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Projektutlátande till Krister Spolander, NTF, enligt beställning.
Utlätandet ingår som kapitel 4.2 i detta rapportkoncept för synpunkter.
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Teoretisk analys och körförsök med vana förare

av Lennart Strandberg

 

Rapport från ett SYMBIOS-projekt för bättre körsäkerhetsprestanda hos

N

SYstemet Människa Bil I OlycksSituationer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

(FÖRORD) Detta notat är avsett som underlag för
diskussioner under hösten 1988. Pga tidsbrist

har innehållet ej hunnit bearbetas till de
former som krävs för VTIs serie "Rapport".
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här har satts inom parentes. Synpunkter på
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Strandberg L (1988). Om sladdolyckor och halkutbildning. Teoretisk analys
och körförsök med vana förare. VTI Notat TF 60-04, statens väg- och
trafikinstitut, 581 01 Linköping, 30 juni 1988.

REFERHT

Enligt Sveriges officiella statistik för 1985 och 1986 var andelen
mötesolyckor fyra gånger större på vinterväglag än på torr vägbana.
Andelen upphinnandeolyckor var ungefär densamma. Olyckstypernas skillnad i
väglagskänslighet är statistisk säkerställd och tyder på att
halkutbildningen bör koncentreras mera på instabilitet och
sladdningsproblem (typiskt för mötesolyckor) än på bromsning och väjning
(upphinnandeolyckor).

Fordonsdynamisk teori visar att en bakvagnssladd förebyggs och kan hävas
genom att framhjulens sidgrepp görs så litet som möjligt i förhållande
till bakhjulens. I en framhjulsdriven bil förvärras därför sladden, om man
kopplar ur innan man hunnit styra emot sladden. Urkopplingsrádets starka
förankring även för framhjulsdrift kan förklaras med att det prövats ut
med sladdvana och -förberedda förare, som har svart att undertrycka
motstyrningen lika länge som det dröjer innan en ovan och oförberedd
förare reagerar.

Olycksdata, dubbdäckstekniska observationer och praktiska erfarenheter
från körförsök tyder på att framhjulsdrivna bilar på is är mer benägna att
sladda med bakvagnen, än vad man i allmänhet föreställer sig och upplever
i lag fart. Bakhjulsdrivna bilar torde dock sladda oftare än
framhjulsdrivna.

Rapporten tar upp ett antal möjligheter att anpassa halkutbildningen
bättre till verkliga olyckssituationer och till moderna bilar med olika
drivhjulsplacering, med olika fördelning av bromskrafter och däck mellan
fram- och bakaxel, med läsningsfria (ABS-)bromsar, 0 s v.
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1. BAKGRUND

 

1.1 SYMBIOS: SYstemet Människa Bil I OlycksSituationer. FoU-motiv.

Flera olycksanalyser har visat på fordonsutformningens stora betydelse för
olycksrisken, utan att dessa faktorer tycks ha fått motsvarande
uppmärksamhet i det offentligt finansierade trafiksäkerhetsarbetet. Till
viss del kan detta förklaras av att den offentliga sektorns
trafiksäkerhetsutveckling domineras av gatu- och vägsektorerna.

 

Det illustreras av att många säkerhetsrelevanta fordonsdata: 1) inte
beaktas vid bilprovningens kontrollbesiktningar (t ex bromskraftfördelning
mellan fram- och bakaxel); 2) saknas i bilregistret (t ex

fram/bakhjulsdrift eller antilåsbromsar); och 3) inte begärs in på

blanketten för vägtrafikolycka som fylls i av polisen för den officiella
statistiken (t ex däckens mönsterdjup och dubbning). Det är därför mindre
sannolikt att man spontant upptäcker koncentrationer (black-spots) av
fordonstekniska riskfaktorer i traditionell olycksstatistik.

Jones (1976)1 fann emellertid flerfaldiga skillnader i olycksrisk mellan
olika grupper av bilmärken. Grupperingen gjordes genom att kvantifiera
köregenskaperna med några vedeftagna fordonstekniska variabler. En svensk
offentlig utredning (TSU, 1977) kom fram till att semitrailerekipage hade
ungefär 100% större olycksrisk än släpvagnsekipage med samma totallängd.

Det krävs mycket drastiska fartsänkningar hos trafiken för att reducera
olycksrisken i motsvarande grad (Nilsson, 1984) . Det kan alltså finnas

större säkerhetsvinster att uppnå med å) fordons- och bl

 

situationsanpassad förarutbildning och information än med allmänna

fartdämpningskampanjer. Om trafiksäkerhetsarbetet fokuserades mera på
sådana konkreta och förnimbara riskfaktorer, kanske dessutom allmänhetens
förståelse skulle öka för att farten måste anpassas till de individuella
förhållandena, snarareän till 'trafikrytmen'.

a) I en experimentell studie konstaterade Maeda m fl (1977)4 att
skillnaden mellan olika förares väjningsförmåga var större med
överstyrda ('instabila') bilar. Visserligen hävdas ibland att
stabilare bilar försämrar säkerheten genom att de uppmuntrar till
oförsiktig körning. Men då bortser man från möjligheterna att
förebygga detta genom att utbildning och information anpassas till
fordonen och deras tekniska utveckling. Det finns också
vetenskapligt upplagda olycksstudier - se t ex Stein & Jones

(1987) , som visar att den verkliga olycksrisken ökar då
fordonsstabiliteten minskar - speciellt för yngre förare med mindre
körvana. Otillräcklig erfarenhet av olika fordon kan f o ha bidragit
till att olycksrisken ökade för kursdeltagarna (relativt en
kontrollgrupp av icke-deltagare) under det andra och tredje året
efteg en schweizisk vidareutbildning: "Noch besser fahren" (Eheim,
1980 ). '

Behovet av forskning och pedagogisk utveckling inom
körsäkerhetsområdet har blivit mera uppenbart genom det senaste
decenniets bilutveckling (t ex antilåsbromsar, antispinnreglering,
ökad frekvens fram- och fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning,
friktionsdäck, etc). Samtidigt har vi fått mera att vinna på en
bättre anpassning av förarutbildningen till olika bilkonstruktioner.
Förutom att många av de tekniska förändringarna då kan bli till
större nytta för systemsäkerheten, så kräver de ju också speciell

lrnh-L m f^ A. I u a. n - i A.- .n--.
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uppmärksamhet, för att inte nya risker skall uppkomma pga
överraskande skillnader i köregenskaper mellan olika bilar eller
mellan olika körsituationer med samma bil. Några exempel på detta
finns i kapitel 3.

b) Det förefaller också som om mera ingående olycksanalyser krävs för
att utbildningen i och informationen om halkkörning ska kunna
inriktas på de mest relevanta körsituationerna. Visserligen framgår
av Trafiksäkerhetsverkets författningssamling att eleven för
körkortsbehörighet B ska "öva start, inbromsning, inbromsning med
undanmanöver och havande av sladd" (TSV, 1984) . Men i praktiken har
observerats att havande av sladd inte kan övas på ett naturligt sätt

(med normal däcksutrustning) på vissa halkbanor. Dessutom tycks
kunskapen vara otillräcklig om vilka olyckssituationer, som är de
vanligaste och farligaste vid halka. Se kapitel 2.

Innan ett kursprogram införs i stor skala, bör det också vara väl
verifierat med experimentalpsykologiska metoder på ett antal
representativa provelever. Det allmänna (och vilseledande) rådet om att
först koppla ur vid sladd med framhjulsdriven bil exemplifierar vad som
annars kan bli följden. Troligen har detta råd baserats på

(osystematiska?) provkörningar med enbart vana förare, trots att ogrfarna
förare ibland beter sig helt annorlunda (Spolander, 1983) . Se
kapitel 4.2.4.

Föreliggande rapport redovisar teoretiska analyser och en pilotstudie av
dessa frågeställningar. Rapporten är också avsedd som underlag till
fortsatt FoU för bättre symbios mellan olika kombinationer av förare och

bil i olyckssituationer.

 

 

1.2 Sladdningsbegreppgt i teori och praktik.

I vardagligt tal om sladdande bilar undviker man ofta att skilja på
framvagns- och bakvagnssladd. Men egentligen är de olika yttringar av två
fenomen inom fysiken, som är väsensskilda både i teori och praktik. Med
reglerteoretisk terminologi kan framvagnssladden betecknas som förlorad
styrbarhet och bakvagnssladden som förlorad kursstabilitet.

