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l PROJEKTETS SYFTE

I projektplanen formuleras projektets syfte på följande sätt:

"Den allmänna avsikten med projektet är att undersöka på vilket sätt

motorcyklister bör utbildas och tränas för att kunna bromsa effektivt."

"Den konkreta målsättningen med projektet är dels att kartlägga hur

förare med olika erfarenheter klarar att genomföra hårda inbromsningar

under olika betingelser, dels att utröna hur olika träningsmängd och

-innehåll påverkar bromsförmågan."

Bakom projektplanen kan några grundläggande problem urskiljas. Dessa

kan konkretiseras i form av frågor:

a) Hur stora är de olyckskostnader (i vid mening), som kunde ha undvikits

genom effektiv bromsning?

(Svaret på denna fråga anger det teoretiska vinsttaket för en 100%

framgångsrik bromsutbildning).

b) Vilket samband finns mellan elevens förmåga att bromsa under övning

eller prov och bromsförmågan i ett krislåge?

(Detta är givetvis en central fråga. Är inte detta samband känt blir

utbildningens effektivitet endast en from förhoppning och det finns

ingen möjlighet att värdera ett utbildningsresultat).

c) Hur skall utbildningen utformas för att ge eleven förmåga att bromsa i

krissituationer?

(Denna fråga är intimt förknippad med fråga b)
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2 BRISTFÄLLIG BROMSNING SOM OLYCKSORSAK

Som bakgrund till en undersökning av motorcyklisters förmåga att bromsa

effektivt bör bromsfärdighetens betydelse vara av intresse. Antalet

olyckor (eller egentligen olyckskostnaden), som orsakas av bristfällig eller

oeffektiv bromsning, kommer ju dels att vara avgörande för hur man

prioriterar åtgärder, som syftar till att förbättra bromsförmågan, dels att

vara av betydelse för möjligheterna att via trafiksäkerhetsstatistiken

utvärdera olika insatser med detta syfte.

För att kunna avgöra om bristfällig bromsning varit en nödvändig för-

utsättning för en olycka måste en noggrann analys av olyckan göras. Det

räcker inte att bara konstatera att bromsningen varit oeffektiv eller t ex I

skett med låst bakhjul. I många fall hade olyckan säkerligen skett även om

inbromsningen varit perfekt; i andra fall hade den riktiga strategin varit

att inte bromsa alls men styra undan för hindret 'eller lägga ned mera. Det

sistnämnda gäller t ex nästan alla de singelolyckor som undersökts av VTI

i den sk haveristudien.

Det är svårt att ens ungefärligen ange hur stor andel av mc-olyckorna,

som i någon förnuftig mening kan anses ha "orsakats" av bristande färdig-

het i bromsning. Den officiella statistiken över polisrapporterade olyckor

ger ingen ledning och de haveristudier, som publicerats, ger motsägelse-

fulla svar. Den mest omfattande, Hurt 1981, anger att brister i broms-

färdigheten förekommit vid drygt 50% av alla undersökta olyckor. Donne

m fl (1985) anger att vid 18% av alla olyckor har ett eller båda av

motorcykelns hjul varit låsta. Kindl påstår, utan angivande av källa, att

7% av alla "svåra" olyckor skulle ha orsakats av dåligt utnyttjade bromsar

(Kindl 1985). Shephard ett al (Shepard 1985) redovisar i en undersökning

gjord vid TRRL (England) att olämplig bromsteknik bidragit till upp-

komsten av var tionde mc-olycka.

Dessa siffror är emellertid inte utan vidare tillämpbara på förhållandena i

de nordiska länderna. Bl a är andelen singelolyckor - där bromskunnandet,

bl a enligt erfarenhet från VTI haveriundersökning, oftast saknat bety-

delse - betydligt högre än i England, Tyskland och flertalet av USAs

stater. En rimlig gissning skulle kunna vara, att om alla motorcyklister
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alltid bromsade så effektivt som omständigheterna medger, så skulle

antalet olyckor sjunka med kanske 10 96. En förbättrad utbildning i broms-

ning skulle knappast kunna minska antalet "bromsolyckor" med mer än

några få procentenheter och därmed inte heller spåras i olycksstatistiken.

