för
personbil som funktion av hastighet och makrotextur.
Mikrotextur: Medel.
Linjeföring: svensk medel.
Grad av ojämnhet: KI = 3; R = 1.19 m/km.
Vindhastighet = 2.5 m/s.
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Figur 6.43. Fordons- och godskostnader - bränsle, däck, reparation, kapi-
tal, 1985 - för lastbil med släp som funktion av hastighet och
makro-textur.
Mikrotextur: Medel.
Linjeföring: svensk medel.
Grad av ojämnhet: KI = 3: R = 1.19 m/km.
Vindhastighet = 2.5 m/s.
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Figur 6.44. Fordonskostnader - bränsle, däck, reparation, kapital, 1985 -

för personbil som funktion av hastighet för olika grad av
längsgående ojämnheter.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.45. Fordons- och godskostnader - bränsle, däck, reparation, kapi-
tal, 1985 - för lastbil med släp som funktion av hastighet för
olika grad av längsgående ojämnheter.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Figur 6.46. Fordonskostnader - bränsle, däck, reparation, kapital, 1985 -
för buss som funktion av hastighet för olika grad av längsgå-
ende ojämnhet.
Rak och horisontell väg.
Makrotextur: 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
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Fordons- och godskostnader - bränsle, däck, reparation, kapi-
tal, 1985 - för lastbil med släp som funktion av hastighet och
olika grad av längsgående ojämnhet.
Linjeföring: svensk medel.
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Figur 6.49. Fordonskostnader - bränsle, däck, reparationer, kapital, 1985
- för personbil som funktion av hastighet och olika linje-
föring.
Grad av längsgående ojämnhet: KI = 3; R : 1.19 m/km.
Makrotextur: TD : 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
Vindhastighet = 2.5 m/sek.
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Figur 6.50. Fordons- och godskostnader - bränsle, däck, reparationer,
kapital- för lastbil med släp som funktion av hastighet och
olika linjeföring.
Grad av längsgående ojämnhet: KI : 3; R = 1.19 m/km
Makrotextur: TD = 1.0 mm.
Mikrotextur: Medel.
Vindhastighet = 2.5 m/sek.
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Figur 6.51.

hastighet för olika grad av längsgående vägojämnhet.
Rak och horisontell väg.
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7 FORTSATT ARBETE MED VETO

Fortsatta arbetsinsatser avseende VETO avser följande:

0 förfining av modellen på viktiga punkter

O bättre koefficienter

0 känslighetsanalys

o validering

0 mera lättillgängligt

o utvidgning.

Förfining av modellen bör främst inriktas på följande:

0 lastöverflyttningar i längs- och tvärled i basmodellen

0 hjullast som funktion av väggeometri vid beräkning av fordonsslitage,
godsslitage och vägslitage

o kapitalkostnader

o generering av ojämnhetsprofiler

o möjlighet att i ojämnhetsmodellen beskriva förlopp där hjulen på någon
axel ej har vägkontakt.

Lastöverflyttning i längsled i basmodellen är förhållandevis enkel att

beskriva och bör inte medföra problem vid sammanlänkning med ojämn-

hetsmodellen. De variabler som krävs för beskrivning av lastöverflyttning

beräknas redan.

Lastöverflyttning i tvärled mer tveksam. Kan olika last på hjulen på en

och samma axel accepteras i de givna uttrycken för kraftberäkning,

exempelvis krafter i boggie? Ojämnhetsmodellen beskriver fordonet som

en motorcykel. Den beskrivna sammanlänkningen av beräknad kraft i

ojämnhets- och basmodell kan inte behållas.

Sammanlänkning av kraft ur bas- och ojämnhetsmodell är fn något

inkonsekvent. I vissa fall beräknas kraft i basmodellen för horisontalplan

och i andra som funktion av vägens geometriska utformning.

VTI MEDDELANDE 501



128

Ojämnhetsmodellen förutsätter med aktuell utformning att kontakt mel-

lan hjul och vägyta alltid finns. Ett kriterium har lagts in för bedömning

av om kontakt finns. Beräkningarna avbryts vid förlorad kontakt. Tvek-

samt om det givna kriteriet är tillräckligt för bedömning av kontakt

beroende på att däckets dämpning ej beaktas i kriteriet. Skulle modellen

kunna förfinas, med rimlig arbetsinsats, så att beräkningarna inte behöver

avbrytas då någon axel förlorar vägkontakten?

Vid förlagring av ojämnhetsprofiler har förutsatts att en profil är repre-

sentativ för alla profiler med samma ojämnhetsmått. Om denna förutsätt-

ning skulle vara fel skulle ett alternativ kunna vara att generera profiler

utifrån ett ojämnhetsmått. För begärt ojämnhetsmått skulle flera profiler

behöva genereras. Kostnadsberäkningar skulle utföras per profil varefter

medelvärden skulle bildas.

Den i VETO inlagda QI-modellen ger inte resultat av rätt storleksordning.

Problemet har lösts på i avsnitt 3.4.1 angivet sätt. En förklaring bör hittas

till avvikelsen från det förväntade resultatet.

I målsättningen för programutvecklingen ingick att försöka kartlägga de

processer i ett däck som resulterar i rullmotstånd. Rullmotståndet skulle

då exempelvis kunna beräknas som funktion av följande variabler:

o hjullast

0 däckdimension

o materialegenskaper

o ringtryck

o rotationshastighet

0 makrotextur

o mikrotextur

0 längskraft i kontaktytan som funktion av drivning, bromsning m m.