I kapitel 3 framgår att stabiliteten befästes vid framvagnssladd. Bilen
går då rakt fram av sig självt utan girar och kursavvikelser, och föraren
behöver bara minska rattutslaget för att återfå styrbarheten. Vid
'bakvagnssladd däremot, krävs mycket precisa rattmanövrer för att minska
girrörelserna, återställa stabiliteten och hålla bilen på kurs. I denna
rapport används därför benämningen sladd enbart för ;den mer komplexa!
bakvagnssladden.

 

De praktiska konsekvenserna av en sladd kan också bli betydligt
allvarligare i jämförelse med om man förlorar styrbarheten. Vid bredsladd
upptar ju bilen betydligt större utrymme för övriga trafikanter, samtidigt
som den går med sidan först in i de hinder som kan stå i vägen.
Personskadorna vid en sidokollision blir oftast mycket allvarligare än vid
en frontalkrock i samma fart, då de åkande år bältade och skyddade framåt
av deformationszoner, kupéförstyvningar och innerytrymmen.

Eftersom en bakvagnssladd måste hanteras kvalitativt olika i bilar med
fram- kontra bakhjulsdrift, och eftersom förlorad styrbarhet inte kan
jämställas med sladd, så bör (åtminstone denna del av) halkutbildningen

"TD tñ ^Å I 4 A B. II O 1 AA- .n-AA_ _-
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differentieras mellan (dessa) biltyper och baseras på fundamental
fordonsdynamik. Fordonsdynamikens matematik klargör också att
sladdförloppet blir svårare (både att upptäcka i tid och) att bemästra, dä
farten ökar. Se t ex Strandberg (1983 ). Några av dessa frågor berörs
närmare i kapitel 3 & kapitel 4, som också visar att man ibland kan bromsa
sig ur en sladd, om bilen är försedd med lásningsfria s k ABS-bromsar.

Man kan inte utesluta att otillräcklig hänsyn i halkutbildningen till
sådana fenomen har bidragit till den ökade olycksrisk, som sägs ha
konstaterats för halkutbildade förare i ett norskt projekt (enligt uppgift
har rapporten ännu ej publicerats). Risken för att enhalkelev överdriver
tron på sin körförmága ökar rimligtvis om färdighetsträningen genomförs i
för låga farter, med små eller inga variationer i däcksegenskaper och
biltyper, eller om skillnaden är stor mellan halkbanan och verkligt
vinterväglag. De experimentella resultaten i kapitel 4 illustrerar detta.
De enkla olycksanalyserna i kapitel 2 och den fordonsdynamiska teorin i
kapitel 3 syftar till att förmedla nägra insikter, som behövs för relevant
attitydpáverkan och för generella kunskaper i halkkörning.

*'I-runr- '1-1 .5 H - . . §5 q .is-s.
W .BHHBDÖ C* F--. ni? i I. I?! 7, I
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2. OLYCKSDATA

2.1 Olyckstyper och förarutbildning pa halt väglag.

Enligt Sveriges officiella statistik för åren 1985 och 1986 var andelen
mötesolyckor markant (cirka fyra gånger) större pá vinterváglag (is/snö)
än pá torr vägbana. 1(Paremot var andelen upphinnandeolyckor ungefär
densamma. Se SCB [1986) , SCB (1987) och tabell 2:1.

Tabell 2:1 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada fördelade
pa tva olika väglag och pa olyckstyperna 'upphinnande' resp
'möte'. Fran tabell 6 i publikationen Trafikskador (SCB
1986, 1987).

 

A N T A L A N D E L (promille)
VÄGLAG ÅR Upphin- Upphin*

nande Möte Iotalt nande Möte Iotalt

Torrt 1985 525 338 8289 63 41 1000

IS/Sno 1985 249 604 3690 67 164 1000

Torrt 1986 632 349 9603 866 36 1000
Is/snö 1986 163 502 3017 54 166 1000

 

Skillnaden i vaglagskanslighet mellan motes- och upphinnandeolyckor ar
signifikant pa nivan 0.1%, dvs sannolikheten ar mycket liten (mindre an
0.1%) för att skillnaderna ovan ska ha uppkommit genom slump. (Utifrån
tabellens två första antalskölumner erhölls chi-tva = 173 resp 253 för

1985 resp 1986).

Detta tyder pa att den högre olycksrisken pa vintervaglag beror mera på
oavsiktliga sidoförflyttningarJ otillracklig kursstabilitet öch sladd
(typiskt för mötesolyckor) och mindre pá felbedömda stoppstrackorJ
ineffektiv bromsning och utebliven vajning (upphinnandeolyckor). I så fall
borde halkutbildningen koncentreras mera på instabilitets- och

sladdningsproblem an pa bromsning och vajning.

Aven svarhetsgraden och antalet drabbade personer talar för att mötes- och
sladdsituationer prioriteras i förarutbildningen. Enligt tabell 2:2 dog
364 personer i mötesolyckor (dvs mer än 20% av alla trafikdödade) under
1985 och 1986.

Tabell 2:2 Dödade och skadade personer i polisrapporterade

vagtrafikolyckor fördelade pa olyckstyperna 'upphinnande' resp

'möte'. Fran tabell 10 i publikationen Trafikskador (SCB
1986, 1987).

 

 

A N T A L A N D E L (promille)
SKADEFÖLJD AR Upphin- Upphin-

nande Möte legalt nande Möte 4 götalt

Skadade personer-85 1536 2336 21479 72 109 1000
Darav dödade -85 13 192 808 16 238 1000

Skadade personer«86 1601 2096 22458 71 93 1000

Darav dödade »86 13 172 844 15 204 1000
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MÖTE: ' _ UPPHINNANDE:
1044 olyckor 1124 olyckor

efter Väglag 1986 1 efter Väglag 1986

/s/sn'o'

     

 

 

   

 

   

Okänt

Torrt

ls/snö

6 70/71,'

l/att

ElggQWZLl Notes- och upphinnandeolyckornas fördelning pa vaglag 1986.
Data från SCB (1987]J referens nr 11.

331 dödade personer 1986

i 256 olyckor mellan motorfordon

Övriga l ; i l

Korsväg ' f

Avsväng ;

Omköming ;3:135
.. .1 i

Llpphinnande

/Wöte
E

100 120 *80

Antaldödade

Elgggmgig Antal dodade personer 1986 i olika typer av olyckor mellan
_motorfordon. Data från SCB (1987), referens nr 11.
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I en analys aV'rFödsolyckor under vintern 1982/83 konstaterade vaer &
Brorsson (1984) en liknande dominans för mötesolyckorna. Man fann också
att sladdning förekommit i 40 av de 65 mötesolyckorna och i 72 av alla de
255 studerade dödsolyckorna.

2.2 Fram- och bakhjulsdrift.

 

I kapitel 3 förklaras hur gaspådrag och motorbromsning minskar
styrbarheten och ökar stabiliteten för framhjulsdrivna bilar. Där framgår
också varför omvändningen gäller med bakhjulsdrift. Bakhjulsdrivnabilar
borde alltså oftare råka ut för sladd när det är halt. Detta antagande
fick stöd i en enkätstudie av vaer & Brorsson (1984). Skillnaden hade
kanske varit ännu större, om frågorna inte lämnat utrymme för att beakta
även 'framvagnssladd'. Se nomenklaturen i kapitel 1.2.

Sladd med sidostöt torde vara farligare i dagens bilar än styrförlust med
frontstöt. Svåra mötesolyckor kan också uppkomma på flera ställen
(raksträckor_ och vänsterkurvor) vid sladd än vid styrförlust
(högerkurvor). Därför skulle man kunna tro att dödsrisken vid halt Väglag
är större i bakhjulsdrivna personbilar. Detta har dock ej bekräftats i de
hypotesprövningar (chi-två test på lämplig nivå för af? undvika
massignifikans), som utförts av Karlsson & Strandberg (1988) med hjälp
av tñêfiksäkerhetsverkets databas om dödsolyckor (Lekander & vaer,
1987) .