De faktorer, som påverkar olyckstalens storlek, är så många och så dåligt

kända att en enstaka faktor, vars effekt uppgår till några procent av

totalantalet olyckor, drunknar i det statistiska "bruset".
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3 UTBILDNING I BROMSFÄRDIGHET

3.1 Undervisningen syfte

Undervisning i bromsning har som redan nämnts till syfte att sänka

elevens risknivå. Det är därför inte tillräckligt att lära eleven att uppnå

möjligast korta bromssträcka på en speciell bana och med en motorcykel,

som eleven aldrig kommer att använda efter avlagt körkort.

Viktigast är inte att kunna bromsa på kortast möjliga sträcka - för genom

att köra tillräckligt vårdslöst är den ändock för lång - utan att kunna

bedöma den verkliga bromssträckan utifrån egenskaperna hos väglaget,

hastigheten och motorcykeln och inte minst den egna kapaciteten.

Inlärningen kan kanske delas in i följande delmål:

a) Träna hand. och fot att känna sambandet mellan manöverkraft och

bromskraft i hjulperiferien.

b) Träna de taktila sinnena att bedöma bromsningens effekt, dvs slipets

storlek.

c) Träna snabb anpassning av manöverkraften vid förändringar av slipet.

Särskilt viktigt är det att reagera snabbt och rätt när något hjul börjar

glida.

3.2 Utbildningsresultat

Bromsutbildningens syfte är ju i slutändan att minska elevernas risknivå i

trafiken. Eftersom det aldrig övertygande vistas att den typ av broms-

kunnande, som mätes vid enkla bromsprov, har något positiv korrelation

med risknivån, återstår endast att med hjälp av statistiska metoder under-

söka utbildningens effekt på olycksfrekvens. Eftersom all utbildning i

praktiken ju omfattar flera-moment än bromsning är det dock inte möjligt

att ur en "enkel" trafiksäkerhetsstudie särskilja effekten av en speciell del

av ett utbildningspaket.
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Det är dock troligt, att om ett utbildningspaket ej har någon effekt, så

har inte heller någon av de ingående momenten någon påtaglig trafik-

säkerhetsverkan.

Olika typer av vidareutbildningar (delvis motsvarande de svenska sk

avrostningsövningarna och Guldhjälmskursen) har studerats bl a av Morti-

mer (Mortimer 1984) samt Lund och Williams (Lund et al 1985). Anmärk-

ningsvärt nog har man inte i något fall ansett sig kunna visa att utbild-

ningen (som ju i samtliga fall bl a omfattat bromsutbildning) lett till

minskad olycksrisk för deltagarna. Detta måste rimligen innebära att

trafiksäkerhetseffekten av de enkla bromsövningar, som sker på sk vidare-

utbildningskurser, ej kan påvisas.

Därmed är dock inte nödvändigtvis den primära utbildningen (körkorts-

utbildningen) meningslös. Dels startar den från en lägre nivå - de flesta

eleverna har nog provat att köra innan de kommer till trafikskolan men

saknar all rutin - dels omfattar den betydligt längre tid och kan genom-

föras med väsentligt högre undervisningskvalitet. Detta är dock enbart

antaganden - veterligen har utbildningsresultatet aldrig studerats veten-

skapligt.

3.3 Trafikskoleutbildning (utbildning för körkortsprov)

Innehållet i trafikskolornas utbildning regleras formellt av "kursplan för

förarutbildning" (fastställd av TSV) och i praktiken av förarprovet och

trafikskolelärarens ambition. Bedömningen av elevens förmåga att bromsa

sker dels vid ett särskilt manöverprov, dels i samband med körning i

gatutrafik och på landsväg. Vid ingetdera tillfället får eleven tillfälle att

visa sin förmåga att bromsa på varierande underlag och oförberedd (om

det inte inträffar något olyckstillbud under uppkörningen).

