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FÖRORD

På uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) har

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) utfört en undersökning av yrkesfö-

rarnas arbetsmiljö.

Första etappen behandlade bussförarnas arbetsmiljö. De fortsatta studi-

erna omfattade förarmiljön i taxi, trafikskolebil och lastbil.

De olika miljövariabler som har studerats är klimat och luftkvalitet,

vibrationer, buller, infraljud, stolens utformning och egenskaper, förar-

platsens layout i övrigt, sikt, belysning, övriga arbetsuppgifter.

Syftet med studierna var att söka ta fram underlag för kravspecifikatio-

ner för de olika miljöerna i de olika fordonsslagen.

Projektet finansierades huvudsakligen av Arbetarskyddsfonden. Viss me-

todutveckling bekostades av VTI.

Ett mycket stort tack riktas till Linköpings taxiförening samt till de

trafikskolelärare, företag och leverantörer som på olika sätt välvilligt

bidragit till projektets genomförande.

Innehållet i detta meddelande har till stor del tidigare publicerats i T,YA

rapportserie (1983:1 och 1983:2).
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Arbetsmiljön i taxi- och trafikskolebilar - Vibrationer

av
Georg Magnusson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Transportfackens

Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), med finansiering över Arbetar-

skyddsfonden genomfört studier av arbetsmiljön i vissa typer av lands-

vägsfordon. Föreliggande rapport redovisar resultatet av en under åren

1982 och 1983 genomförd studie av förarmiljön i taxi- och trafikskolebi-

lar från vibrationssynpunkt.

Rapporten behandlar endast helkroppsvibrationer eftersom delkroppsvib-

rationernas inverkan på taxiförarnas-och trafikskolelärarnas arbetsmiljö

å priori ansetts vara av ytterst marginell betydelse.

Studien består förutom av en redogörelse för metoder att värdera

helkroppsvibrationer dels av en kartläggning av personbilars och person-

bilsstolars vibrationsöverförande egenskaper och dels av en värdering av

vibrationsmiljön i personbilar av inom taxinäringen och vid trafikskolorna

vanlig typ.

Resultatet visar att personbilar som väntat i huvudsak uppvisar en bättre

arbetsmiljö från vibrationssynpunkt än vad som i genomsnitt är fallet i

moderna bussar trots att vibrationsmiljön i dessa får anses vara bra.

Mätningarna gav vidare vid handen att originalförstolen i Mercedes Benz

300 vid förarvikten 85 kg syntes ha bättre vibrationsisolerande egenska-

per än originalförarstolarna i de övriga tre här studerade bilarna

Volkswagen Golf, Volvo 343 och Volvo 244, att de vibrationsisolerande

egenskaperna hos originalförarstolen i Volvo 244 var oberoende av förar-

vikten i intervallet 55-85 kg medan de vid förarvikten 85 kg funna

speciellt goda egenskaperna hos originalförarstolen i Mercedes Benz 300

inte stod att återfinna vid förarvikten 55 kg då accelerationer på

förarsätet av samma storleksordning som vid övriga mätningar erhölls. .
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En jämförelse mellan de vibrationsisolerande egenskaperna hos fem

specialstolar genomfördes i en Volvo 244 där även Originalförarstolen

ingick i studien. Mätningarna visade att originalstølen var bättre från

isoleringssynpunkt än samtliga specialstolar men att skillnaderna var så

små att de torde sakna betydelse.
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The working environment in cars for taxi and driving schools - Vibrations

by
Georg Magnusson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

The working environment of drivers of different road vehicles has been

studied by the Swedish Road and Traffic Research Institute. The study

was financed by the Swedish Work Environment Fund on behalf of the

Vocational Training and Working Environment Council of the Transport

Trade. This report concerns the working environment of taxi drivers and

driving instructors from the vibration point of view. The study was

carried out in 1982-1983.

The report is focused on whole-body vibrations because the impact of

local vibrations on the working environment of taxi drivers and driving

instructors å priori is regarded as insignificant.

The study consists, besides of an account of methods for the evaluation

of human exposure to whole-body vibrations, partly of a survey of the

vibration transmitting properties of passenger cars and drivers' seats,

and partly of an evaluation of the working environment from the

vibration point of view in four passenger cars frequently used as taxis

and/or driving school cars.

The measurements have shown, as expected, that the working environ-

ment in passenger cars from the vibration point of view in the main is

better than in modern buses, notwithstanding the fact that the vibration

environment in buses is good too.

When measuring the vibration insulation properties of the standard

drivers' seats it turned out that when loaded with a driver weighing 85 kg

the seat of Mercedes Benz 300 was better than the standard seats of

Volkswagen Golf, Volvo 343 and Volvo 24W, that the insulating properties

of the standard driver's seat of Volvo 244 was independent of the driver

weighing 55 or 85 kg, that the superiority of the Mercedes Benz driver's
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seat with adriver of 85 kg did not sustain with adriver of 55 kg. In the

latter case the accelerations measured on the seat cushion were of the

same order of magnitude as at the rest of the measurements.

A, comparison between the vibration insulating properties of five special

seats intended for installing in passenger cars was carried out in a Volvo

244. The measurements which included also the standard driver's seat

showed that the standard seat was the best one but the differences

between the six seats were so small that it is thought to completely lack

significance.
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l BAKGRUND

Den genomförda studien avseende vibrationsmiljön i personbilar har

genomförts så att de vunna resultaten skall vara tillämpbara på såväl

förare av taxibilar som lärare i trafikskolebilar. För att undvika otymp-

ligheten i att i det följande ständigt behöva referera till båda dessa

kategorier väljs att utnyttja begreppet "förare" som ett sammanfattande

begrepp för båda kategorierna.