I sådana hypotesprövningar kan man inte enkelt kompensera utfallen för
alla troliga variationer i trafikarbetets fördelning mellan fram- och
bakhjulsdrift. Detta är dock angeläget med hänsyn till de stora plats- och
tidsvaügationerna för olycksrisken på halt väglag enligt Brüde & Larsson

(1980) . Metoden att använda bil mot billékollisioner som mått på .
trafikarbetet (tillämpad av bl a Jones, 1976 ) är inte lämplig här,
eftersom bakhjulsdrivna personbilar i genomsnitt torde vara tyngre,
större, krocksäkrare och därigenom ovanligare i dödsolyckor än
framhjulsdrivna. Detta illustreras av att andelen framhjulsdrivna
personbilar (i dödsolyckorna 1986 och 1987 enligt ovan) var 37% för
samtliga singleolyckor och 47% för bil mot bil kollisioner. Skillnaden är
signifikant på 1% nivån.

Det ovanstående skulle också kunna tolkas så att framhjulsdrivna bilar
drabbas av bakvagnssladd i betydligt större utsträckning än vad man i
allmänhet föreställer sig. Några möjliga förklaringar till detta redovisas
i de följande kapitlen.

ÅIAO-aå- mt' cn ha 1 _ _ _ _ -1. 61,_-_JL7H, 'F | nov ;arna-q .-
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3. FÖRENKLAD FORDONSDYNAMISK BESKRIVNING AV SLADDNING av

3.1 Kursstabilitet; Åventyras omframhjulen har bästa sidgreppet.

När en bil körs rakt fram med ratten i neutralläge, utsätts den alltid för
yttre krafter och girrörelser, som normalt är så små att de inte märks och
inte kräver någon som helst styrátgärd. Men om bilen inte är stabil kan en
sådan liten avdriftsvinkel snabbt förstora sig själv och vrida bilen ur
körriktningen till en bredsladd. Bilen snurrar dä runt, kommer ur kurs och
blir helt okontrollerbar, om inte föraren parerar omedelbart och korrekt.

För att bilen ska vara stabil i alla farter maste sidkrafternas resultant
(d v 5 summan av alla yttre krafters sidoriktade komposant) angripa bakom
tyngdpunkten. Samma stabilitetskrav gäller för alla fordon och farkoster.
Se figur 3:1. Därför finns fenor baktill pä t.ex. kanoter och flygplan, sa
att tryckcentrum (vattenn eller luftkraftresultantens angreppspunkt)
hamnar bakom tyngdpunkten.

Fréá.r-cjs^ i.Lá't r1 i rig; -----* ?

     

Eiggr 3:1 Sidoriktade yttre krafter och deras resultant pá en luft-
eller vattenburen farkost (överst) och på en bil (nederst),
som är gir- och kursstabil. Eftersom resultanten angriper
bakom tyngdpunkten vrider de yttre krafterna farkosten
tillbaka i färdriktningen (åt höger i figuren). Återgangen
blir snabbare om föraren styr (högra bildparet i figuren) sa
att sidkrafterna: ökar bak (via rodret pá farkosten överst);
eller minskar fram (via styrhjulen pa bilen nederst).

Normala bilkarosser har tryckcentrum framför tyngdpunkten. De skulle
därför vara instabila även vid vindstilla, om inte däckkrafterna

dominerade över luftkrafterna. Vid stark sidvind (stor kraft) och baktung
bil (tyngdpunkten ovanligt langt bakom tryckcentrum d v 5 stor
momentarm/hävstáng för krafterna) kan dock_bilen gira kraftigt, sa att
farliga situationer kan uppkomma helt oväntat för föraren. I halt väglag

och på sidvindsutsatta vägavsnitt är det alltsa särskilt angeläget att

undvika stora yttre vindfáng (t.ex. taklast) och bakvikt (svansmotor,
fullsatt bil eller tung koffertlast bak flyttar tyngdpunkten bakat).

När bilens dackkrafter (som oftast) dominerar över luftkrafterna, så kan

ändå bilen bli instabil, om framdäckens (normalt girökande) sidkraftmoment

är större än bakhjulens (alltid girminskande) moment omkring tyngdpunkten.
Då kommer bilen att gira av sig själv och sladda spontant vid den s k
kritiska farten, vars värde bestäms ñy däckens sidgrepp och av bilens
axelavstand. Se t ex Strandberg (1983) .
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De längsriktade (driv- eller broms-J krafterna ger normalt lika stora
moment omkring tyngdpunkten på höger som på vänster sida. Men eftersom
momenten är motriktade, så blir nettoeffekten noll på girrörelsen, så
länge som ifrågavarande hjul inte styrs från neutralläget. Jämför
figur 3:4.

3.2 Friktionscirkeln. Urkoppling förbättrar sidgreppgtpå drivhjulen.

Ett däcks sidgrepp på is kan minska drastiskt vid bromsning eller
drivning/gaspådrag (längsriktade krafter). Sambandet mellan sid- och
längsriktade krafter för ett rullande däck beskrivs ofta-(schematiskt) med
den så kallade friktionscirkeln.
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Figur 3:2 Friktionscirkeln: samband mellan sid- och längsriktade krafter
på ett rullande däck. Summan av kvadraterna på sid- och
längsriktade krafter (relativt hjulplanet) kan inte bli större
än kvadraten på den maximala friktionskraften (friktionstalet
gånger normalkraften) för däcket på detaktuella underlaget.
Avdriftsvinkeln kallas ibland slipvinkel.
Här illustreras verkan av bromskrafter, men sidkrafterna
minskas på samma sätt'även av drivkrafter ('gaspådrag').

Eftersom sidkraften för de drivande hjulen blir mindre vid gaspådrag och
vid motorbromsning, så kan bakhjulsdrivna bilar börja sladda "utan
påtaglig anledning" mitt på en raksträckaQ En femtedel (12 av 64) av
dödsolyckorna under december 1986 inträffade på liknande sätt med
sladdande bakhjulsdrivna bilar enligt Trafiksäkerhetsverkets (TSVs)
beskrivningar nr 8, 9, 13, 38, 41, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 58 (egen
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tolkning av dokument från.Lekander & vaer, 198718). Sådana minskningar av
sidkraften bak och av stabiliteten kan elimineras med urkoppling.

Av samma skäl blir framhjulsdrivna bilar stabilare vid gaspådrag och
motorbromsning, om styrvinkeln är försumbar. Det innebär också att
stabiliteten försämras då man k0pplar ur med styrhjulen riktade rakt fram.

3.3 Bromskraftfördelning. överbromsade bakhjul kan medföra spgntansladd.

Ett kanske ännu allvarligare problem uppstår om bakhjulen bromsas hårdare
(ev ända till låsning) än vad som medges av hjulbelastningen och
friktionen mot vägbanan. Då finns 'ingen friktion över' för stabiliserande
sidkrafter på bakhjulen och bilen kommer att sladda - kanske i en
situation som redan var kritisk utan sladdning. Problemet anses vara
särskilt stort vid hård inbromsning på barmark, då ju den dynamiska
hjulbelastningen bak minskar mera än vid de måttliga retardationer, som
kan åstadkommas på vinterväglag.

Därför utrustas personbilar med olika typer av anordningar, som reducerar
bromskraften bak. Enligt TSVs bestämmelser om fordon, så 2får inte
bakhjulen låsas före framhjulen vid retardationer under 8 m/s då bilen
typ- eller registreringsbesiktigas. Ändå finns många exempel på att
bakhjulen låses, så att bilen sladdar vid bromsning på halt underlag.
Detta kan bero på brister i tryckreduceringssystemet, felaktig typ av
bromsbelägg, degraderad bromsverkan fram, m m.

På framhjulsdrivna bilar finns också tecken på att dubbutsticket och
greppet kan vara större fram än bak. Dels torde det vara vanligt att man
monterar de bästa däcken fram och dels har flera praktiska exempel
påträffats, där drivhjulen successivt har fått större dubbutstick än de
icke drivande hjulen. Flera av dödsolyckorna i december 1986 med girande
framhjulsdrivna bilar (TSVs nr 12, 16, 17, 36, 43, 44, 61, 62) kan ha
uppstått på detta sätt. Bromskraftfördelningen och stabiliteten vid
bromsning borde alltså kontrolleras oftare (åtminstone vid den årliga
kontrollbesiktningen). I varje fall bör denna egenskap uppmärksammas och
undersökas, så att bättre* underlag skapas för verksamma åtgärder och så
att bilförarna kan informeras om riskernas relevans.