Någon processbeskrivning av rullmotstånd har inte kunnat utföras inom

projektet. Empiriska samband mellan rullmotstånd om vissa av de uppräk-

nade punkterna har sammanställts i referens (86-3). Den ursprungliga

målsättningen bör på sikt uppfyllas?
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Luftmotstånd beskrivs som funktion av fordonstyp, resulterande vinds

anfallsvinkel och storlek av resulterande vindhastighet parallell med

färdriktningen. Förfining av modellen skulle kunna avse luftmotständ som

funktion av:

0 nickvinkel

o avstånd mellan fjädrad massa och vägyta

o luftens dämparbete i Z-led respektive vid vridning runt Y-axeln..

Bränslemodellen arbetar med musseldiagram. Musseldiagram mäts under

stationära förhållanden. VETO skall kunna beskriva hastighetsförlopp.

Okänt vilken betydelse det stationärt uppmätta musseldiagrammet har för

beräkning av bränsleförbrukning under exempelvis accelerationsförlopp.

I målsättning för VETO ingick att försöka kartlägga däckslitageprocessen.

Kartläggning skulle utgöra bas för modellutvecklingen. Är det beräknade

sliparbetet hela förklaringen till variation i däckslitage på enoch samma

vägyta? Kan en annan form för slitagekoefficienten väljas utifrån hypo-

teser eller kunskap om slitageprocessen?

För tillämpning av den fysikaliska fordonsslitagemodellen har följande

förenklingar införts:

o antal belastningsväxlingar per sträckenhet är oberoende av grad av
ojämnhet

o belastningsförändring för viss komponent är proportionell mot den
dynamiska delen av hjullasten

o belastningsamplituden för en vägsträcka är proportionell mot RMS-
värdet av hjullastens dynamiska del

0 komponentförslitning som funktion av vägojämnhet beror enbart av
belastningsamplitud d v 5 ej av förspänning

o livslängden för en komponent för viss amplitudfördelning är oberoende
av den ordning som en komponent exponeras för påkänningsamplituden.
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Den första punkten kan ifrågasättas exempelvis vid jämförelse av en

nybelagd sträcka med en sträcka med gammal beläggning. Sannolikt

medför nybeläggning att de korta våglängderna försvinner dvs olika

våglängdsfördelning mellan ny och gammal beläggning.

Den fjärde punkten medför sannolikt underskattning av förslitningsföränd-

ring som funktion av att lasten ökar.

Kalibrering av den fysikaliska modellen kan utföras som beskrivits i

avsnitt 3.3.1.3.

Reparationskostnad för släp som funktion av längsgående ojämnheter i den

statistiska modellen är för närvarande en ren gissning. Primärt bör någon

form av underlag insamlas för bedömning.

Kalibrering av förslitningsmodell för transporterat gods skulle kunna

utföras efter samma principer som för fordonet.

Kapitalkostnaderna för fordonet skulle kunna vara en funktion av vägo-

jämnheter både via nypris och skrotningssannolikhet. Vissa uppgifter finns

tillgängliga om nyprisets variation med grad av ojämnhet. Vid kortsiktig

analys skall enbart förändrad skrotningssannolikhet ingå. Kan en modell

som beskriver skrotningssannolikhet som funktion av grad av vägojämnhet

utvecklas? Skulle exempelvis de vägojämnheter ett skrotat fordon expo-

nerats för kunna härledas ur förslitning av vissa komponenter?

Empiriken beträffande skrotningssannolikhet som funktion av tid bör

förbättras avseende lastbilar. Information finns i bilregistret.

Kapitalkostnader för transporterat gods är sannolikt en funktion av grad

av vägojämnhet via val av emballage d v 3 kostnader som själva embal-

laget motsvarar. Om ett sådant samband finns borde det kunna vara

åtkomligt via intervjuer.

En känslighetsanalys avseende olika koefficienter och ingående funktioner

bör genomföras. Graden av känslighet används som underlag för bedöm-
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ning av med vilken noggrannhet koefficienterna skall vara skattade.

Känslighetsanalysen bör även omfatta steglängder som har betydelse för

beräkningstiden i datorn.

Följande koefficienter bedöms subjektivt ha stor betydelse och för när-

varande vara mer osäkra än andra:

0 rullmotståndskoefficienter

0 koefficienter för beskrivning av avdrift och slip

o koefficient för beskrivning av dämpkraft i däck

o koefficient för beskrivning av fjäderkraft med hänsyn tagen till
friktion i fjädern

o koefficienter för beskrivning av det specifika däckslitaget

o koefficineter för beskrivning av det specifika fordonsslitaget samt
exponenten i den fysikaliska slitagefunktionen

o koefficienter för beskrivning av skrotningssannolikhet.

Rullmotståndskoefficienter skulle exempelvis kunna uppskattas genom

bränslemätningar och utrullningsförsök.

Rullmotstândskoefficenter uppskattas ur bränsledata genom att ansätta

koefficientvärden i VETO som ger samma bränsleförbrukning som upp-

mätt. Under sommaren 1986 utförs på VTI en metodutveckling avseende

bestämnig av olika motståndskoefficienter i form av ett examensarbete.