Informella kontakter med flera trafikskolor har visat på mycket stora

skillnader i ambitionsnivå och uppläggning av bromsundervisningen. Många

skolor, särskilt sådana som specialiserat sig på motorcykelutbildning,

försöker lära eleverna att bromsa i oförutsedda situationer, på varierande

underlag och med olika last. En sådan utbildning tar givetvis längre tid än

en renodlad inlärning av de för provet behövliga färdigheterna och blir
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därigenom även dyrare för eleven. Lite drastiskt skulle man kunna

uttrycka skillnaden på följande sätt. Vissa skolor lär eleverna en god,

allmän bromsteknik, andra lär dem att prestera mycket effektiv broms-

ning i en speciell situation.

3A Frivillig utbildning

I de nordiska länderna är de enda frivilliga utbildningarna av nämnvärd

omfattning de sk Guldhjälmskurserna i Sverige, DMC Efteruddannelse-

kurser i Danmark och motsvarande typ av kurser i Finland. I alla dessa

kurser ingår bromsövningar, dels som en renodlad övning i hård inbroms-

ning, dels som en del av andra övningar (bromsning med undanmanöver och

i vissa fall körning på bana).
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4 DE FYSISKA OCH TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR

BROMSNING

4.1 Allmän bakgrund

Följande beskrivning av bromsningens förutsättningar är mycket förenklad

och avser endast att ge en bakgrund till behandlingen av bromsinlärning

och bromsprov i följande kapitel.

De tekniska förutsättningarna för en effektiv bromsning finns hos alla

motorcyklar. Vid prov med standardmotorcyklar erhålles normalt medel-

retardationer på 7,5-9 m/sek2 vid bromsning från 100 km/h vilket är

bättre än vad de allra flesta personbilar kan uppnå. Dålig bromsförmåga

beror alltså inte på att de tekniska förutsättningarna saknas; bristerna är

att söka i förarens oförmåga att utnyttja de tillgängliga resurserna (se

tabell 1). '

Grundvillkoret för all bromsning är att den största kraft, som kan

överföras mellan hjulet och vägbanan kan uttryckas som produkten av

hjullasten och friktionstalet. Friktionstalet, definierat på detta sätt, är

dels beroende av vägens och däckets egenskaper, dels .beroende av det sk

slipet, dvs skillnaden mellan det bromsade hjulets periferihastighet och

periferihastigheten hos ett frirullande hjul (fig 1). Största bromskraft

erhålles oftastvid ca 15-2096 slip.

Friktionstal

1,0.

  

0 I | i 5-0 \ 1 x I %

Figur 1 Samband mellan friktionstal och slip
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Tabell 1 a. MOTORCYKLARS BROMSPRESTANDA PÅ TORR KÖRBANA.

Märke, modell Retardation i m/52
(vid angiven hastighet)