På tunga fordon (oftast tryckluftsbromsade) ställs i Sverige inga krav på
bromskraftreduktion vid avlastning, trots att belastningsvariationerna är
extrema. Tunga lastbilar med släpfordon tyckñ, också vara mycket
sladdningsbenägna i praktiken. Se Strandberg (1987) .

Genom att känna av hjulrotationen kan en bil med antilåsbromsar (Aââ, Anti
Blockerings System) minska bromskraften på ett för hårt bromsat hjul,
oavsett hur hårt föraren trycker på bromspedalen. Därigenom är det möjligt
att lösa flera av de ovan nämnda problemen och att fördela bromskrafterna
mellan fram- och bakhjul, så att girstabiliteten säkerställs. Med lämplig
reglerstrategi kan ABS-bromsning t o m underlätta för föraren att häva en
sladd, se kapitel 4.2.6. Att döma av olycksdata i kapitel 2.1 borde
girstabiliteten vara värd priset av något längre bromssträckor, som sådana
antilåssystem kan ge.
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3.4 Hävning av sladd i bakhjulsdriven bil.

Sladdningsrisken ökar alltså om sidgreppet fram förbättras eller om det
försämras pá bakhjulen. En sladd som har börjat utvecklas kan pareras om
de yttre krafternas girökande moment (moturs i figur 3:3a) förbyts till
ett girminskande. Det kan föraren göra genom att vrida framhjulen i
rörelseriktningen, så att deras sidkrafter minskas (till noll i
figur 3:3b). I en bakhjulsdriven bil kan föraren också maximera bakhjulens
sidkrafter och girminskande moment genom att koppla ur.

 

 

 

Girökande Rörelse- Sidkrafter Girminskande
moment riktning moment

a) Sladden förvärras av att b) Framhjulens sidkrafter har här
sidkrafterna fram (moturs) är reducerats till noll så att de inte
större än bak (moment medurs). notverkar bakhjulens girminskande

(medurs) moment. Sladden mildras.

Figur 3:3 Sidkrafter och deras moment omkring tyngdpunkten dá bilen
sladdat moturs. Inga längsriktade krafter. Rörelseriktning
parallellt med vägen enligt fartvektorn i tyngdpunkten.

3.5 Hävning av sladd i framhjulsdriven bil.

Om föraren släpper gaspedalen vid sladd i en framhjulsdriven bil, kommer
motorbromsningens längsriktade krafter att minska sidkrafterna pá
framhjulen. Därigenom kan framhjulens sladdförvärrande moment överträffas
av bakhjulens sladdhämmande moment, varvid den totala momentsumman blir
girminskande (medurs i figur 3:4). Med styrhjulen i neutralläge inverkar
inte längskrafterna pä girmomentet. Den stabiliserande effekten ökar, ju
starkare motorbromsningen är i förhållande till framhjulens friktion mot
vägbanan.

Skulle föraren dä koppla ur, kommer sidkrafterna fram att öka momentant,
så att sladden förvärras enligt figur 3:3a. Men om urkopplingen görs först
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efter rattpareringen enligt figur 3:3b, så finns inga sidkrafter på
framhjulen, eftersom deras slipvinkel då är noll. Med denna styrvinkel
skulle motorbromsningen i sig ge ett girökande moment (moturs i dessa
figurer), och för stabiliseringens skull är gaspådrag att föredra vid alla
styrvinklar. Se figur 3:4b, där både bakhjulens sidkrafter och framhjulens
drivkrafter verkar girminskande, samtidigt som_framhjulens sidkrafter år

noll.

   

_ Broms- Girminskande Rörelse- Sid- .Driv- Girminskande

krafter moment riktning krafter krafter moment

a) Framhjulens sidkrafter har har b) Framhjulens sidkrafter har har
reducerats genom motorbromsning, så reducerats till noll genom styrning
att momentsumman blir girminskande. samtidigtssom drivkrafterna bidrar
Sladden mildras något. till det girminskande momentet

(medurs). Sladden mildras rejält.

Fi r 3:4 Sidkrafter och deras moment omkring tyngdpunkten då bilen
sladdat moturs. Långsriktade krafter från motorbromsning (a)
eller gaspådrag (b). Rörelseriktning parallellt med vågen
enligt fartvektorn i tyngdpunkten.

Med normaldubbning på vinterväglag kanfriktionstalet vara cirka 0.1-0.2.
Eftersom bara ungefär hälften av bilens tyngd belastar drivhjulen, så
uppnås då 90% bromsfriktionsuttag (långstreckad kurva i figur 3:5) redan
vid motorbromsning med 0.05-0.1 g, d v 8 5-10 procent av gravitationen.
Enligt enkla mätningar med accelerometer i provbilen (Mazdan i
kapitel 4.2.2) kunde detta erhållas vid gaspedalslåpp på 2:ans eller 3:ans
växel.

I figur 3:5 framgår hur några broms- och drivkraftsuttag på framhjulen
påverkar det girminskande momentet vid olika styrvinklar när bilens
avdriftsvinkel år 25 grader (medianvinkel enligt kapitel 4.2.4).
Girmomenten har2peråknats med hjälp av en förenklad matematisk modell från
Stadler (1988) , vars dåckkarakteristika utg'r från mätningar på is med
dubbdäck tolkade muntligt av Nordström (1988) och från friktionscirkeln
enligt figur 3:2.
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Till höger om "hörnet" pá kurvorna i figur 3:5 minskar däckens sidkraft linjärt med minskande
slipvinkel, som vid hörnet är 5 grader. Uid kurvornas högra ände är styrhjulens slipvinkeln 0 grader
(hjulen är dåvridna i rörelseriktningen). Till vänster um hörnet (d v 5 innan föraren hunnit styra
se mycket emot sladden) bestäms sidkrafterna (parallellt med hjulaxeln) pá däcket enbart av hur stor
andel av den tillgängliga friktionen som utnyttjas för bromsning eller drivning. Girmomentet varierar
ändå med styrvinkeln till vänster om hörnet p 9 a att broms- eller drivkrafternas momentarm ökar med
ökande styruinkel.

Figur 3:5 visar att endast gaspådrag ger ett positivt [girminskandeJ
framhjulsmoment over hela styrvinkelregistret. I jämförelse med
motorbromsning (gaspedalslapp) som utnyttjar 90% av den tillgängliga
friktionen for framhjulen, sa ar urkoppling att foredra forst nar
styrvinkeln är cirka 22 grader och endast några grader aterstar till rakt
fram laget. Hjulstyrvinkeln 22 grader motsvarar mer an ett helt rattvarv
med normal styrutvaxling (1:20). Omedelbar urkoppling vid smá styrvinklar
förvarrar Sladden maximalt med ett girokande moment fran framhjulen, som
är mer än dubbelt så stort som vid det nämnda gaspedalslappet (90%
friktionsuttag, se ovan).
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Wanvlrdanvidkantanth-üm

  

 

   

 

   

  

da ogl

de å

.av m

åH dr U

å « o ' 3

E 02- lgl9-3 ---- " i (n
E _ _ _ . _ . - v -' .

f 00 """" 'a m

0 3
'3 -O.2 (ö

_Q4änäx Lasta Hjul E
äääää ä§ 900 B

me *Ngâääää 0

lV * :: ä9 r ------------- w-08 _____ _§941.P-------' rg
Urko lâf " " - - - - - _ _ __ H

_10 r T ' , t 1 r . . I . . . . . . , 1 T I , , , , , T , ' I i m'

0 10 20 30

Styrvinkel (grader) Styrhjulen

.L vridna 1

___äägä U 2::jääg$ :Åliåägå' rörelseriktningen

  

 

 

Figur 3:5 Sladdhammande (större än noll) eller sladdförvarrande (<0)
' girmoment fran framhjulen i en sladdande framhjulsdriven bil

som funktion av styrvinkeln vid olika friktionsuttag i
langariktningen. Fran Stadler (1988).
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4. KÖREÖRSÖK: METOD OCH RESULTAT

4.1 Problemidentifiering och pilotförsök.

I december 1987 genomförde VTI fordonsdynamiska demonstrationskörningar pä
VTIs isbana i Orsa, efter initiativ från Peter Billing vid Sveriges
Televisions Vetenskapsredaktion. Syftet var att producera ett
populärvetenskapligt TV-inslag om hur olycksrisk och kursstabilitet pä
vinterväglag påverkasav drivhjulens placering, bromskraftfördelning,
däcksutrustning och last. Det cirka 10 minuter länga inslaget sändes 1988-
01-30 i Kanal 1.