Blir utvecklingen framgångsrik skulle skattningsförsök kunna användas för

koefficientbestämning.

Koefficinter för beräkning av avdrift, slip och däckdämpning bör kunna

mätas med befintlig VTI-utrutning.

Koefficienter för beräkning av skrotningssannolikhet skulle kunna upp-

skattas genom avläsning av mätarställning på skrotade bilar. Ett indirekt

mått på de ojämnheter fordonet utsatts för skulle kunna utgöras av

förslitning av ej utbytta delar.
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Användbarheten av en modell som VETO bör vara stor under förutsättning

att beräknade värden kan betraktas som tillförlitliga. Den hittills genom-

förda valideringen är helt otillräcklig för att bedömma tillförlitligheten.

Valideringskravet gäller i stort sett. alla i VETO ingående beräknings-

rutiner.
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VARIABELLISTA

Beteckning Dimension

ABS( )

ALFA rad

ASN

Aqup m2

B cm3

BETA rad

BFL(11) m

BHJ m

BO cm3

BRA<1 1) cm2

BRAA(11,12,13) cm2

BRSLVOL(i 142,13) cm3

BT(NR,M) cm3/s

CA(il,12,i3) N/rad

CA1,CA2,CA3

CHJ(il,12) N/m/S
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Beskrivning

AbsolutbeloPpet av variabel.

Vinkel mellan fartvind och mete-

orologisk vind.

Hjälpvariabel vid beräkning av
snömotstånd.

Fordonsenhetens största tvär-
snittsarea för ett snitt parallellt
med Y-Z-planet.

Bränsleförbrukning per steg.

Vinkel mellan fartvind och re-

sulterande vind.

Lastutrymmets bredd.

Bredden av ett hjuls kontaktyta.

Bränsleförbrukning från stilla-
stående till en hastighet som är
en funktion av lägsta varvtal och
lägsta växel.

Total bromsarea för en fordons-

enhet.

Total bromsarea för viss axel.

Tillgänglig slitagevolym för
bromsbackar per axel för nya
bromsar.

Bränsleförbrukning per tidsenhet
i beräkningspunkt.

Avdriftvinkelkoefficient per hjul
på viss axel.

Koefficienter för beräkning av
avdriftvinkelkoefficient som
funktion av hjullast.

Koefficient för
dämpkraft per hjul.

beräkning av



Beteckning

CLK»

CRLCRLCRLCR4

CS(ll,iz,i3)

CSl,CSZ

CSTQ

CV

DBHJ(il,12,i3)

DBSTüläZ)

DELTA

DFJüläZ)

DFJAüläz)

DFJBüläz)

DFJGuldz)

DNSB

DNSG

DNSIS

DNSLA

DNSL

DNSSN

Dimension

Nknm

N/m/s

%

g/cm3

g/cm3

kg/m3

kg/m3

kg/m3

kg/m3
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Beskrivning

Luftmotståndskoefficient med
resulterande vind parallell med
fordonets längsaxel.

Koefficienter för beräkning av
rullmotstånd.

Slipkoefficient.

Koefficienter för beräkning av
slipkoefficient som funktion av
hjullast.

Koefficient för beräkning av
dämpkraft i stötdämpare i
Quarter-car-modellen.

Slagvolym i motor.

Avvikelse från viloläge avseende
avstånd mellan hjulcentrum och
vägyta.

Avvikelse av

från viloläge.
stötdämparlängd

Vägens tvärfall eller skevning.

Total nertryckning av fjäder.

Nertryckning av fjäder för for-
don på horisontalplan.

Förändring av fjäderlängd som
funktion av längsgående vägo-
jämnheter.

Total nertryckning av fjäder i
föregående beräkningspunkt.

Densitet för bensin vid ZOOC.

Densitet för gummi.

Densitet för is.

Densitet för last.

Densitet för luft.

Densitet för snö.



Beteckning

DS

.DSLH3614243)

DSLVOLHJ(i1,i2,i3)

DT

DV

DVR

E()

EXP( )

EDPHJ<11,12,13)

EFJ(il ,12)

ESTüläz)

FI

FP

FSLBül)

FSLIND

FSLTBGl)

FV

FXAR

Dimension

m

m/s2

m/s2

0/0

kr

Andel/steg

kr/lO km

kr
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Beskrivning

Steglängd vid fordonsförflytt-
ning.

Relativ förslitning per däck och
steg.

Tillgängligt slitageutrymme på
nytt däck.

fordonsförflytt-Steglängd vid
ning.

Hastighetsändringsnivå enligt
eftersträvad hastighetsprofil.

Hastighetsändringsnivå enligt re-
sulterande hastighetsförlopp.

Väntevärde.

e(>.

Dämparbete per hjul.

Friktionsarbete per fjäder.

Dämparbete per stötdämpare.

Vägens lutning i längsled. Mot-
lut-plustecken och nerförslut-
ning-minustecken.

Försäljningspris för ej skrotat
fordonsekipage som funktion av
körsträcka och ålder.

Relativt slitage av komponent.

Index avseende förslitning av
fordonsekipage som funktion av
längsgående vägojämnet. Om
R:O är FSLIND:l.O.

Kostnad per fordonsenhet av-
seende förslitning som funktion
av längsgående vägojämnheter.