Studier av vibrationers inverkan på människan uppdelas traditionellt i de

två områdena delkroppsvibrationer och helkroppsvibrationer. De del-

kroppsvibrationer som i här aktuellt sammanhang kan vara aktuella är

vibrationer överförda till förarens händer via ratten och vibrationer

överförda till förarens fötter via golvet. Med helkroppsvibrationer avses

här sådana vibrationer som via stolen påverkar hela kroppen.

Inverkan av delkroppsvibrationer på förarens komfort, prestation och

hälsa har å priori bedömts vara av ytterst marginell betydelse för förare

av moderna personbilar. En, tämligen omfattande retrospektiv litteratur-

sökning avseende delkroppsvibrationer genomfördes dock i samband med

en tidigare studie av bussförares arbetsmiljö (Magnusson, 1982) och vars

magra resultat får anses bekräfta det rimliga i den gjorda bedömningen.

Arbetet har därför koncentrerats till studium av inverkan av helkropps-

vibrationer.

Verksamheten inom aktiviteten "helkroppsvibrationer" har uppdelats i tre

delaktiviteter:

- modifierande av utrustning för mätning av accelerationer på stolar och

fordonsgolv

- kartläggning av personbilars och .personbilstolars vibrationsöverförande

egenskaper

- värdering av personbilar från vibrationssynpunkt
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Av dessa delaktiviteter kan den sistnämnda betraktas såsom en, låt vara

icke heltäckande, beskrivning av syftet med vibrationsaktiviteten medan

de två övriga delaktiviteterna närmast är medel att nå detta syfte.

Vibrationsmiljön i ett landsvägsfordon konstitueras av två vibrations-

källor, vägojämnheter och interna vibrationer i fordonet på grund av t ex

hjulobalans och motorvibrationer. Av dessa vibrationskällor är vägojämn-

heten den dominerande. Detta gäller framför allt på mycket ojämna

vägar där inverkan av övriga vibrationskällor mer eller mindre dränks av

de vägorsakade vibrationerna.

Den ovannämnda studien avseende bussförares arbetsmiljö visade att i

Sverige förekommande moderna bussar från vibrationssynpunkt är tämli-

gen likartade vilket huvudsakligen har sin grund i att den svenska

bussparken domineras av två fabrikat, Scania och Volvo. Dessa bussar,

liksom även flertalet bussar av andra fabrikat, av den typ som utredning-

en behandlade är vidare uppbyggda på (i princip likartat sätt med

likartade komponenter. Detta medförde att det var möjligt att utifrån

ett tämligen begränsat antal mätningar ändå skapa en någorlunda repre-

sentativ bild av vibrationsmiljön i bussar.

Den svenska personbilsparken består däremot av ett mycket stort antal

fordonstyper av olika storlek och med olika typer av fjädringssystem.

Eftersom vidare i princip alla dessa fordonstyper är användbara som

trafikskole- och/eller taxibilar skulle en fullständig kartläggning medföra

i detta sammanhang oöverstigliga kostnader. En närmare inspektion av

förekomsten av olika biltyper som trafikskole-resp taxibil visar emeller-

tid att det med endast fyra biltyper är möjligt att täcka ungefär hälften

av trafikskolebilsbeståndet (tabell 1) och två tredjedelar av taxibilsbe-

ståndet (tabell 2).

Tabell 1 Förekomst av olika biltyper som trafikskolebil (1980)

Volkswagen Golf 2 % BMW 6%

Volvo 24% Saab 4%

Opel 16% Övriga 17%

Ford 7% .
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Tabell 2 Förekomst av olika biltyper som taxibil (1981)

Mercedes Benz 45%

Volvo 2296

Ford Granada

Toyota ' 23%

Volkswagen (minibuss)

Övriga 10%

Mätningarna av vibrationsmiljön i personbilar har därför begränsats till

att omfatta i tabell 3 angivna biltyper.

Tabell 3 Biltyper i vilka vibrationsmätningen utförts

Mercedes Benz 300

Volkswagen Golf

Volvo 343

Volvo 244

Den ovannämnda studien av bussförares arbetsmiljö från vibrationssyn-

punkt visade att denna miljö på det hela taget får betecknas som god.

Erfarenhetsmässigt måste motsvarande arbetsmiljö i personbilar å priori

anses vara bättre eller åtminstone inte sämre än i bussar. Mot denna

bakgrund har det inte bedömts rimligt att nedlägga några mera omfatt-

ande resurser på kartläggning och värdering av vibrationsmiljön 1 person-

bilar. Tonvikten har i stället lagts på ett närmare studium av egenska-

perna hos förekommande specialstolar vad avser överföring av vibratio-

ner från fordonsgolvet till föraren. Motivet härför harvarit att erfaren-

heten visat att de besvär från ryggen och angränsande kroppsdelar som

ofta drabbar yrkesförare eller motsvarande snarare är att hänföra till

felaktig sittställning och/eller termiska faktorer än till exponering för

vibrationer. Om besvären är att hänföra till sittställningen blir åtgärden

ibland ett utbyte av fordonets originalstol mot någon form av specialstol.