Tack vare TV-teamets sökande och konstruktivt kritiska inställning,
uppmärksammade VTI-gruppen ytterligarenägra säkerhetsrelevanta problem i
samspelet mellan förare och bil, som tidigare tycks ha varit nästan
försummade. De resurser och den tid som ägnades åt idéprövning och
ostrukturerade körförsök gav därigenom mycket god utdelning.
Decemberkörningarna föranledde uppföljande pilotförsök i februari, och gav
upphov till de här rapporterade studierna.

I

Under 'decemberkörningarna' stod fyra bilar till förfogande, tva
framhjulsdrivna: SAAB 900 och Mazda 626 Coupé; samt två bakhjulsdrivna:

Volvo 744 och Ford Scorpio. Scorpion var utrustad med lásningsfria (ABS-)
bromsar. Förutom bilarnas ordinarie vinterhjul hade ett antal hjul lánats
in med sommar- och dubbade vinterdäck i olika kondition.

4.1.1 Kursstabiliteten starkt beroende av däcksegenskaper och dubbutstick.

I decemberkörningarna utvärderades gränsfarten, dvs högsta möjliga fart
med kontrollerad sladd, i VTIs standaäpiserade väjningsmanöver (som
beskrivs matemâfiskt av Strandberg, 1978 och geometriskt av Nordström &
Nordmark, 1981 ). Gränsfarten blev cirka 80 km/h i en framhjulsdriven
SAAB 900 med nyligen tilläggsdubbade men fem år gamla däck (Firestone
Town&Country Radial, tillverkade i vecka 47 1982). Utan svårare sladdning
uppnäddes drygt 100 km/h i en bakhjulsdriven Volvo 740 med tre är yngre
men normaldubbade friktionsdäck (Firestone TC Traction Radial, tillverkade
i vecka 36 1985).

Den 25%-iga fartökningen med de nyare däcken motsvarar ett sidfriktionstal
som är mer än 50% större än för de äldre däcken. Detta äterspeglades inte
i de bromssträckor, som uppmättes med lästa hjul frán cirka 90 km/h:
17922 meter för de äldre (tiläggsdubbade) däcken; och 18012 meter för de
nyare (normaldubbade) friktionsdäcken. Betydligt kortare bromssträckor

(13621 meter) erhölls dock vid läsningsfri bromsning med en Ford Scorpio
(och normaldubbade Gislaved Frost, tillverkade i vecka 37&38, 1985).

De här angivna farterna motsvarar det värde som Mazda-bilens
hastighetsmätare skulle ha visat. Farten enligt respektive bils
hastighetsmätare hade nämligen korrigerats enligt den samkalibrering som
gjordes före de nämnda körningarna, med Mazdans mätare som likare.

Dessa resultat illustrerar att sladdbenägenheten och köregenskaperna pä is
kan variera högst avsevärt med olika däcksutrustning. Dessvärre tycks
traditionella bromssträckemätningar inte ge giltiga mätt på sidgrepp och
kursstabilitet.
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Det förefaller också vara vanskligt att förutse en bils kursstabilitet
enbart genom att granska dubbningen. Emellertid kan dubbutkrypning på
drivhjulen ha bidragit starkt till de stora skillnaderna i sladdbenägenhet
mellan de frame (SAAB) och bakhjulsdrivna (Volvo) provbilarna. Se
kapitel 4.2.2. Om drivhjulens dubbutstick är större också i
genomsnittsbilen, kan det förklara varför framhjulsdrivna bilar blir så
sladdbenägna som antyds av olycksdata för dubbdäckssåsongen enligt
kapitel 2.2.

4.1.2 Urkoppling kan förvärra sladd i framhjulsdriven bil.

Decemberkörningarna bekräftade förarnas tidigare erfarenhet att
bakvagnssladd i en framhjulsdriven bil är lättare att häva med gaspådrag.
Förarlaget konstaterade också att urkoppling ibland försvarade sladden och
krävde extremt snabba rattrörelser.

Detta var tvärt emot de instruktioner för halkkörning, som bzpkar ges både
i den grundläggande körkortsutbildningen [t exmpindh, 1986 ) och i olika
fortbildningar (t ex Häyrinen & Junhall, 1987 ). Även om det är mindre
anmärkningSVärt, så skiljer sig utbildningsråden också från förarlagets
upptäckt att sladden kunde mildras då man bromsade I!) med (den
bakhjulsdrivna) Scorpion, som var försedd med låsningsfria bromsar.

Konstaterandet att urkoppling kan förvärra en sladd för framhjulsdrivna
bilar överensstämmer med fordonsdynamisk teori. Se kapitel 3. Dår framgår
att en bakvagnssladd förvärras om föraren misslyckas med att snabbt minska
sidkrafterna på framhjulen. Vi vet också att urkoppling ger största
möjliga sidgrepp på drivhjulen.

Efter decemberkörningarna ifrågasattes emellertid om reaktionerna hos de
tre förarna i laget var representativa för genomsnittsbilisten, pga deras
sladd- och halkvana: Sven-Åke Lindén, provförare under många år vid VTIs
isbaneförsök; Lennart Strandberg, A-licensierad förare i vinterrally- och
isbanetävlingar; Jerry Wallh, flera år som förare i utryckningsfordon.

Ett par månader senare (i februari 1988, då tillfälle erbjöds) studerades
därför hur urkoppling påverkade sladdförloppet för några förare med mindre
halkvana. Förarna körde sina privatägda framhjulsdrivna bilar (Opel Kadett
Kombi och Mazda 626) med normal dubbdäcksbestyckning. Liksom i
decemberkörningarna uppkom bakvagnssladd spontant, då föraren gjorde en
måttlig väjningsmanöver (dubbel körfältsväxling) i cirka 60 km/h. Sladden
överraskade förarna, som till en början inte väntade sig att deras
framhjulsdrivna bil skulle sladda så lätt och i så låg fart.

En av förarna lyckades häva flera sladdar så länge han inte trampade ned
kopplingspedalen. Men vid urkoppling ökade girhastigheten så snabbt att
bilen sladdade runt innan den ens återkommit till höger körfält. De övriga
förarna kunde inte häva någon fullt utbildad sladd, oavsett hur de
utnyttjade pedalerna.

I urkopplingsfrågan pekade alltså februariförsöken i samma riktning som
decemberkörningarna. Men det framgick också att sladdexperiment med
genomsnittsförare kräver riklig tid för träning, om några skillnader alls
ska kunna kvantifieras. Av budgetskäl inriktades därför nästa etapp på mer

systematiska prov med halkvana förare.
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4.2 Körförsök på is med erfarna förare.

Det visade sig i mars att isen skulle förbli körbar någon vecka efter det
att VTIs förplanerade vinterförsok på Orsa flygfält hade avslutats. Därför
ansöktes om medel från NTF för att redan samma vinter påbörja de ovan
nämnda proven med halkvana förare. Genom att NTF beviljade ansökan med så
kort varsel kunde befintliga resurser utnyttjas och kostnaderna för
körförsöken minimeras. Till detta bidrog också att Orsa Lastbilscentral
och de vidtalade förarna stod till förfogande under de tre dygn som isen
var tillräckligt körbar.

4.2.1 Syfte.

Dessa körförsöks viktigaste syfte var attpraktiskt undersöka, videofilma
och gärna kvantifiera effekterna av urkoppling vid sladd på vinterväglag
med framhjulsdriven bil. I andra hand skulle försöken också illustrera vad
som händer då man ABS-bromsar en sladdände-(bakhjulsdriven) bil.

4.2.2 Bilar, däck ochövrig utrustning.

Den framhjulsdrivna försöksbilen var av märket Mazda 626 GLX, årsmodell
1984 och med tjänstevikt 1190 kg. Längd exklusive släpvagnsdrag: 4.45 m.
Hjulbas: 2.51 m. Bredd exklusive backspeglar: 1.69 m.

Mazdan har 5 växlar framåt- med utväxlingarna 3.307 för 1:an, 1.833 för
2:an, 1.310 för 3:an, 1.030 för 4:an och 0.837 för 5:an. I försöken nr 1-
57 användes enbart 3:an och därefter (nr 58-67, 101-132) enbart 2:an.