Förväntat värde av fordons-

ekipage som funkton av kör-
sträcka och ålder.

Accelerations- eller retarda-

tionskraft för fordonsekipage.



Beteckning

FXBRHJ(11,12,13)

FXCAHJ<11,12,13)

FXCSHJ(ij,iz,i3)

FXDPHJ(11,12,13)

FXDRHJ(11,12,13)

FXH3(11,12,13)

FXHJl(il,12,i3)

FXL

FXLNG

FXRHJ(11,12,13)

FXSNlHJ(ij,12,i3)

FXSN2H3(11,12,13)

FXVHJ(11,12,i3)

FXTCA

FXTCS

FXTDPHJ

FXTEX

FXTFJ

Dimension
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Beskrivning

Hjulbromskraft per hjul.

Motstånd per hjul som funktion
av sidkraft.

Slipmotstånd per hjul.

Motstånd per hjul som funktion
av dämparbete.

Kraft per drivande hjul gene-
rerad av motor och kraftöver-
föring.

Summering av vissa X-krafter
per hjul. Se däckslitage.

Resulterande X-kraft per drivan-
de hjul före beräkning av slip-
motstånd.

Luftmotstånd för fordonseki-

page.

Motstånd för fordonsekipage som
funktion av vägens lutning.

Rullmotstånd per hjul.

Motstånd per hjul som funktion
av sammanpressning av snö.

Motstånd per hjul som funktion
av förflyttning av snö.

Motstånd per hjul som funktion
av vatten på vägen.

Totalt motstånd per fordons-
ekipage som funktion av avdrift.

Totalt slipmotstånd per fordons-
ekipage.

Totalt motstånd per fordonseki-
page som funktion av dämpar-
bete per hjul.

Totalt externt motstånd per for-
donsekipage.

Totalt motstånd per fordonseki-

page som funktion per friktions-
arbete i fjädrar.



Beteckning

FXTR

FXTRHJ(i1,12,13)

FXTSN

FXTST

FXTTRHJ

FXTV

FY(11)

FYHJ(i1 ,12,13)

FZA(il)

FZAAB(i1,12)

FZAHJ(ij,iZ,i3)

FZBAB(ij,i2)

FZBDPHJ(11,12,13)

FZBFJ(il,iz)

mar- 3113014249

Dimension

N
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Beskrivning

Totalt färdmotstând per fordons-
ekipage som funktion av rullmot-
stånd.

Färdmotständ per hjul som funk-
tion av tröghetsmoment i hjul.

Totalt färdmotstånd per fordons-

ekipage som funktion av snö.

Totalt färdmotstånd per fordons-
ekipage som funktion av dämpar-
bete i stötdämpare.

Totalt färdmotstånd per fordons-
*ekipage som funktion av trög-
hetsmoment i hjul.

Totalt färdmotstând per fordons-
ekipage som funktion av vatten
på vägen.

Sidkraft per fordonsenhet.

Sidkraft per hjul.

Z-kraft enligt basmodell per for-
donsenhet.

Summan av Z-krafter mellan hjul
och vägyta enligt basmodell
under stödpunkt.

Z-kraft per hjul enligt bas-
modell.

Tillskott av Z-kraft mellan hjul
och vägyta enligt ojämn-
hetsmodell summerat för hjulen
per stödpunkt.

Tillskott av Z-kraft per hjul en-
ligt ojämnhetsmodell som funk-
tion av dämpning.

Tillskott av Z-kraft per fjäder i
övre fästpunkt enligt ojämn-
hetsmodell.

Tillskott av Z-kraft per hjul en-
ligt ojämnhetsmodell som funk-
tion av däckfjädring.



Beteckning

FZBHJ(i1,12,13)

FZBSTüläz)

FZFJülgz)

FZFJlüjdz)

FZFJGulgz)

FZHJGjJZJ3)

GAMMAL

GSLIND

HBXKH)

HFB(il)

HFJB(i1)

HFJOül)

HKPGj)

HL(ij)

Dimension

m/s2
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Beskrivning

Tillskott av Z-kraft mellan hjul
och vägyta per hjul enligt ojämn-
hetsmodell.

Tillskott av Z-kraft per stöt-
dämpare i övre fästpunkt enligt
ojämnhetsmodell.

Total Z-kraft per fjäder i övre
fästpunkt.

Avläst fjäderkraft i övre fäst-
punkt ur diagram som funktion
av nerfjädring.

Total Z-kraft per fjäder i övre
fästpunkt i föregående beräk-
ningspunkt.

Total normalkraft per hjul.

O-l-variabel vid beräkning av av-
nötningskoefficient för däck.

Godsslitageindex som funktion
av vägojämnheter.
GSLIND=O på plan yta.

Höjd från vägytan till centrum
för ofjädrad massa bak. Fordon
på horisontell, plan yta.

Höjd från vägytan till TP för
fordonets bruttomassa. Fordon

_ på horisontell plan yta.

Höjd från vägytan till TP för
fjädrad bruttomassa. Fordon på
horisontell, plan yta.

Höjd från vägytan till TP för
fjädrad massa utan last. Fordon
på horisontell, plan yta.

Höjd från vägytan till TP för de
åkande i kupén. Horisontell, plan
yta.

Höjd över vägytan för flaklas-
tens TP. Fordon per horisontell,
plan yta.