50 km/h 100 km/h 130 km/h

Bultaco Streaker 7,72 - -
Honda CM 185 7,54 - -
Kawasaki KH 125 7,48 - -
MZ TS 125 6,35 - -
Yamaha R5 100 7,97 - -
Harley-Davidson SS 175 8,04 7,64 -
Hercules K 125 5 9,19 8,67 -
Honda CB 250 T 9,19 8,77 -
Kawasaki Z 200 9,65 9,19 -
MZ TS 250/1 8,04 7,42 -
Suzuki GT 185 8,77 8,21 -
Yamaha RD 200 DX 9,65 9,53 -
BMWR45 7,36 7,81 -
Honda CB 400 N 7,97 8,31 -
Honda CX 500/27 PS 7,09 7,31 -
Kawasaki Z 250 7,97 9,14 -
Moto Guzzi V 35 7,78 8,05 -
Suzuki GS 400 7,48 8,05 -
Suzuki X 7 7,97 8,05 -
Yamaha SR 500 8,85 8,95 -
Yamaha XS 400 8,04 8,05 -
BMWR65 7,31 7,86 8,20
Honda CX 500 6,89 7,22 8,43
Kawasaki Z 500 7,65 8,16 8,70
Moto Guzzi V 50 11 7,97 8,26 8,96
BMWR 100T 7,70 6,98 8,26
Honda CB 750 K 8,11 7,52 7,43
Honda CB 900 F B01 d'Or 6,99 7,11 7,74
Honda CBX 8,24 8,04 8,43
Kawasaki Z 650 SR 7,04 8,05 8,22
Kawasaki Z l-R 7,59 7,70 8,10
Kawasaki Z 1000 ST 8,11 7,69 7,47
Kawasaki Z 1300 7,59 7,41 7,60
Moto Guzzi Le Mans II 7,31 8,54 9,02
Suzuki GS 850 7,84 8,30 8,33
Suzuki GS 1000 EC 7,42 7,70 8,30
Yamaha XS 750 7,36 7,83 8,24
Yamaha XS 1100 7,09 7,00 6,80

Tabell 1 b. NÅGRA BILARS BROMSPRESTANDA

Honda VF 500 FII - 9,27 -
Personvagn med ATSS - 8,89 -
MZ med sidovagn - 8,55 -
VW Passat - 8,44 -
Suzuki GSX 1100 - 8,39 -
Moto Guzzi V 1000 SP - 8,17 -
VW-LT28 (olastad) - 7,95 -
Honda XL 500 - 6,72 -
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Förarens uppgift under bromsningen är alltså att reglera bromseffekten så

att båda hjulen rullar med hastighet som ger optimalt slip.

Motorcykelns dynamik är mycket komplicerad och en analys av denna med

avseende på förhållandena när ett eller båda hjulen är låsta (och därmed i

stort sett saknar styrförmåga) faller utanför ramen för denna rapport. Vi

nöjer oss med att konstatera att en motorcykel med låst hjul inte bara

förlorar styrförmåga och kan råka i en okontrollerad sladd, utan även

förlorar balansen. En sladd är åtminstone under gynnsamma omständighe-

ter möjlig att häva och även en helt okontrollerad sladd behöver inte leda

till skador. En kullkörning är däremot alltid definitiv och ger alltid skador

(även om dessa inte behöver vara allvarliga).

Risken för att förlora balansen och köra omkull är störst om framhjulet

låser sig (i motsats till förhållandena hos ett fyrhjuligt fordon). Om

bakhjulet är låst och därmed saknar styrförmåga är det trots detta fullt

möjligt att balansera cykeln så länge man inte försöker svänga. Även i en

sväng kan balansen bibehållas med låst bakhjul under så pass lång tid att

det är möjligt att rädda situationen.

En konsekvens av detta blir givetvis att en motorcyklist blir mer försiktig

med bromsen än en bilist och framför allt kommer att vara mycket

återhållsam vid användningen av frambromsen. Denna försiktighet går

ofta alldeles för långt - föraren använder överhuvud taget inte frambrom-

sen. En annan konsekvens är att om man har integrerade bromsar (dvs

fram- och bakbroms manövreras med samma manöverdon) bör bakbromsen

låsa först för att därigenom indikera att man uppnått friktionsgränsen.

4.2 Beräkning av bromseffekt

Retardationen, som är ettadekvat uttryck för bromsningens effektivitet,

benämnes här R (m/sek2). Om bromskraften på framhjulet kallas Ff, på

bakhjulet Fb och motorcykelns massa (inkl förare, ev last och passagerare)

för M, erhålles:

R : (Ft + Fb)/M

VTI



10

Som redan nämnts gäller för bromskraften F:

F -.-,a-1.

där/U: är friktionstalet och L lasten på hjulet.