Det bör då vara av intresse att veta vilka förändringar av vibrationsmil-

jön som är att vänta vid ett sådant stolsbyte. Även om vibrationsmiljön

enligt ovan förutsatts vara bra är givetvis en förbättring ändå välkom-

men och kan å andra sidan en försämring av vibrationsmiljön med

VTI MEDDELANDE 528



anledning av ett stolsbyte upplevas som en besvikelse som kan skymma

andra goda egenskaper hos den nya stolen.

Jämförande mätningar mellan olika förarstolar fordrar provning i simula-

tor där jämförelsen kan göras under full kontroll av alla resultatet

påverkande faktorer. Detta fordrar då givetvis att simulatorn förmår

efterlikna de verkliga förhållandena med god realism. Vibrationsmätning-

arna inom projektet har mot denna bakgrund genomförts med syftet att

kartlägga vibrationsmiljön i personbilar för att skapa underlag för en

reproduktion av ,denna miljö i en simulator. Därmed skapas också

möjligheter för en framtida provning av nya förarstolar under förhållan-

den som så vitt möjligt är identiska med de under vilka här aktuella

stolar provats.
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2 VÄRDERING AV HELKROPPSVIBRATIONER

Ett flertal olika förslag till norm för värdering av inverkan på människan

av helkroppsvibrationer har presenterats av olika forskare. Den mest

spridda normen är 150 Standard 2631 "Guide for the evaluation of human

exposure to whole-body vibration" som emellertid har blivit föremål för

en tämligen omfattande kritik vars huvudpunkter är de följande:

Normen är baserad på

- subjektiva bedömningar av hur länge man förväntar sig kunna stå ut

med olika kombinationer av accelerationsamplitud och frekvens

- primitiva psykologiska mätmetoder

- tidsmedelvärden, medan extrema momentana variationer, stötar, inte

beaktas på annat sätt än att de ingår i medelvärdet

- studium av sinusformade vibrationer medan den verkliga vibrationsmil-

jön uppvisar stokastiska vibrationer

Normen är vidare uppbyggd utan hänsyn till eventuell interaktion mellan

vibrationer och andra förekommande miljöfaktorer såsom buller, infra-

ljud och klimat. Slutligen är det inte känt i vad mån försökspersonerna

kan anses vara representativa för den befolkning på vilken normen

tillämpas.

Alla dessa invändningar mot standarden medför en viss tveksamhet inför

användandet av densamma vid ett försök att värdera fordonsförares

arbetsmiljö från vibrationssynpunkt. Detta kan då ses som bakgrunden

till den studie av bussförares prestationsförmåga som utförts i VTI

vägojämnhetssimulator och som i sammandrag presenterats i TYA rap-

port 1981:5.

Trots denna kritik får ISO Standard 2631 ändå anses vara den bäst

underbyggda av de olika alternativ som står till buds. Ett pågående

revisionsarbete har hittills lett till att några tillägg har fogats till
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standarden. Vid standardens tillämpning i samband med föreliggande

studie har dessa tillägg beaktats.

ISO 2631 gäller för helkroppsvibrationeri tre ortogonala riktningar i

frekvensområdet 1-80 Hz. De tre riktningarna för en sittande människa

definieras i figur 1.

 

'/ ///;?//2//

Figurl Koordinatsystem vid mätning av inverkan på människan av
helkroppsvibrationer

Vid mätning av vibrationsmiljön ska accelerationerna mätas på det ställe

där vibrationen leds in i kroppen, dvs för en sittande person via sätet.

Människans känslighet för acceleration är enligt standarden beroende av

accelerationens riktning, frekvens, intensitet och varaktighet. Detta

samband framgår av gränskurvorna i figur 2 för vertikal acceleration och

av figur 3 för accelerationer i de två horisontella riktningarna.

Det framgår t ex att människans känslighet för vertikal acceleration är

störst i frekvensområdet 4-8 Hz.

Standarden innehåller tre kriterienivåer: komfortgräns, prestationsgräns

och hälsogräns. Den mellersta "Gräns för trötthet och prestationsför-

måga" är illustrerad i figur 2 och 3. Gräns för nedsatt komfort fås genom

att dividera accelerationsvärdena med 3,15 medan gräns för hälsa och

säkerhet fås genom att multiplicera accelerationsvärdena med faktorn 2.
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Figur 2 Gräns för trötthet och nedsatt prestationsförmåga enl ISO_
2631. z-riktad acceleration som funktion av frekvens för

olika exponeringstider (h = timmar)

Standarden är avsedd att användas för att bestämma tillåten expone-

ringstid för en viss vibration om frekvens och accelerationsamplitud är

kända. Detta antyder vad som de facto ursprungligen var avsikten,

nämligen att standarden skulle användas för värdering av sinusformade

accelerationer. Standardens giltighet har emellertid utvidgats till att

omfatta jämväl stokastiska vibrationer avden typ som förekommer i t ex

vägfordon. Utvärderingsmetoden är då i första hand att bestämma

vibrationens tersbandspektrum i de tre riktningarna och sedan jämföra

dessa spektra med standardens kurvskaror (se figur 4). På motsvarande

sätt förfars med de två horisontella riktningarna. Den topp i något av

diagrammen som vid jämförelsen med kurvskaran ger den lägsta tillåtna

exponeringstiden enligt den tillämpade kriterienivân bestämmer den

tillåtna exponeringstiden för den aktuella vibrationen.

En enligt den ursprungliga versionen av ISO 2631 alternativ utvärderings-

metod som i en senare revision för vissa tillämpningar fått rangen av
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Figur 3 Gräns för trötthet och nedsatt prestationsförmåga enl ISO
2631. x- och y-riktade accelerationer som funktion av frek-
vens för olika exponeringstider (h = timmar)

förstahandsalternativ innefattar användning av en i det följande beskri-

ven speciell vibrationsmätare.