Beteckning

HLFLüp

HFXUl)

HSN

HV

M

U

U

m

5

16

W

INDCSI

INDCSZ

JS

JYHJ(i1,i2,i3)

JYFJBül)

JYFJOül)

Dimension
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Beskrivning

Höjd över vägytan för lastutrym-
mets bottenplan. Fordon på hori-
sontell, plan yta.

Höjd över vägytan för TP för
ofjädrad massa fram. Fordon på
horisontell vägyta.

Snödjup.

Vattendjup.

Index för fordonsenhet i ekipage.

Index för stödpunkt i fordons-
enhet.

Index för axel i stödpunkt.

Index för beräkningspunkt i
ojämnhetsmodellen.

Index för ekvidistanta punkter
längs ojämnhetsprofil.

Index för beräkningspunkt i bas-
modellen.

Index för homogena block på en
beräkningssträcka.

Indikator som har värdet 1 för
drivande hjul och O för övriga
hjul.

Indikator för att ändra tecken på
FXCSHJ(il,i2,i3).
Tröghetsmoment för svänghjul.

Tröghetsmoment per hjul runt en
axel parallell med Y-axeln.

Tröghetsmoment för fjädrad

bruttomassa runt en axel paral-
lell med Y-axeln.

Tröghetsmoment för fjädrad
massa utan last runt en axel pa-
rallell med Y-axeln.



Beteckning

JYKPGQ

JYL(i1)

KCL(BETA)

KBRSL(11,12,13)

KDSL

KDSL1,KDSL2,
I<DSL3

I<DSL4

KEXPSN

KFJQ

KFJl(i1,i2)

KFJZGIJZ)

KFSLB

KHJ(11,12)

KI

KHJQ

145

Dimension

kgm2

kgm2

cm3/Nm

gram/Nm

gram/Nm

gram/memm

N/m

N/m

Andel/(N6x104m)

N/m

N/m
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Beskrivning

Tröghetsmoment för massan i
kupén runt en axel parallell med
Y-axeln.

Tröghetsmoment för last runt en
axel parallell med Y-axeln.

Justeringskoefficient för luft-
motständ avseende vinkel mellan
färdriktning och riktning för re-
sulterande vind.

Avnötningskoefficient för bromsar.

Avnötningskoefficient för däck.

Koefficienter för beräkning av
avnötningskoefficient för däck.

Koefficient för beräkning av av-
nötningskoefficient för däck.

Andel av ett hjuls kontaktyta
som exponeras för lös snö.

Koefficient för beräkning av
fjäderkraft i Quarter-car-modellen.

Fjäderkonstant för spiralfjädrar.

Koefficient ingående i formel
för beräkning av fjäderkraft vid
parabel eller trapetsfjädrar
under dynamiska förlopp.

Koefficient för beräkning av

komponentförslitning som funk-
tion av påkänningar.

Fjäderkonstant för däck.

Komfortmätt uttrycker grad av
vägojämnhet i en niogradig
skala. Ju högre värdedesto hög-
re grad av ojämnhet.

Koefficient för

däckfjäderkraft i

modellen.

beräkning av
Quarter-car-



Beteckning

KKLKKLKKL
KK4,KK5

KR

KRF

KRLA

L(il)

LBGUl)

LFBGl)

LFJBül)

LFJOül)

LFL(11)

LL(i1)

LHBL17

LHJ(il,iz,i3)

LKPGQ

LLKP(i1)

LN( )

Dimension

%/år

kr/år

kr/år
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Beskrivning

Koefficienter för beräkning av
förväntat fordonsvärde.

Kalkylränta för fordonsekipaget.

Kapitalkostnad för ett fordons-
ekipage i form av kalkylränta.

Kapitalkostnad för lasten på ett
fordonsekipage i form av kalkyl-
ränta.

Avstånd mellan främre och
bakre stödpunkt. Fordon på hori-
sontalplan.

Axelavstånd i boggie.

Avstånd från främre stödpunkt
till TP för fordonets brutto-
massa. Fordon på horisontalplan.

Horisontellt avstånd från främre
stödpunkt till TP för fjädrad
bruttomassa. Fordon på horison-
tell, plan yta.

Horisontellt avstånd från främre
stödpunkt till TP för fjädrad
massa utan last. Fordon på hori-
sontell, plan yta.

Lastutrymmets längd.

Horisontellt avstånd från främre
stödpunkt till lastutrymmets
centrum. Fordon på horisontal-
plan

Längd av homogent vägblock.

Längd av kontaktytan mellan
däck och vägytan.

Horisontellt avstånd mellan
främre stödpunkt och TP för de
åkande. Fordon på horisontell,
plan yta.

Passagerarutrymmets längd.

Den naturliga logaritmen av
värdet inom parentesen.



Beteckning

M

MN

M13pr

MEDEL

MFBGl)

MFJBGl)

MFJBQ

MFJOül)

MFX(i1)

MKP(11)

ML(il)

MOFJQ

MT(il)

MV( )

NHJ(i1,12,i3)

NR

NRK

NY

NYFP

Nl

N2

N3

Dimension

kg

kg

kg

r/s

r/s

kr
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Beskrivning

Vridmoment i motor.

Minsta vridmoment i musseldiagram
per varvtal.

ijädrad massa bak.

O-l-variabel för beskrivning av
mikrotextur vid beräkning av av-
nötningskoefficient för däck.