För att slippa använda det olinjära sambandet mellan friktionstal och slip

inför vi (utan ändring av beteckning) det karakteristiska friktionstalet,

definierat som friktionstalet vid optimalt slip (dvs största realiserbara

friktionstalet vid en viss väg etc). Den under en bromsning utnyttjade

delen av detta möjliga friktionstal kallas här bromstal, K. K kan

uppenbarligen ha värden mellan 0 och 1.

Med de ovanstående beteckningarna blir retardationen:

R=(Kf°Lf+Kb'Lb)-/{IM

(index f och b betecknar fram- resp bakhjul)

I en viss situation kan/4 och M antas vara konstanta. Kf och Kb är

beroende av hur hårt föraren drar in handbromshandtaget resp trampar på

bromspedalen. Fördelningen av motorcykelns massa på de två hjulen är

inte bara beroende av retardationens storlek utan även av hur

bromskraften fördelas mellan fram och bakhjul (fig 2 och 3).
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Figur 2
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Sambandet mellan hjulens bromskraft och retardationen återges på fig 4.

Av figuren framgår att det för alla retardationer lägre än den största

möjliga, finns ett fält för möjliga fördelningar av fram- och bakhjuls-

broms. Vid maximal inbromsning (största möjliga retardation) är broms-

kraften (bak och fram) given och en funktion av den tillgängliga friktionen

(se fig 4).

Bromskraft bak

N \\ \\
2000

 

\

    

\

1500 T \\ \@ \
\\ 0 b

1000 \§\@: Ni ,\<:Q.\8\< \

ett K tg: 1:: \
500 EQ %\

 

ä* 0,6 / \ K
0,4\' 0,8 \/ /\

[ON L/\e / lA'O \
500 1000 150 2000 2500 3000 3500 4000 N

           

Bromskraft fram

Figur 4 Bromskraft fram och bak vid olika friktionstal och retar-
dation
a = Bromskraft fram och bak vid optimal bromsning
b = Linjer för konstant retardation utan hänsyn till möjlig

bromskraft lO=retardationi m/sek2
c: Begränsningslinjer för möjlig bromskraft vid angivet

friktionstal

Av diagrammet framgår att fördelningen av bromskraften mellan fram

och bak varierar kraftigt vid olika friktion och därmed retardation. Vad

som däremot inte syns, är att bromskraften varierar starkt även mellan

olika motorcyklar och för en och«samma cykel med olika last (bagage,

passagerare). Det är också uppenbart, varför enkla (med konstant för-

delning av bromskraft fram och bak) sk integrerade bromsar på motor-

cyklar aldrig varit någon succé. Om man för en sådan broms kräver att

bakhjulet under alla omständigheter skall läsa sig före framhjulet, ger en
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konstant bromskraftfördelning en mycket låg retardation vid måttliga

eller höga friktionstal. En möjlighet är att införa en lastkännande ventil,

som reglerar bromskraften med hänsyn till hjullasten. I dag förekommer

integrerat bromssystem på några få motorcykelmodeller. Bromssystemen

är hos dessa en kompromiss: ett fotmanövrerat, integrerat system kom-

pletterat med ytterligare en handmanövrerad broms på framhjulet. Det

faller utanför ramen för denna rapport att behandla motorcyklars broms-

teknik mer utförligt. Det bör dock nämnas att för motorcykel anpassade

låsningsfria bromsar med all säkerhet är den tekniskt bästa lösningen.

Antilåssystem har dock fn bara aviserats för en motorcykelmodell och där

som option.

De i utbildningssammanhang viktigaste egenskaperna hos konventionella

motorcykelbromsar kan beskrivas på följande sätt:

* rätt använd är motorcykelns bromssystem mycket effektivt (bättre än

flertalet bilars)

* den bromskraft, som kan utnyttjas för maximal retardation, är starkt

beroende av friktionstal, motorcykelns konstruktion och vikt samt

motorcykelns last

* det finns ingen "standardmanöverkraft" och inte ens någon "standard-

relation" mellan kraft i handtaget och kraft på pedalen och föraren

måste således i varje situation kunna avgöra med vilken kraft han/hon

skall använda handbromshandtaget och fotbromspedalen.
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5 MÄTTEKNIK

5.1 Mätning av bromsfärdighet, mätningarnas värde

Även om mycket talar för att det saknas något enkelt och entydigt

samband mellan bromsfärdighet i konventionell mening och olycksrisk,

ligger det dock nära till hands att hypotetiskt antaga att låg bromsfärdig-

het kan ingå som en del i en grupp föraranknutna parametrar, som

tillsammans bestämmer olycksrisken (olycksbenägenheten).