De med vibrationsmätaren uppmätta accelerationerna frekvensviktas

med vägningsfilter med samma frekvenskarakteristik som de i figur 2

och 3 visade gränskurvorna. Detta innebär att för t ex vertikal accelera-

tion de accelerationskomponenter som ligger i frekvensområdet 4-8 Hz

går igenom utvärderingen med full styrka medan accelerationskomponen-

ter med frekvensen <4 Hz eller >8 Hz reduceras i en grad som beror av

frekvensen. Efter det att accelerationssignalen på detta sätt viktats

beräknas signalens effektivvärde som används som ingångsvärde i figur 2

som ger tillåten exponeringstid. Vid avläsningen betraktas då det vägda

effektivvärdet som om energiinnehållet i sin helhet ligger i frekvensban-

det 4-8 Hz. Effektivvärdet som även brukar kallas RMS-värde, definieras

enligt följande:
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T I

RMS = Root Mean Square = 4. /x2 (t)dt

0

där T = mättiden

x(t) = mätvariabeln (i detta fall accelerationen)

De horisontella accelerationerna hanteras på samma sätt och dessa tre

frekvensviktade accelerationer ger då med hjälp av diagrammen tre

tillåtna exponeringstider, som i normalfallet är olika, varav den lägsta

bestämmer tillåten exponeringstid för den studerade accelerationen.

Denna utvärderingsmetod benämns bredbandsanalys eftersom accelera-

tionssignalens hela frekvensinnehåll, inom det av ISO 2631 betraktade

frekvensområdet 1-80 Hz, behandlas som ett frekvensband till skillnad

från fallet tersbandsanalys där signalen uppdelas i ett antal frekvensband

med bandbredden en tredjedels oktav.
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ISO 2631 ger i ett av tilläggen även en möjlighet till vektoriell summe-

ring av effektvärdena för de tre sålunda viktade accelerationerna. Detta

sker enligt följande formel:

 

_ 2 2 2atot -\/2ax + 2ay + az. (1)

där atot= resulterande ISO-viktad acceleration,

m/sz, (RMS)

ar = ISO-viktad acceleration i x-riktningen,

m/sz, (RMS) *

a = ISO-viktad acceleration i y-riktningen,

m/sz, (RMS)

a = ISO-viktad aCceleration i z-riktningen,

m/sz, (RMS)

a tot utnyttjas sedan som ingångsvärde i 4-8 Hz intervallet för diagram-

met för vertikal acceleration. Denna sammansatta acceleration atot har

vid studier i England befunnits bättre återspegla människans subjektiva

upplevelse av diskomfort under vibrationsexponering än vad någon av de

tre individuella accelerationerna gör.

Att observera i sammanhanget är emellertid att bredbandsanalysen alltid

ger kortare tillåtna exponeringstider än vad tersbandsmetoden ger. De i

standarden angivna exponeringstiderna är baserade på tersbandsanalys

varför en korrektionsfaktor måste tas fram för att mätresultat från

bredbandsanalysen ska kunna utnyttjas. Skillnaden mellan de två meto-

derna -beror av frekvensinnehållet i signalen. För fordon av olika typ men

med likartade Spektra för sätesaccelerationen bör detvara möjligt att ta

fram en för dessa fordonstyper generellt giltig korrektionsfaktor. Om

sålunda alla fordon av en viss kategori är likartade i detta avseende kan

en för dessa fordon gällande korrektionsfaktor bestämmas vilket gör det

möjligt att vid framtida studier av enskilda fordon utnyttja den enklare

bredbandsanalysen i stället för tersbandsanalys.
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Denna ansats visade sig vara fruktbar i samband med den ovan nämnda

studien av bussförares arbetsmiljö. Det bedöms emellertid inte möjligt

att behandla personbilar på motsvarande sätt på grund av den stora

typflerfalden.

Det är följaktligen inte möjligt att med utgångspunkt från bredbandsana-

lys direkt kunna dra slutsatser om huruvida arbetsmiljön i personbilar

från vibrationssynpunkt medger bibehållande av komfort och arbetsför-

måga inom förekommande arbetspasslängder. Detta kan emellertid be-

traktas såsom en tämligen betydelselös inskränkning av resultatet av

föreliggande undersökning eftersom ett revideringsförslag till ISO 2631

som f n är under behandling i ISO/TC108 saknar samband mellan expone-

ringstid och komfort resp prestationsförmåga.

Revisionsförslaget bygger helt på bredbandsanalys av accelerationssigna-

lerna med olika vägningsfilter beroende på signal och ändamål med

mätningen. Även om ovan angivet accelerationsvärde atot inter återfin-

nes i normförslaget representerar det dock den typ av mätvärde som

förslaget omfattar och kan användas för jämförelse mellan vibrations-

miljön i personbilar och motsvarande i bussar.

VTI MEDDELANDE 528
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3 VIBRATIONSMÄTARE

För mätning av fordonsförares vibrationsmiljö används vanligen en

vibrationsmätare som i princip består av en platta innehållande tre

accelerometrar samt en utvärderingsenhet. De tre accelerometrarna är

monterade så att accelerationerna i tre mot varandra ortogonala rikt-

ningar kan mätas samtidigt. Vid mätning ska fordonsföraren sitta på den

på förarsätet placerade plattan. Accelerationssignalerna frekvensviktas

enligt föreskrift i ISO standard 2631 (se föregående avsnitt) och effektiv-

värdet (RMS-värdet) beräknas för varje riktning.