De normaldubbade men något slitna vinterdäcken av typ Goodyear Ultra
Grip 2, 1655R14 var tillverkade i vecka 42 1985. Däcken hade varit
monterade på samma hjulaxel under nästan tre säsonger, och dubbutsticket
var (kännbart med handen) större på drivhjulen. Samma bil hade använts i
februariförsöken och däcken behölls nu till och med försök nr 44.

Från och med försök nr 45 monterades nya och icke inkörda dubbdäck på
framhjulen. De var av typ Michelin X M+5200 185/70R14 och tillverkade i
vecka 34 1987. Efter avslutade försök uppmättes dubbutsticket fram till
cirka 3 mm och bak till cirka 1 mm. Denna däckskombination gjorde givetvis
bilen mycket sladdningsbenägen, men den torde också ha minskat
skillnaderna mellan urkoppling och gaspedalsläpp. Detta uppdagades dock
först efter försöken. Se kapitel 3.

Mazdan har farthållare [Cruise-Control), som automatiskt kopplas bort vid
bromsning eller urkoppling. Farthållarens minne behåller det inställda
börvärdet så länge som tändningen inte slås av. Därför kunde flera försök
genomföras med samma fart så långt reglernoggrannheten medgav.

För att den verkliga farten skulle kunna beräknas i efterhand klockades
kortiden mellan konparen 0, 4, 5, 7 och 15 (beteckningar enligt
figur A=1). Detta gjordes manuellt av passageraren med hjälp av ett mätdon
för accelerationer, vilket också fungerade som minneskronometer. Pga att
intermittenta spänningsbortfall i mätdonet störde försöksrutinerna
protokollfördes dessa kortider inte efter försök nr 57.

Mazdan var utrustad med tre lampor pä taket och tre på motorhuven, som
tändes dä föraren trampade på motsvarande pedal. Vänster lampa tändes av
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kopplingspedalen och höger av gaspedalen. Pedalerna hade försetts med
kontaktskenor som fick lamporna att lysa vid små pedalkrafter, dvs innan
pedalen var helt nedtrampad. På motorhuven fanns också en mättstock, som
skulle underlätta för passageraren att avläsa den maximala girvinkeln vid
motursriktad sladd.

Både huvlamporna och mättstocken syns på de Videofilmer, som togs med en
vindrutemonterad kamera. Hela bildfönstret upptog cirka 36 grader i
horisontalplanet. Eftersom sladdarna normalt var kraftigast i riktning
moturs, så riktades kameran åt höger. För försöken 101-132 har
konstaterats att bilens avdriftsvinkel är cirka 26 grader moturs, då den
högra kanten på bildfönstret sammanfaller med färdriktningen
(fartvektorn). Försök nr 53-57 filmades ej pga att vi" i mörkret inte
upptäckte att kassettbandet var slut.

Försöken videofilmades utifrån med en stativmonterad (eller ibland
axelburen) kamera. I bildfönstret inspeglades kronometertid, bl a för att
det aktuella försöksnumret skulle kunna fastställas med hjälp av
protokollets tidsnoteringar. Försök nr 28-57 filmades ej med den
stationära kameran pga mörker.

Den bakhjulsdrivna bilen med ABS-bromsar var samma Ford Scorpio som i
decemberkörningarna. Se kapitel 4.1.1. För videofilmningarna utifrån
behövdes inga extra lampor utöver de ordinarie bromsljusen.

4.2.3 Bana, förare och försöksprogram.

Enligt planen skulle några halkvana förare köra en framhjulsdriven bil med
normala dubbdäck genom en dubbel körfältsväxling i sådan fart att
bakvagnssladd uppkom vid återgången till det ursprungliga körfältet, dvs
vid den andra styrvinkelreverseringen (bandel C i figur 4:1).

Banan märktes ut med plastkoner enligt figur 4:1. Några olika
konplaceringar prövades för att få sladdförloppet någorlunda repeterbart.
Repeterbarheten med samma förare (SÅL eller JW, båda med god halkvana
enligt kapitel 4.1.2) blev ändå inte tillräcklig för att det skulle vara
motiverat att blanda in flera förare. Försöken genomfördes därför med SÅL
eller JW som förare och med LS som försöksledare och framsätespassagerare.

I försöken beordrades olika pedalåtgärder vid sladd: enbart gaspedalsläpp,
urkoppling, oförändrat gaspådrag, kraftigt ökat gaspådrag. Oförändrat
gaspådrag åstadkoms vanligen med hjälp av bilens farthållare (cruise
control). Till en början (försök nr 1-67) gavs pedalordern av
försöksledaren i god tid före försöket.

Eftersom budget och tidsram inte medgav att girrörelsen (girvinkel,
girvinkelhastighet och girvinkelacceleration) registrerades, så kunde
effekten av olika pedalåtgärder endast anges med mycket grova mått direkt
efter försöken. Precisionen i effektmåtten försämrades ytterligare av att
sladdens storlek varierade påtagligt mellan försöken, utan att det var
möjligt att enkelt kvantifiera den.
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Figur 4:1 Försöksbanans mätt och beteckningar. Figuren är ej skalriktig
och proportionerna är olika i längd- och sidled. Konplacering
som i försök nr 58-67 & 101-132 (nr 68-100 saknas) och som i
de efterföljande videofilmningarna. Se bilaga A1 för nr 1-57.

Under körningarna före nr 101 (nr 68-100 förekommer ej) prövades olika
sätt att lösa dessa problem, samtidigt som försöken utnyttjades for den
ásyftade videodokumentationen. Den ostrukturerade följden av olika
betingelser i försöken före nr 101 gör dockatt mycket stor försiktighet
mäste iakttas, innan slutsatser dras utifrân kvantitativa utvärderingar av
videofilmerna och noterade data.

Den avslutande försöksserien (nr 101-132) bör vara bättre ägnad för
kvantitativa analyser, t ex av maximal girvinkel enligt utvärderingen av
videobilderna från den bilmonterade kameran. Dá hölls farten på samma nivå
(50 km/h) i alla försök och pedalordern gavs inte förrän mitt i manövern
(bandel B) strax före sladden. Avsikten med detta var att få variationerna
i sladdförloppet sä oberoende som möjligt av förarens förhandsinställning
till den aktuella pedalordern. Av praktiska skäl förekom då bara två olika
pedalorder: antingen SLÄPP (bara släppa gaspedalen) eller också KOPPLA ur.
De två alternativen ordnades symmetriskt enligt experimentalpsykologiska
principer. Men i tre försök (nr 125, 126 och 132) kopplade föraren ur
trots att bara gaspedalsläpp var beordrat.

Efter de protokollförda och numrerade försöken videofilmades olika
pedalátgärder i Mazdan frán följebil. Till sist filmades på samma sätt
sladdhävning genom ABS-bromsning med Scorpion.
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4.2.4 Resultat av urkoppling vid sladd med framhjulsdriven bil.

Protokolldata och videoutvárderade girvinklar enligt bilaga A stöder
observationen i kapitel 4.1.2, dvs detkan vara betydligt svårare att häva
sladd om man köpplar ur 1 en framhjulsdriven bil.

En statistisk analys av girvinklarna i försök nr 101-132 tyder också på
att sladdarna blir större med urkoppling. Mediangirvinkeln 250 för de 32
försöken överskreds i 12 försök med urkoppling och i 4 försök med enbart
gaspedalslápp. Under medianen hamnade 7 urkopplingar och 9 gaspedalsläpp.
Detta utfall ger chiwtvá=3.24 och 5 a 10% sannolikhet för att skillnaderna
är slumpmässiga. Med hansyn till det lilla antalet observationer bör man
emellertid inte basera nagra slutsatser enbart på denna analys.

Iabellwgil Sma och stora sladdars fördelning pa pedalatgard samt (genom
försöksnumren] betingelsernas ordningsföl d för de två
förarna. Girvinklarna och deras median (25 ) utvärderades i
efterhand med videofilm från en bilmonterad kamera. Ujkammma
gaspedalslápp som urköpplingar hade beordrats, men i tre Försök: nr 125, 126, 132;
kopplade Föraren ur trots order om gaspadalslápp).