Man kan ju dessutom' med visst fog hävda att skall man överhuvud bedriva

undervisning i bromsning (dvs man accepterar hypotesen att bromsut-

bildning minskar olycksrisken) så skall denna verksamhet åtminstone ge

resultat i form av ökad färdighet i ett enkelt prov.

Trots att bromsövningar ingår i alla grundutbildningar och alla typer av

fortbildningar är dock mycket få resultat från bromsövningar redovisade.

Ett av syftena med det här redovisade projektet är följdriktigt att värdera

olika typer av bromsövningar med hjälp av mätningar av bromsfärdigheten

(bromsprov).

Mätningen av färdighet kan ske på olika sätt med mer eller mindre god

anknytning till förhållandena i trafiken, speciellt i kritiska situationer. Ett

realistiskt test på bromsfärdigheten borde utgöras av bromsning utan

förvarning, i en komplex situation och på en vägyta, vars friktion

försökspersonen inte haft tillfälle att prova ut före testet. Det är

emellertid svårt att föreställa sig hur ett sådant test skulle kunna

utformas praktiskt, till rimlig kostnad och utan att försökspersonerna'

utsätts för oacceptabla risker.

5.2 Tekniska förutsättningar för mätningar

Sambandet mellan retardation (a), ingångshastighet (v), (vi förutsätter att

bromsningen sker tills fordonet står still) och bromssträckan (s) är

a=v2/2-s
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Om a skulle vara en "verklig" retardation (och inte ett fiktivt, genom-

snittligt värde) måste bromskraften vara konstant under hela förloppet,

vilket innebär bl a att ansättningstiden skall vara försumbar.

Retardationen kan antingen mätas direkt med accelerometer eller

beräknas från utgångshastighet och bromssträcka (ev bromstid). Den

sistnämnda tekniken dominerar helt bland publicerade undersökningar.

Sambandet mellan ingångshastighet, bromssträcka och bromstid visas i

fig 5.

  

Bromssträcka, m

50 _ 0 110 Hastighet

" km/h vid
antagen retar-

30 ////O 90 dation = 9 m/sek

_ 0'70

10 o 50

5 -1

4 o30

3 l
0 1 2 3 4 Tid, sek

Förutsättning: ingen ansatstid, konstant retardation.

Figur 5 Bromssträcka och bromstid. Förutsättningar: ingen ansatstid,
konstant retardation == 9 m/sek2
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Vi ser av figuren att speciellt vid låga hastigheter är bromstiden så kort

att ansatstiden (här definerad som tiden från att bromsningen påbörjas till

dess full bromskraft erhållits) får en avgörande betydelse för den

beräknade retardationen. Detta kan dels förklara varför vissa författare

får så låga retardationsvärden vid försök vid låg hastighet (t ex Prem och

Good 1984), dels den "träningseffekt" man får vid prov med erfarna

förare. Dessa lär sig efter några få bromsningar hur hög bromskraft den

aktuella testbanan "tål" och vilken manöverkraft denna maximala broms-

kraft motsvarar och kan därefter ansätta bromsen mycket snabbt. Mc

Knicht och Fitzgerald (1976) finner att vissa försökspersoner uppnår

mycket goda resultat genom att vid början av bromsningen låsa bakhjulet

och därefter helt koncentrera uppmärksamheten på att manövrera fram-

hjulsbromsen. Bromskraften på bakhjulet blir visserligen något lägre än

vid optimalt slip, men detta kompenseras mer än väl av att ansättningen

av framhjulsbromsen kan ske snabbare. Parentetiskt bör ju understrykas

att metoden inte är lämplig för "normalbruk". Den fungerar bra på en

testbana, där föraren inte behöver väja för hinder eller ens hålla ett

speciellt spår men är olämplig i trafik och bör inte accepteras under prov

eller övningar.