En sådan vibrationsmätare utvecklades vid VTI i samband med den

tidigare nämnda busstudien. Utrustningen har sedermera vidareutveck-

lats så att den numera ryms i en resväska av s k kabinmodell (figur 5)

samt ger fler mätdata än tidigare.

Figur 6 visar ett exempel på utskrift från den nya vibrationsmätaren.

  

Figur 5 VTI vibrationsmätare
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Exempel på utskrift från VTI vibrationsmätare

För mätning på personbilsstolar har en ny mjuk sittplatta för accelero-

metermontage framtagits (figur 7). Dimensioner och material har valts

med ledning av_ International Standard 150 7096 Earth-moving machinery

-Operator seat-Measurement of transmitted vibration.
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4 MÄTVARIABLER

4.1 Vägg'ämnhet

Vägojämnheten uttrycks vanligen som ett genomsnittsvärde över en viss

vägsträcka av någon parameter som beror av vägens längsprofil. Ett

flertal jämnhetsmätmetoder med tillhörande jämnhetsmått har utveck-

lats. Det visar sig att dessa jämnhetsmått i många fall är väl korrelerade

till människans upplevelse av diskomfort vid färd i olika typer av

vägfordon. (Magnusson och Arnberg, 1976 och Magnusson, Arnberg och

Pettersson, 1977).

Jämnhetsmätningen har inom ramen för denna undersökning utförts

endast i begränsad omfattning och huvudsakligen med syfte att möjlig-

göra jämförelse mellan accelerationsnivåerna i personbilar med motsva-

rande i bussar och lastbilar.

Jämnhetsmätningen har genomförts med VTIs modernaste jämnhetsmä-

tare, VTI Laser RST. Denna mätare mäter förutom vägens jämnhet i

längsled även dess tvärprofil. Jämnhetsmätningen utförs genom att

avståndet mellan vägytan och bilen kontinuerligt mäts med hjälp av en

laser. Vidare mäts bilkarosseriets vertikalacceleration som integreras

två gånger vilket ger bilkarosseriets vertikalrörelse. Denna summeras till

det med lasern uppmätta vertikala avståndet mellan karosseri och vägyta

varefter RMS-värdet för denna summa bestäms. Detta RMS-värde

utnyttjas som jämnhetsmått.

4.2 Golvacceleration

 

Golvaccelerationen har mätts endast i vertikal riktning och så nära

förarstolens fundament som möjligt. Vid utvärderingen utnyttjades en

Brüel öc Kjaer spektralanalysator för tersbandsanalys. Med spektralanalys

avses en uppdelning av en signal, i detta fall accelerationen, i dess

enskilda harmoniska komponenter med bestämning av tillhörande ampli-

tud för varje frekvenskomponent. Spektrum anges här i form av ampli-

tudspektrum för den uppmätta accelerationen. Därmed menas att spekt-
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rum visar RMS-värdet (effektivvärdet) av accelerationsamplituderna hos

frekvenserna ingående i resp frekvensband. Eftersom bandbredden vid

tersbandsanalys är en tredjedels oktav ökar bandbredden med ökande

frekvens. Detta ger en sämre upplösning i frekvenshänseende än s k

smalbandsanalys med konstant bandbredd. Det har emellertid bedömts

att tersbandsanalysen ger tillräcklig frekvensupplösning i det för vibra-

tionskomfortstudier intressanta frekvensområdet 1-30 Hz.

4.3 Sätesacceleration

För att beskriva förarsätets egenskaper vad avser överföring av golv-

acceleration till acceleration på sätet utnyttjas ofta en metod innebä-

rande mätning av samhörande accelerationer på förarstolens sittdyna och

på bilgolvet samt beräkning av motsvarande RMS-värden. Kvoten mellan

dessa RMS-värden bestäms för olika typer av stolar under olika betingel-

ser.

I detta sammanhang kan diskuteras om de accelerationer som ligger till

grund för beräkningen av ovannämnda kvot, skall viktas enligt ISO 2631

(se kap 2) före RMS-bildning. Griffin (1978) har föreslagit en faktor

SEAT (Seat Effective Amplitude Transmissibility) som utgörs av kvoten

mellan RMS-värdena av de ISO-viktade accelerationerna. Motivet till

detta förfarande är att stolens egenskaper i det frekvensområde där

människan är känsligast framhävs på bekostnad av egenskaperna vid

övriga frekvenser. Detta är då baserat på antagandet att viktningskurvan

i ISO 2631 verkligen beskriver människans vibrationskänslighet på ett

riktigt sätt.

I revisionsförslaget till 130 2631 anges det känsligaste frekvensområdet

för vertikal acceleration i sittande ställning till 0,5-20 Hz vad avser

komfortupplevelsen och till 0,5-8 *Hz vad avser prestation. Prestations-

kriteriet gäller uteslutande förmågan att utföra styruppgifter med

händerna samt förmåga att bibehålla synskärpan.
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Gällande ISO-standard anger enligt ovan det känsligaste frekvensområdet

för vertikal acceleration till 4-8 Hz för såväl komfort som prestation där

prestationskriteriet dessutom gäller generellt.

Frekvensområdet för största vibrationskänsligheten är sålunda enligt

nyare uppfattning bredare än vad som tidigare antagits.