     

Försöksutfall girvinkel mindre än 250 girvinkel större an 250
Pedal- FO*

atgard RARE Försöksnummer Antal Forsöksnummer Antal

Slapp BAL 103,10751133116,122,131 101,106,123
gas-

pedal JW 110,111,120 117

Koppla SÅL 102x105,114,129 104,108,115,121,124,130J
,TI-'3' 132 :L

ur Jw 112,127,128 109,118,119,125,126

 

Av de nio protokollforda försöken med rundsladd (bilaga A2) hade föraren

kopplat ur i alla utom tva. Tre av dessa sju urkopplingar upptacktes dock
först vid granskningen av videofilmerna efter försöken. De var namligen

oavsiktliga och i strid mot körordern att bara slappa gaspedalen. Várt
intryck under pagaende försök var därför att det inte spelade sa stor roll
om man kopplade ur eller inte.

Detta var en mycket viktig erfarenhet för att senare kunna förklara varför
urkopplingsradet kunnat fa så stark förankring i grund* och fortbildningen

av bilförare. Manga av de praktiska prov som ligger bakom urkopplingsradet
torde ju ha utförts under liknande omstandigheter som dessa försök.
Framför allt refereras ofta till provkörningar med halkvanâsrallyförare,

t ex i videofilmen av Hayrinen & Junhall (1987] , eller i
Trafikmagasinets vinterkorningsskola som sandes i TV2 bl a 1987-11-09.

En slutsats man kan dra av detta, tillsammans med teorin i kapitel 3, ar

\ att urkoppling ar förmanligt efter en snabb och precis rattparadJ som
halkvana förare ar kapabla till och har svart att undertrycka. I flertalet
av dessa marsförsök visade det sig namligen att föraren redan börjat styra

emot sladden da pedalatgarden utfördes. Da ratten vridits sa att
framhjulens slipvinkel är försumbar blir deras (girökande) sidkrafter
ocksa försumbara, vare sig motorn är urkopplad eller inte. Å andra sidan

far motorbromsning en girökande verkan vid dessa styrvinklar, vilket gor

att sladdvana och -förberedda förare kan minska girrörelsen, om de kopplar

ur efter fullbordad rattparering.
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Den som följer rådet att koppla ur före rattpareringen, förvärrar
omedelbart situationen genom att momentant öka framhjulens sidkrafter och
därigenom även giraccelerationen. Om drivhjulens friktionsutnyttjande i
långsled är stort när sladden börjar, torde inte ens en sladdvan förare då
hinna styra emot innan bilen snurrat runt. Detta bekräftades praktiskt i
några försök dåföraren överraskades av en oväntat tidig sladd (t ex
nr 109 i bilaga A2) och i videofilmade provkörningar utanför protokollet.
Några bilder från dessa Videofilmer återfinns i figur 4:2 - figur 4:5.
Enligt figur 4:3 väntade föraren med rattpareringen tills bilen var riktad
rakt fram (bild a). Först då styrde han mot sladden, och omedelbart innan
hade han trampat på kopplingspedalen.

Om man jämför figur 4:3 med figur 4:2, där föraren bara släppte gaspedalen
utan att koppla ur, så framgår hur snabbt sladden kan utvecklas vid
urkoppling. Efter rakt fram laget tar det cirka en sekund (bild b) tills
dess att sladden kräver fullt rattutslag. Efter två sekunder (bild c)
börjar bilfronten vridas tillbaka till färdriktningen om föraren bara har
släppt gaspedalen. Men efter urkoppling hade sladden då blivit så bred att
rattutslaget inte räckte till. Efter fyra sekunder (bild d) har bilen
antingen stabiliserats i eget körfält (gaspedalsläpp) eller hamnat bortom
all kontroll i mötande körfält (urkoppling).

4.2.5 Resultat av gaspådrag vid sladd med framhjulsdriven bil.

I kapitel 3 visas teoretiskt att gaspådrag kan stabilisera en sladdande
framhjulsdriven bil. Emellertid bör man kanske inte rekommendera att
föraren ska dra på gas i en kritisk sladdsituation, eftersom detta ju ökar
farten. Därför gjordes mycket få försök (nr 18-20) med beordrat gaspådrag.
Men teorin ansågs ändå praktiskt bekräftad genom de videofilmade
provkörningarna utanför protokollet och genom den tydligt stabiliserande
effekten av de oplanerade gaspådrag, som gjordes t ex i försök nr 29 (se
bilaga A1).

Figur 4:4 från en sådan videofilmning illustrerar att kraftigt gaspådrag
ibland är det enda som kan stabilisera bilen när rattutslaget inte räcker
till för att nolla sidkrafterna på framhjulen. Jämför figur 4:3c.

4.2.6 Resultat av ABS-bromsning vid sladd.

Att parera en sladd genom ABS-bromsning och motstyrning förefaller som ett
betydligt säkrare råd enligt de videofilmade körningarna med Scorpion. Se
figur 4:5. Aven för att undvika sladd är ABS-bromsning normalt att föredra
jämfört med motorbromsning, om bilen är bakhjulsdriven.z7 Detta
demonstrerades också i det TV-utsånda inslaget (Billing, 1988 ), som
beskrevs i kapitel 4.1.

Resultatet kan dock bli betydligt sämre, om fördelningen av de olika
hjulens bromskraft och rotationshastighet gör att friktionsutnyttjandet
blir mera förskjutet bakåt än vad detvar i försöken med Scorpion. Se
kapitel 3. Denna fördelning och friktionsbalans kan variera kraftigtsåväl
med last, däcksutrustning och bromsbelägg som med bromssystemâfs
konstruktion och tillfälliga skick. Se Flaim & Smith (1987 ).
Stabiliteten påverkas också märkbart av ABS-utruñfningens reglerstragâgi
och konstruktion enligt t ex Kullberg m fl (1976 ), Nordström (1986a )
Nordström (1986b31).

1
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Visserligen är Scorpion bakhjulsdriven. Men ABS-bromsning torde kunna m
stabilisera framhjulsdrivna bilar på likartat satt. Eftersom bra ABS-
bromsar kan kompensera för om framdáckens grepp är bättre än bakhjulens,
så kanske behovet av ABS-bromsar vintertid är störst för framhjulsdrivna
bilar. Drivhjulens tendens att successivt ge dubbarna större utstick än på
de icke drivande hjulen (se kapitel 4.1.1) äventyrar ju de framhjulsdrivna
bilarnas stabilitet sával vid bromsning som i andra situationer.
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5. DISKUSSION (Kapitlet kompletteras senare vid notatets bearbetning)

ÖQOlycksdata, fordonsdynamisk teori och de har beskrivna korforsöken ger
'anledning till följande förslag för halkutbildningen och dess utveckling.

5.1 Fördjupad olycksanalys.

Analysera (svara) olyckor pa vinterváglag for att identifiera de
farligaste kombinationerna av körsituation, fordon och förare!

5.2 Bakvagnssladd viktigt enligt olycksdata.

Prioritera träning i hur man haver bakvagnssladd (svart) framför
bromsningsteknik (kan lätt ge övertro på den egna förmagan vid halka)!

Sakerstall att eleverna far uppleva hur en bakvagnssladd uppkommer och hur
den känns vid landsvagsfart pa is! Ge korrekt information om hur sladden
bast kan havas i olika bilar och om vilka faktorer, som okar risken för
sladd!

5.3 Tona ned urkopplingsradet för bakvagnssladd med framhjulsdrift.

Se över raden om urkoppling och makulera sådan information som säger att
man ska koppla ur innan man styr emot sladden med framhjulsdrivna bilar!

5.4 ;tvardera övningsbehovoch -effekt med olika traningsmetoder.

Undersök med experimentalpsykologiska metoder och fordonsdynamiskt
baskunnande hur olika elevgrupper bast lär sig att känna igen
förvarningarna och att hava bakvagnssladd med olika biltyper, som är eller
blir vanliga [fram« och bakhjulsdrivna med varierande dacksutrustning,
ABS-bromsade bilar, etc)!

I ett sadant FoUnprojekt skulle man också kunna få svar pa hur mycket
träning, som krävs för att genomsnittseleven ska kunna hava sladd i
landsvägsfart och hur svart det ar att byta biltyp for fOrare med olika
erfarenhet. Den senare fragans vikt ökar med ökande tjänste- och
firmabilsanvandning.