I bilagan "Mätmetoder" redovisas de viktigaste av de använda mät-

metoderna. Det är viktigt att notera att den värdering av mätteknikerna,

som görs här, gäller den version av resp mätmetod, som använts i samband

med det här aktuella projektet - inte nödvändigtvis metoden generellt.

5.3 Praktiska krav på mätmetoder för värdering av utbildning i

bromsning

Utvärdering av bromsutbildning på grundval av mätningar av broms-

färdighet, förutsätter bl a att mätningar kan genomföras på ett betydande

antal elever. Spridningen av resultaten är stor mellan elever med samma

utbildning och även för samma elev. Vidare är den tid som varje elev kan

offra för mätningarna av naturliga skäl begränsad. För att kunna genom-

föra mätningar i den önskvärda omfattningen bör mätutrustningen bl a

uppfylla följandekrav:

VTI



17

Den måste vara funktionssäker.

Alla inblandade tröttnar om det blir alltför mycket väntetid p g a fel

på mätutrustning och försökspersonerna lämnar försöket.

Utrustningen skall uppfylla bestämda krav på noggrannhet etc.

Utrustningen skall fungera på alla slag av underlag (även lösgrus).

Bromsövningar på lösgrus har troligen stort utbildningsvärde.

Utrustningen skall antingen (helst) vara oberoende av motorcykeln

eller också vara mycket lätt att montera på cykeln.

Eftersom bromssystemets egenskaper (bl a viktfördelning statiskt och

under bromsning, sambandet mellan manöverkraft och bromseffekt)

varierar så starkt mellan olika motorcyklar bör prov med erfarna

förare göras med egen cykel (för att tillgodogöra sig erfarenheten).

Utrustningen skall vara enkel att sköta och ha ett rimligt pris.

Tyvärr har det inte varit möjligt att inom ramen för det här redovisade

projektet utveckla den önskvärda mätutrustningen. De mätningar som

gjorts har alla större eller mindre brister, och de erhållna resultaten

måste till viss del snarare anses vara kvalitativa än kvantitativa.
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6 FÖRSÖK MED BROMSTRÃNING

De bromsövningar som redovisas här utgör ett urval ur ett stort antal

experiment med olika mätteknik, olika underlag och motorcyklar och med

varierande uppläggning av övningarna. Som redan nämnts har ingen

mätmetod eller försöksteknik varit helt tillfredsställande. Bromsövning-

arna, som redovisas, bör därför alla ses som en form av förförsök och de

framförda slutsatserna som led i en pågående diskussion.

6.1 Försök med instrumenterad motorcykel

För att få en grundläggande insikt i motorcyklisters bromsförmåga och

bromsteknik utrustades en av VTIs motorcyklar (BMW RSO, fd polis-

motorcykel) med accelerometer och tryckgivare för bromsreglagen (pedal

och handtag). Mätvärden från dessa tre instrument samt hastighets-

mätaren överfördes via radiolänk till en stationärt placerad registrerings-

utrustning som analogt registrerade manöverkraft, retardation och hastig-

het. Vid vissa övningar var cykeln försedd med instrument, som indikerade

retardationen. Avsikten med detta var att hjälpa föraren att bedöma

bromsningens effektivitet. Försöken utfördes i samband med sk Guld-

hjälmskurser och flertalet körförsök utfördes av kurselever. Tanken var

att mäta bromsfärdighet och bromsteknik (med hjälp av givarna för

manöverkraft) på försökspersoner, dels före och efter genomgången

Guldhjälmskurs, dels med och utan retardationsindikator. Hypotesen var

att dels genomgången kurs, dels användning av indikator skulle förbättra

resultaten i jämförelse med körning före kurs, resp utan indikator.