Trots dessa nyare uppfattningar har det dock bedömts rimligt att basera

mätningar och bedömningar i föreliggande undersökning på den nu

gällande standarden ISO 2631 av år 1978. Detta dikteras dels av det

skälet att jämförelse med busstudien möjliggörs och dels av att det är

olämpligt att tillämpa ett normförslag som kan komma att bli föremål

för mer eller mindre omfattande revideringar.

Vid jämförelse mellan olika typer av specialstolar för personbilar till-

kommer emellertid det problemet att sittdynans _överyta kan ha olika

lutning vilket medför att accelerometrarna får olika orientering relativt

lodlinjen för de olika stolarna. _Detta påverkar mätresultatet så att

mätningarna kan ge intryck av förekomst av i verkligheten icke existe-

rande skillnader i olika stolars vibrationsöverförande egenskaper resp

dölja existerande skillnader.

Figur 8 visar schematiskt två förarstolar A och B med olika lutning hos

sittdynans överyta. Om båda stolarna utsätts för en vertikalrörelse som

ger en vertikalacceleration az på sittdynan kommer mätutrustningen att

ge värdet aZA på stolen A och värdet aZB på stolen B. Sambandet mellan

a ocha re är:
2 zA Sp a2B

a z aZA : aZB (2)
2 s1n oc sm B

Vinklarna (x och B är emellertid svåra att mäta varför i stället ett

annat samband kan utnyttjas

  

_ 2 2'_ 2 2'
az //axA + azA //axB + azB (3)
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Eftersom VTI vibrationsmätare ger båda dessa accelerationer kan så-

lunda aZ bestämmas.

     

a
xA

Figur 8 Inverkan av olika säteslutningar på mätsignalen

Det visar sig att ekv (3) påminner om ekv (l)

 

_ 2 2 2 '
atot - //Zax + 2ay + aZ (1)

dar ax, ay och aZ ar for någon stol uppmatta varden t ex axA, ayA och

azA.

Om ay = 0, vilket är fallet på rak väg och om stolen inte lutar i sidled, är

skillnaden mellan ekv (i) och (3) endast faktorn 2 framför ax i ekv (l).

Rekommenderad säteslutning är 170. Vid denna lutning ger ekv (l) 4 %

högre värde än ekv (3) medan en tänkbar säteslutning av 200 ger cirka 6

%. Eftersom skillnaderna mellan de olika förarstolarna kan förväntas

vara tämligen små väljs att använda ekv (3) för beräkning av de

vertikalaccelerationer som uppkommer på förarsätet.
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Vid jämförelsen mellan olika biltyper utnyttjas däremot det av vibra-

tionsmätaren beräknade värdet AV vilket är identiskt med a t enl ekv
ot

(l). Skälet till detta är att det i detta fall är fråga om att belysa de olika

bilarnas egenskaper vad avser vibrationskomfort och där har då AV

tidigare visats ha god korrelation till människans upplevelse av komfort.
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5 STOLPROVNINGSFÖRSLAG ENLIGT ISO/TClOS

Inom ISO/TClOS/SCZ/WGä pågår ett arbete syftande till att ta fram en

standard för provning av förarstolar till fordon. Arbetet utförs mot

bakgrund av ett nyligen godkänt förslag till provning av förarstolar till

entreprenadmaskiner. Uppgiften för ISO/TClO8/SC2/WG4 är nu att pro-

ducera ett förslag till generell standard för provning av förarstolar vilka

sedan kan anpassas till andra typer av fordon. Ett sådant förslag har

också framtagits inom ISO/TClOS. Provningsmetoden är i princip den-

samma i båda förslagen även om det nya innefattar mätning i tre

riktningar medan standarden för provning av entreprenadmaskinstolar

föreskriver mätning i endast vertikal riktning. I båda fallen utnyttjas

emellertid en simulator där stolarna ska utsättas för vibrationer typiska

för det fordon för vilket stolen är avsedd. Detta ska säkerställas genom

fältmätningar av fundamentvibrationer vid typiska arbetsförhållanden.

Vibrationerna definieras genom PSD (Power Spectral Density) och ampli-

tudfördelning.
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6 STOLPROVNING I SIMULATOR

I syfte att åstadkomma en reproducerbar provning av olika förarstolars

vibrationsöverföringsegenskaper har ett försök att utnyttja VTI väg-

ojämnhetssimulator för stolprovning, i huvudsak i enlighet med av

ISO/TC108 angivna riktlinjer, genomförts.

För att möjliggöra direkt jämförelse mellan mätningar i simulator och

mätningar i bil på väg valdes att i simulatorn försöka reproducera

vibrationsmiljön från en enda personbil i stället för att, i syfte att uppnå

större generaliserbarhet, reproducera en för aktuella fordon genomsnitt-

lig miljö.

Den vibrationsmiljö som skulle reproduceras i simulatorn hämtades från

en Volvo 244 för vilket ändamål vertikal golvacceleration vid förarsätets

fundament uppmättes vid färd på belagd väg med olika grad av ojämnhet.

Vertikal golvacceleration för varje mätsträcka -spektralanalyserades i

tersbandsanalysator och ett medelspek'trum bildades. Detta medelspekt-

rum som visas i figur 9, heldragen kurva, efterbildades sedan så vitt

möjligt i simulatorn, figur 9 streckad kurva. Överensstämmelsen är som

synes god, och avvikelsen ligger inom den av ISO/TC 108 angivna

toleransen ith 96.