Fordonets bruttomassa.

Fjädrad bruttomassa.

Fjädrad massa i Quarter-car-
modellen.

Fjädrad massa Utan last.

ijädrad massa fram.

Total massa för de åkande.

Lasten.

ijädrad massa i Quarter-car-
modellen.

Totalvikt per fordonsenhet.

Aritmetisk medelvärdesbildning.

Antal hjul per axel.

Motorvarvtal.

Varvtal för kardanaxel.

O-l-variabel för beskrivning av
mikrotextur vid beräkning av av-
nötningskoefficient för däck. För
nytt slitlager sätts variabelnzl.

Nypris för fordonsekipaget.

Antal fordonsenheter i ekipaget.

Antal stödpunkter 'i fordonsen-
heten.

Antal axlar i stödpunkten.



Beteckning

N4

N5

N6

N7

PBX

PFR

PHJBR(il,iz,i3)

PIND

PM

PMX

PSKR

PTHJBR

PTRS

PUT

PVX

RFP

Dimension

m/km
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148

Beskrivning

Antal beräkningspunkter för o-

jämnhetsmodellen.

Antal ekvidistanta punkter som

en ojämnhetsprofil indelats i.

Antal beräkningspunkter för bas-
modellen.

Antal homogena block på en be-
räkningssträcka.

Effektförlust i bakaxel som
funktion av rotation i olja vid
visst varvtal på kardanaxel.

Inre friktion i motorn vid visst
varvtal och uttaget vridmoment.

Bromseffekt per hjul.

Indikerad motoreffekt vid

konstant varvtal.

Uttagen motoreffekt före sväng-
hjul.

Motorns maximala uteffekt

m a p hela varvtalsregistret.

Sannolikheten för att ett fordon
skrotats före viss körlängd och
ålder.

Total hjulbromseffekt per for-
donsekipage.

Svänghjulseffekt. Negativ vid
acceleration.

Uteffekt från motor med juste-
ring för svänghjulseffekt. Positiv
vid drivning.

Effektförlust i växellådan som
funktion av rotation i olja. Alltid
negativ.

Bumpmetervärde.

Värdet av ett skrotat fordon ut-

tryckt som andel av värdet för
ett icke skrotat.



Beteckning

RH3(11,12,i3>

RHK

RMS( )

RQI

s

SA

SF(NR,M)

SI

STDHK

STDVK

TD

TEMPL

TETA

THF

TRL

UVBX

UVVX

149

Dimension

m/km

m

km

gram/kWh

o/km

O/oo

OC

rad

N/m2

Bar

m/s
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Beskrivning

Radie för obelastat hjul.

Radie för horisontalkurva.

Roten av medelvärdet av obser-

vationernas kvadrater.

"Bumpmetervärde" beräknat med

Quarter-car-modellen. Används
endast internt i VETO för vidare

beräkningar av KI respektive R.

Sträcklängd för beräkning.

Total körsträcka för ett fordon.

Specifik bränsleförbrukning.

Servicability index. Mått för
grad av vägojämnhet.

Statistikmått för den horison-

tella linjeföringen.

Statistikmått för den vertikala

linjeföringen.

Makrotexturdjup enligt sand-
patchmetoden.

Lufttemperatur.

Vinkelförändring relativt beräk-
ningsstart av läget för fjädrad
massa runt en axel tvärs for-
donet genom TP för fjädrad
massa.

Tryckhâllfasthet för is.

Lufttryck.

Utväxling i slutväxeln.

Utväxling i växellådan på viss
växeL

Eftersträvad hastighet.



Beteckning

VGBX

VGK

VGVX

VL(11)

VLM

VLR

VXLR

VR

VRl

VSLIND

VZST(i1,i2)

X

Z'BX

Z'FJB

Dimension

kr/kg

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

NlO-ekviva-

lenter

m/s
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Beskrivning

Mekanisk verkningsgrad i slut-
växeln.

Mekanisk verkningsgrad mellan
växellådan och slutväxeln.

Mekanisk verkningsgrad på viss
växel i växellådan.

Värdet avtransporterad last per
fordonsenhet.

Meteorologisk vindstyrka.

Resulterade lufthastighet rela-
tivt fordonet med viss vinkel re-
lativt färdriktningen.

Resulterande lufthastighet rela-
tivt fordonet projicerad på en
linje parallell med fordonets
färdriktning.

Resulterande fordonshastighet i
beräkningspunkt.

Resulterande hastighet i punkt 1
i beräkningssteg.

Indirekt mått för vägslitage. Ut-
vidgat AASHO-mått.

Hastighet varmed stötdämpar-
längd förändras.

Fordonsrelaterad längsaxel.

Avsnitt 3.1.3.

Fordonsrelaterad tväraxel.

Avsnitt 3.1.3.

Fordonsrelaterad vertikalaxel.

Avsnitt 3.1.3.

Avvikelse i Z'-riktning frän
startläge för ofjädrad massa bak.
Avsnitt 3.1.2.

Avvikelse i Z'-riktning från
startläge för fjädrad massas
tyngdpunkt. Avsnitt 3.1.2.



Beteckning Dimension

Z'FX m

Z'L m

20 m

Z'OBX m

Z'OFJ m

Z'OFX m
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Beskrivning

Avvikelse i Z'-riktning från
startläge för ofjädrad massa
fram. Avsnitt 3.1.2.