5.5 Validera sladdningsbenagenheten på olika halkbanor.

Prova ut hur t ex cvningsbilarnas dacksutrustning kan anpassas till olika
halkbanor, sa att sladdningsbenagenheten blir likadan som pa is i

landsvägsfart med normala dubbdack!

5.6 Utvardera bilpopulationens körstabilitet pa is.

Undersök stabiliteten - speciellt vid bromsning - pa ett representativt

urval av de bilar, som används vintertid! Försök få fram mat- och

provmetoder, som gOr det mojligt att upptacka om en bil ar overbromsad

bak!
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Bilaga A
Eåi<i 1

1. Protokolldata och från videofilm efterutvärderad girvinkel i de
första försöken den 18 mars 1988.

  

Klocka För Fö Fartvisn Tid efter Konpar 0 Sladdning Uideo Pedalatgârd Kontrâffar. Kommentarer
sök ra (kn/h) (s) (L/N/S/tl nätt (S/K/D/B/F)

re vid kon till konpar nr i bandel girv. i handel/kon
Nr 4 15 4 5 7 15 B co (° Order Utförd

      

12:25 2 SöL 6888 2.0 4.2 7.0 11.5 -- -- -- - 0 0? Hanövern ej fullbordad
12:28 3 SâL 6288 2.4 4.9 7.9 13.2 0? ? ? 14 0 0? H11.
12:33 4 SáL 6288 2.3 4.8 7.8 12.9 0? L ? 5 0 0? -. 6
12:38 5 SAL 6988 2.3 4.5 7.2 11.8 ? S ? 26 0 0? U7,H11-12.
12:46 6 SnL 6788 2.1 4.3 7.2 11.8 0? H ? 6 0 0? -.
12:49 7 SAL 7088 ? 4.3 6.9 11.5 0? S ? 11 0 0? -.
12:59 8 SâL 7088 2.2 4.2 6.8 11.8? 0? S ? 10 0 0? -.
13:01 9 SöL 7088 2.0 4.2 6.9 11.4 0? S ja 23 Ki8 K? -.
13:05 10 SöL 7088 2.2 4.4 7.1 11.8 0? S ja 18 Ki8 K? -. Csladd ngt mindre än ovan
13:08 11 SáL 7088 2.1 4.2 6.9 11.5 0? S ja 16 Ki8 K? -. Sladdar som ovan

13:11 12 SáL 7288 2.0 4.3 6.7 11.4 0? S ja 15 Ki8 K? -. Dito nen färre returer

13:14 13 SAL 7088 2.0 4.3 6.9 11.4 0? N? ? 9 0 0? -. Mycket lugnare än ovan
13:16 14 SáL 7088 2.0 4.2 6.8 11.2 0? ? ja 7 0 0? -. Understyrning i handel 8
13:21 15 SâL 7688 1.8 4.0 6.3 10.4 0? S ja 20 0 0? U7,H11-13. Paus före 16
13:30 16 SâL 7588 2.0 4.1 6.3 10.6 0? ? ? 17 0 0? -.
13:32 17 SAL 7588 1.9 4.0 6.3 10.4 0? S ja >26 0 0? H11-12. Sladdkânsla son i 15
13:38 18 SâL 75 78 1.9 4.0 6.2 10.3 0? ? ? 8 Bi8 8? H5-6.
13:41 19 SnL 75 ? 1.9 3.8 6.3 10.3 0? ? ? 21 BiC 8i8? H10-13. Understyrning i 8
13:48 20 SâL 75 80 2.1 4.0 6.5 10.6 0? ? ? 8 8i8 BiC-D? -. Basgivning senare än ovan
13:51 21 SâL 7588 Avbrutet pga fel i farthállaren Ki8 Kort paus före 22
13:54 22 SâL 7588 2.0 4.0 6.2 10.7 0? H ? 11 Ki8 K? -. Pátagligt sjunkande fart
13:57 23 ShL 758868 1.9 4.0 6.2 10.6 0? ? ? 18 Ki8 K? H5-6.
14:01 24 SáL 7588 i 2.0 3.8 - - # >180 Ki8 Kia -. Sladd i 8, Reflexurkoppl?
14:15 25 SâL 758868 2.2 4.1 6.5 10.8 0? ? ? >26 Ki8 K? U7, H11-13.
14:19 26 SáL 7588 Avbrutet pga svar halka i 8 Ki8 B-svâng omöjlig pga dagsneja?
14:25? 27 SâL 758868 1.8 3.8 6.2 10.6 0? S ja >26 Ki8 K? U7,H12,U15. Max rattutslag
14:30 Uppehåll pga dagsneja. '
18:30 28 SAL 68 *50 2.4 4.8 7.6 13.5 0 L 0 13 F Sv? -.*0rder: Svid7 oavsett sladd
18:45 29 SáL 75 *60 2.1 4 0 6.4 11.4 0 S S >26 F BiC-D H10-11,U14. *Dito order Svid6

Kolunn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 15 16 17 18

 

Bandelarnas och konernas beteckningar framgår av figur 8:1.
* hänvisar till konnentarkolumnen.
Sladdarna graderades subjektivt av föraren enligt skalan: 0 - Liten - Medel - Stor - i helomvändning.
Beordrade och faktiskt utförda pedalátgârder vid sladd förkortas: gasSlâpp, urKoppling, 0 dvs inga
pedalátgárder, Baspadrag, valFritt. Pedalordern skulle utföras först vid sladd i angiven bandel.
Inkopplad Cruise-Control anges i fartkolunnen.
?-tecken anges efter osäker eller okontrollerad uppgift (ensamt ?-tecken anges en uppgift saknas).
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Figur A:1 Försöksbanans mätt och beteckningar. Figuren är ej skalriktig
och proportionerna är olika i längd- och sidled.
Konplaceringen avser försök nr 1-57. Máttet l a3.5m i nr 1-41,
1 =2.3m därefter. 1 =0.3m i nr 1-27, 1 =0.5m arefter. Se
figur 4:1 (med foton) för försöken fr 0 m nr 58.

Protokolldata och från videofilm efterkontrollerade pedalátgärder i
de 9 försök som resulterade i helomvändning. Nr 1-57 genomfördes
18 mars och de övriga 19 mars 1988.

 

 

Klocka FE? ?ö Fart Tid efter kon 0 Sladd Pedalátgärd Kontrâffar. Kommentarer

 

  

 

 

  

sök ra (ke/h) (s) (L/N/S/t) (S/K/0/G/F)
re vid till konpar nr handel i handel

Nr kon4 4 5 7 8 C Order Utförd

14:01 24 SAL ?SCC 2.0 3.8 i # Kit §15 -. Oväntad B-sladd, Reflexnâssig urkoppl?
21:08 57 JH 70 * 2.0 4.1 7.1 0? # Kit K? H9-11,U12. *Order Släpp vid6 oavsett sladd
11:10 58 SáL 51 * Ej tidtagning S # SiB SiB? U6,H7-8. *Orderz Släpp vid 5 oavsett sladd
13:27 101 SAL 49 M # SiC SiC,KiQ H7-8,U9-10. urKoppling i 0 vid ca 900 gir
13:48 108 SâL 48 Se kapitel 4.2.3 ? # KiC KiC H5,U8-9.
13:53? 109 JH 46 för beskrivning av L # KiC Kiâöt H5,H7-9,U10-11.
14:27 123 SoL 49 specialscheaat för L # SiC SiC H8-9,U10.
14:39 125 JH 50 försök nr 101-132 5 # Sit SåKiC H8-9,U10. Oavsiktlig KiC vid ca 600 gir
14:43 126 JU 50 S # SiC SQKiC U6,H8-10,U11. Dito KiC vid "600 girvinkel

Kolgnn 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Bandelarnas och konernas beteckningar framgår av figur 8:1 och av figur 4:1 (med foton).
* hänvisar till koneentarkolumnen.
Sladdarna graderades subjektivt avföraren enligt skalan: 0 - Liten - Hede! - Stor - t helomvändning.
Beordrade och faktiskt utförda pedalátgárder vid sladd förkortas: gasSlâpp, urKoppling, 0 dvs inga
pedalátgárder, Gaspádrag, valFritt. Pedalordern skulle utföras först vid sladd i angiven bandel.
Inkopplad Cruise-Control anges i fartkolumnen.
?-tecken anges efter osäker eller okontrollerad uppgift (ensamt ?-tecken anges en uppgift saknas).
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