Figur 10 visar amplitudfördelningen för golvaccelerationen i en Volvo

244 vid körning på jämn väg (heldragen kurva) resp på en från jämnhets-

synpunkt medelgod väg (streck-prickad kurva). Figuren visar även ampli-

tudfördelningen för den i simulatorn reproducerade vibrationen (streckad

kurva). Dessa amplitudfördelningar har redovisats i ett s k normalfördel-

ningsdiagram där en matematiskt korrekt normalfördelning representeras

av en rät linje vars lutning bestäms av fördelningens standardavvikelse.

Som framgår av figuren ger simulatorn en accelerationsamplitudfördel- -

ning som väl överensstämmer med verkliga förhållanden. 'Vidare är

fördelningen i stort sett normalfördelad vilket är en i och för sig

intressant iakttagelse som dock här saknar betydelse men som under-

lättar t ex matematiska simuleringar av vibrationsförhållanden i person-

bilar.
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Figur 9 Tersbandspektrum vertikal golvacceleration i personbil och
simulator

Trots dessa gynnsamma resultat beträffande möjligheten att reproducera

en personbils vibrationsmiljö i simulatorn visade det sig inte möjligt att

genomföra den avsedda stolprovningen i simulator. Orsaken härtill är att

frekvensspektrum ibland förändrades språngvis och okontrollerbart. Det

var visserligen möjligt att vid varje sådant tillfälle åter justera spektrum

till rätt form men varje sådan justering tog] ganska lång tid och det

bedömdes inte rimligt att uppoffra de för dessa ständiga justeringar

erforderliga medlen utan att i stället genomföra den avsedda stolprov-

ningen i bil. Detta medför att stolarna inte provas under identiska

betingelser men genom att genomföra mätningarna i en och samma bil,

samma förare, vid konstant hastighet och på samma vägar och under en

kort tidsperiod har dock felfaktorerna så vitt möjligt nedbringats. Den

utarbetade tekniken att reproducera ett vibrationsspektrum i simulator

kan dock utnyttjas i en framtida simulator som genom modernare teknik

kan ges en tillförlitligare funktion.
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7 RESULTAT

7.1 Kartläggning

Vibrationsmiljön har studerats i de fyra här behandlade biltyperna med

hjälp av den tidigare definierade ISO-viktade summavektorn för de

accelerationer föraren upplever vid färd på vägar med olika grad av

jämnhet. Eftersom det inte varit möjligt, och med hänsyn till den

pågående revisionen av ISO-standarden kanske mindre meningsfullt, att

försöka värdera vibrationsmiljön i termer av acceptabel exponeringstid

från komfort- eller prestationssynpunkt har här valts att endast jämföra

bilarna med varandra och med motsvarande resultat från den tidigare

genomförda busstudien.

Summavektoraccelerationen för en förare vägande 85 kg redovisas i figur

11-14 som funktion av vägens ojämnhetstal uppmätt med VTI Laser RST.

Regressionslinjen för motsvarande samband erhållet från mätningar vid

hastigheten 70 km/h i ett antal bussar visas även.

Resultaten visar att personbilarna som väntat i huvudsak uppvisar en

bättre arbetsmiljö' från vibrationssynpunkt än vad bussar i genomsnitt gör

trots att även vibrationsmiljön i moderna bussar får anses vara bra.

Endast ett fåtal mätvärden ligger högre än genomsnittet för buss.

Spridningen i summavektorvärde för vägar med en och samma jämnhet är

dock som synes avsevärd men tyngdpunkten ligger dock klart under

genomsnittet för buss. Busstudien visade att komfortgränsen utvärderad

enligt ISO 2631 överskreds efter cirka tre timmar medan motsvarande

prestationsgräns inte överskreds inom den längsta tillåtna arbetstiden

utan paus, sex timmar.

Figur 15 och 16 visar resultatet av mätningar i Mercedes Benz 300 och

Volvo 244 med en förare vägande 5.5 kg. En jämförelse med motsvarande

mätningar med en tyngre förare (figur 11 och 13) visar att mätresultatet

i princip är oberoende av förarens vikt. Att beakta här är dock att

eventuella skillnader i körsätt mellan de båda förarna kan ha påverkat

resultatet. I nästa avsnitt behandlas denna fråga på ett sätt som

eliminerar eventuell skillnad i körsätt. Inverkan av skillnader i kropps-
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Figur 11 ISO-viktad sätesacceleration i Mercedes Benz 300 som funk-

tion av vägens jämnhet. Förarvikt 85 kg
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Figur 12 ISO-viktad sätesacceleration i Volkswagen Golf som funktion

av vägens jämnhet. Förarvikt 85 kg
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Figur 13 ISO-viktad sätesacceleration 1 Volvo 244 som funktion av

vägens jämnhet. Förarvikt 85 kg
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Figur 14 ISO-viktad sätesacceleration i Volvo 343 som funktion av

vägens jämnhet. Förarvikt 85 kg
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Figur 15
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Figur 16 ISO-viktad sätesacceleration 1 Volvo 244 som funktion av

vägens jämnhet. Förarvikt 55 kg
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vikt, kroppskonstitution, sittställning och benägenhet att medelst mus-

kelanspänning mildra inverkan av vibrationer och andra faktorer kan

dock aldrig separeras från varandra.

7.2 Förarstolarnas vibrationsöverförande egenskaper

Denna delstudie omfattar dels mätning på originalförarstolarna i de fyra

studerade personbilarna dels mätning på fem specialstolar monterade i

en av bilarna, Volvo 244. Samtliga mätningar har utförts med en förare

vägande 85 kg. Mätning på originalstolarna i Mercedes Benz 300 och

Volvo 244 har dessutom genomförts med en förare vägande 55 kg.