Avvikelse från start i Z'-riktning
för en punkt i botten på lastut-
rymmet. Avsnitt 3.3.2.

Avvikelse i Z'-riktning från start
för ojämnhetsprofil. Quarter-
car-modellen. Avsnitt 3.4.1.

Avvikelse i Z'-riktning från start
för ojämnhetsprofil under ofjäd-
rad massa bak. Avsnitt 3.1.2.

Avvikelse från startläge i Z'-
riktning för ofjädrad massa.

Quarter-car-modellen. Avsnitt
3.3.2.

Avvikelse från startläge i Z'-
riktning för ojämnhetsprofil
under ofjädrad massa fram.
Avsnitt 3.1.2.





Bilaga 1
Sid 1 (10)

Standard indata

 

Fordonsdatal)

Variabel Personbil Lastbil Släp Buss

AYZ 2.12 8.5 7.57

BFL 2.5 2.5

BHJ .14 . 24 . 24 . 24

CAl 5 295 40 000 40 000 40 000

CA2 13.15 5.58 5.58 5.58

CA3 12 938 86 040 86 040 86 040

CHJ(il,iz,i3) 280 2 860 2 860 2 860

CL(O) utan släp .47 .63 .60

CL(O) med släp .70

CSl 32.35 1315 1315 1315

C52 11 340 73 890 73 890 73 890

CV 2.13 11.0 9. 47

DNSB .752 .86 .86

DNSG 1.15 1.15 1.15 1.15

DNSLA 1 000 1 000

DSLVOLHJ(i1,12,i3) 1 440 8 220 8 220 9 260

HBX(i1) .29 .515 .51 .56

HFJOül) .50 1.33 1.00 1.00

HKP(11) .75 1.50 1.40

HLFL(i1) 1.40 1.10

JYHJ(ii,i2,i3) .962 21.8 21.8 15.2

JYFJOGl) 1 905 43 900 36 400 85 000

KFJl(i1,1) 18100 2) 2) 2)

KFJl(i1,2) 25 800 2) 2) 2)

105320142) 2.5- 10-3 2.5- 10-3 2.5- 10-3

 

1) Prisuppgifter avser år 1985 och motsvarar statens vägverks prisdefini-
tioner. Exklusive bränsleskatter, accis och mervärdesskatt. Alla
prisuppgifter har multiplicerats med 1.20.

2) Bladfjädrar beskrivs med funktioner.
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Variabel

KHJühtbg)

KKl

KKZ

KK3

KK4

KK5

KR

L(11)

LBG(11)

LFJOül)
LFLüp
LL(11)

LHJ(11,12,13)

LKPGU

LLKPup

maxüp
MFJOül)

MFX(11)

MKPüp

ML(11)

Maxlast

MTGl)

NHJGhlJ)

NHJühZJ)
NPU01L2)
NYFP

PMX

RFP

RHJühgbg)

UVBX

uvvx

Personbil

18XMP

4840-1

1.55-10-2

1540-1
BJZJO-Z

L96

2.64

1.14

3.26

.19

1.30

125

1 086

80

112

20

470

1 760

65 500

7.8404

0.1

.306

173

V 4.03
2.16
1.37
1.00-

P
U
J
N
H
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Bilaga 1

$d2(un

Lastbil

5.0405

9.740-3

3.640-2

7.540-1
3J2-ur2

L63

5

4.90

1.40

1.96

7.30

4.20

.32

.00

2 000

6 735

840

100

8 300

12 000

21 600

2

4

4

675 000

2A8-uü

0.1

Släp

5.0405

7.61

1.32

4.62

11.3

4.62

.32

2 650

3 420

1 430

11 025

17 500

25 000

4

4

4

290 000

.545

Buss

5.0405

6.37-10'3

2.36-10-1

7.540-1
1.49010-2

2.05

6.00

3.95

3.00

. 32

3.38

11. 30

1 300

6 850

750

3 750

500

6 000

14 900

960 000
2.mp105

.1

. 597

3.89

6.24
3.29
1.86
1.28
1.00k

n
-
D
W
N
H



Variabel

VGBX

VGK

VGVX

VL(i1) kr/kg

Bränslepris kr/dm3

Däck kr/st

Bromsar

Materialkostnad

kr/iordon

Tid(h)/fordon

Kostnad kr/h

Personbil

.96

.99

.965

.972

.972
1.00-

D
W
N
H

2.75

644

210

2.33

291

Bilaga 1
Sid 3 (10)

Lastbil

.985

.99

.94

.94

.94

.94

.97

.97

.97

.97

.97
10 1.00

10.40

2.98

2 774

\
O
O
O
\
I
O
\
\
J
I
-
I
>
b
.
)
l
\
)
l
-

2 220

13.0

291

Släp Buss

.985

.99

1 .97
2 .97
3 .97
4 .97
5 1.00

10.40

- 2.98

2 774 2 645

1 800 1 260

7.5 7.5

291 291

Procentuell andel bilar per åldersklass

 