För att göra jämförelsen så. vitt möjligt rättvisande oberoende av

säteslutningen utnyttjas här vektorsumman av ISO-viktade x- och 2-

viktade accelerationer (se fig 1). Figur 17 visar en sammanställning av

regressionslinjerna för sambandet mellan denna vektorsumma och den

ISO-viktade vertikala golvaccelerationen uppmätta med en förare vägan-

de 85 kg. Resultatet'visar att originalförarstolen i. Mercedes Benz 300

ger en bättre vibrationsisolering än vad som är fallet i de tre andra här

studerade bilarna. Genom covariansanalys har konstaterats att den

uppmätta skillnaden mellan de fyra bilarna är signifikant på 99%-nivån.

En förnyad covariansanalys omfattande Volkswagen Golf samt Volvo 244

och 343 visar att även den uppmätta skillnaden mellan dessa bilar är

signifikant på 99%-nivân. Emellertid är denna skillnad i absoluta mått så

liten att den får anses sakna praktisk betydelse.

Figur 18 visar sambandet mellan vektorsumman av x- och z-riktad ISO-

viktad sätesacceleration och ISO-viktad golvacceleration för originalsto-

larna i Mercedes Benz 300 och* Volvo 244 belastade med förare vägande

55 resp 85 kg. Det framgår att Volvostolens vibrationsisolerande egen-

skaper är i stort sett oberoende av förarens vikt inom det betraktade

variationsområdet. För originalstolen i Mercedes Benz gäller däremot att

den vid förarvikten 85 kg konstaterade bättre vibrationsisoleringen

relativt Volvo 244 inte föreligger vid förarvikten 55 kg där i stället i

princip samma egenskaper som för Volvo 244 erhålles. Motsvarande

jämförelser för Volkswagen Golf och Volvo 343 har inte genomförts.
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Figur 17 ISO-viktad sätesacceleration för originalstolar som funktion
av fordonets golvacceleration. Förarvikt 85 kg

Sammanfattningsvis kan beträffande de vibrationsisolerande egenskaper-

na hos de studerade originalförarstolarna sägas att vid förarvikten 85 kg

uppvisar Mercedes Benz 300 bättre resultat än de övriga som i princip är

likvärdiga. De vibrationsisolerande egenskaperna hos originalförarsätet

hos Volvo 244 är i princip oberoende av förarvikten, åtminstone i

intervallet 55-85 kg. För Mercedes Benz 300 gäller att originalförarsto-

len belastad med en förare vägande 55 kg ger i huvudsak samma

vibrationsisolering som övriga tre bilar vid förarvikten 85 kg samt även

Volvo 244 vid förarvikten 55 kg. Här ger sålunda samtliga mätningar i

huvudsak samma resultat.

En jämförelse mellan de vibrationsisolerande egenskaperna hos fem

specialstolar har genomförts i en Volvo 244. Figur 19 visar en samman-

ställning av de funna sambanden mellan ovan definierat accelerations-
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Figur 18 ISO-viktad sätesacceleration för originalstolar som funktion
av fordonets golvacceleration. F örarvikt 55 och 85 kg

mått på förarstolen och den ISO-viktade vertikala golvaccelerationen där

även mätresultat från bilens originalstol har medtagits som jämförelse.

Covariansanalysen visar att de konstaterade skillnaderna mellan stolarna

är signifikanta på 99%-nivån. En covariansanalys omfattande de fem

återstående stolarna, inklusive originalstolen, efter att den enligt mätre-

sultaten sämsta stolen König borttagits ger också en klar signifikant på

99%-nivån.

Undersökningen visar att Volvos ori'ginalstol uppvisar de bästa vibrations-

isolerande egenskaperna av de här provade stolarna men att skillnaderna

är så små att de torde sakna betydelse, möjligen med undantag för König

som vid stora golvaccelerationer synes ge sämre resultat än övriga

stolar.
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Figur 19 ISO-viktad sätesacceleration för olika specialstolar som funk-

tiøn av fordonets golvacceleration. F örarvikt 85 kg
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8 DISKUSSION

Vibrationer i personbilar har redan tidigare bedömts vara ett från

arbetsmiljösynpunkt ringa problem. Den genomförda kartläggningen visar

också att så är fallet. Det primära syftet med vibrationsundersökningen

har varit dels att studera förekommande sätesvibrationer i de som taxi-

och trafikskolebilar vanligast förekommande bilfabrikaten och dels att

från vibrationssynpunkt värdera de olika specialstolar som i ökande

omfattning inmonteras som ersättning för originalstolar. Skälen till att

originalstolen byts mot en specialstol är ofta att originalstolen har gett

ryggbesvär.

Kartläggningen och värderingen visar att vibrationerna i personbilssäten

generellt ligger under eller i paritet med de i bussförarstolar. Vibrations-

miljön i bussar hartidigare bedömts som god.

De skillnader i sätesacceleration som uppmätts på olika stolar är tydligt

avläsbara om ett diagram enligt figur 19 på sidan 33 användes. I

realiteten är dock skillnaden mellan bästa och sämsta stol knappt

märkbar.

De genomförda mätningarna antyder att det från vibrationssynpunkt är

egalt vilken av de nu provade stolarna som användes. Det kan dock

tänkas att vissa kombinationer av andra bilfabrikat som_ inte här stude-

rats och vissa av de provade stolarna kan ge större sätesaccelerationer

och därmed märkbart sämre komfort.

Resultatet ger inte anledning till några rekommendationer om förändring

avseende vibrationsmiljön i personbilar.
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