Åldersklass

O
O
\
I
O
\
\
n
4
>
\
»
N

-

11

12

13

14

5.60

7.16

6.66

6.25

5.24

6.31

6.57

4.92

8.65

6.31

8.95

5.59

4.78

3.74

VTI MEDDELANDE 501

.483

7.08

8.57

7.87

8.47

8.27

6.82

6.23

7.95

5.09

6.12

4.04

3.74

2.55

3.40

5.90

10.00

.70

.70

.10

.40

.90

.40

.10U
N
U
N
N
W
Q

3.80

4.00

2.40



Variabel

15

16

17

18

19

20

Bilaga 1
Sid 4 (10)

Personbil Lastbil

2.70 2.82

2.42 2.18

2.07 1.64

1.45 1.39

1.09 .95

3.54 3.40

Buss

3.10

1.60

1.80

.70

3.20

3.20

Genomsnittlig årlig körsträcka (km) per fordon och åldersklass

 

\
D
O
O
\
I
O
\
\
.
n
-
D
b
.

l
\
)

-
l
\
)

-
-

-
-

-
-
»
-
»
-
-

-
»
-

-

O
\
D
O
O
\
I
C
\
\
J
1
-
P
\

J
N

-
O

22 840 53 000

22 840 "

19 670 "

19 670 "

19 670 "

17 770 "

17 770 "

17 770 "

16 500 "

16 500 "

16 500 "

16 500 "

13 960 "

13 960 "

13 960 "

13 960 "

13 960 "

13 960 "

13 960 "

13 960 "

VTI MEDDELANDE 501

53 000 52 000



Vägdata

Figur 1.

Figur 2.
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Bilaga 1
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Horisontalradier för väg med dålig linjeföring. Representativ
för vägar med bredd 6.0 m OCh hastighetsbegränsning 70
km/h. STDHK = 52 0/km.
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Horisontalradier för väg med "medel"-standard avseende
linjeföring. Representativ för vägar med bredd 9.0 m och
hastighetsbegränsning 90 km/h. STDHK = 28 O/km.
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Figur 3. Horisontalradier för väg med "bra" standard avseende

linjeföring. Representativ för motorväg. STDHK = 7 O/km.
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Figur 4. Lutningar för väg med "dålig" standard avseende linjeföring.

Representativ för vägar med bredd 6.0 m och

hastighetsbegräsning 70 km/h. STDVK : 17 0/00.
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Figur 5. Lutningar för väg med "medel"-standard avseende linjeföring.
Representativ för vägar med bredd 9.0 m och
hastighetsbegränsning 90 km/h. STDVK = 14 0/00.
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Figur 6. Lutningar för väg med "bra" standard avseende linjeföring.
Representativ för motorvägar. STDVK = 13 0/00.
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Figur 7. Ojämnhetsprofiler för KI = 4.41, KI : 4.89, KI : 5.48, KI :

5.64 och KI : 6.16. Uppmätta profiler. Beräknade KI-värden.
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Figur 8. Ojämnhetsprofller för KI : 7, KI = 8 och KI : 9. Uppskattade

profiler.
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Eftersträvad hastighet på rak vag.

Bilaga 1
Sid 9 (10)



Bilaga 1

Sid 10 (10)

Växlingstid generellt l sekund.

Max. uttaget varvtal på andra växlar än den högsta:

0 personbil, 70 % av max. möjligt

0 lastbil och buss, 90 % av max. möjligt

Max. uttaget vridmoment:

0 personbil, 70 % av det max. möjliga per varvtal

0 lastbil och buss, 90 % av det max. möjliga per varvtal

Retardationsnivåer per hastighetsintervall:

. 0-40 km/h, 2.00/52

0 40-60 km/h, 1.25 m/s2

. 60 , 0.50 m/52

Väderleksdata

 

DNSIS _-. 920 kg/m3

DNSSN = 100 kg/m3

TEMPL = 8°C

THF :1.2-106 N/mZ

TRL = 1.0 bar

VLM = 0 m/sek

Styrning av beräkningar

 

Tidsteg i HPCG = 0.01 sek

Hastighetssteg vid uppläggning av matriser : 10 km/h

VTI MEDDELANDE 501



Bilaga 2

        

Sid 1 (3)

VOLVO 244
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Figur 1. Beräknad kraft vid passage över vägbula. Summerad kraft i
fjäder och stötdämpare, vänster fram.
Personbil (VOLVO 244). Bruttovikt 1 423 kg.
Hastighet: 20 km/h.
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Figur 2. Beräknad kraft vid färd pä Ojämnhetsprofil. Summerad kraft
i fjäder och stötdämpare, vänster fram.
Personbil (VOLVO 244). Bruttovikt 1 423 kg.
Hastighet: 70 km/h.
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Bilaga 2
Sid 2 (3)

LASTBlL 20 KM/H
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Figur 3. Beräknad kraft vid passage över vägbula. Summerad kraft i
fjäder och stötdämpare, vänster fram.
Lastbil. Bruttovikt 17 280 kg. Avviker frän bilaga 1.
Hastighet: 20 km/h.
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Figur 4. Beräknad kraft i fjäder, vänster fram, vid passage över
vägbula.
Släp. Bruttovikt 18 525 kg.
Hastighet: 20 km/h.
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Bilaga 2
Sid 3 (3)

BUSS 20 KM/H
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Figur 5. Beräknad kraft vid färd över vägbula. Summerad kraft i
fjäder och stötdämpare, vänster fram.
Buss. Bruttøvikt 14 250 kg. Avviker från bilaga 1.
Hastighet: 20 km/h.
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