Den komplicerade mätutrustningen gjorde mätningarna mycket personal-

krävande samtidigt som tillgängligheten var långt från 100%. Det blev

således endast möjligt att genomföra tre kompletta mätserier. Varje serie

omfattade 4 till 5 försökspersoner, som gjorde ca 5 registrerade broms-

försök vardera med VTIs motorcykel (se tabell). Bromsningarna utfördes

på torr betongbana (flygfält) och från utgångshastigheten 70 till 85 km/ h.

Första serien utgjordes av oerfarna motorcyklister som ej genomgått

Guldhjälmskursen ("oerfarna" betyder här ca 100 mils körerfarenhet), och

bromsningarna skedde utan bromseffektindikator. Andra och tredje serien

kördes av mer erfarna förare (med Guldhjälmskurs; total körerfarenhet -

minst två säsonger), andra serien utan och tredje med indikator.
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Resultatet av försöken är presenterade i form av registrerad medel-

retardation (fig 6-8) samt sammanfattade i tablell 2. Som synes är

skillnaden i prestation mellan "oerfarna" och "erfarna" motorcyklister

obefintlig. Likaså finns ingen signefikant skillnad mellan träning med och

utan indikerande accelerometer (bromseffektmätare). Med något enstaka

undantag uppnår försökspersonerna i samtliga försök ett slutresultat med

ett retardationsvärde mellan 7 och 8 m/sekz. Man konstaterar alltså att

ingen av hypoteserna verifierats (varvid man dock får beakta försökens

begränsade omfattning). v

  

  

a, m/sek2

o 52 ° -- 2 3 o

o
3 o / O

.- 5 /

5 .-

4 O

0
| I I I 1 F | I

1 2 3 4 5 6 7 8

Prov/övning nr

Figur 6 Bromsförsök med retardationsmätare, nybörjare
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a, m/sek2
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Figur 7 Bromsförsök utan retardationsmätare, erfarna förare
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Figur 8 Bromsförsök med retardationsmätare, erfarna förare
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Tabell 2

Förarkategori Instrument Medelretard. Max. bromskraft

m/sek2 Fram Bak

Nybörjare Med 6,50 10,21 6,72

Erfarna Utan 6 , 90 14 , 74 9 , 60

Erfarna Med 6,43 11,45 9,51

6.2 Enkla bromsövningar med nybörjare

För att få en uppfattning om hur bromsinlärning sker hos nybörjare

gjordes försök med personer, som endast fått tillfälle att öva sig ca 2

timmar före försöket. Som försökspersoner användes tre anställda vid VTI

och en utomstående. Urvalet av försökspersoner blev därigenom givetvis

styrt; samtliga var intresserade av att lära sig köra motorcykel och hade

helt klart för sig syftet med försöket.

Försökspersonerna instruerades att från ca 60 km/h (mätt med cykelns

hastighetsmätare) stanna så snabbt som möjligt. I övrigt gavs inga instruk-

tioner utöver då detta ansågs befogat av säkerhetsskäl. Alla hade dock

uppmanats att i huvudsak använda sig av frambromsen.

Försöksmotorcykeln utgjordes av en Suzuki, 400 cm3, tillhörig VTI.

Mätningarna av bromssträckan skedde dels genom registrering av fram-

hjulets rotation, dels genom ett efter motorcykeln monterat mäthjul. I

båda fall startades registreringen genom att någon av bromskontakterna

(bromsljuskontakt på fotpedal och manöverhandtag) aktiverades.

Dessa bromsövningar gjordes på en grusvägbana (utan lösgrus). Friktions-

talet uppskattades till ca 0,6. Motiveringen för val av underlag var att

gruset tydligare än asfalt (eller betong) indikerar för föraren när han/hon

närmar sig optimalt slip och är mer förlåtande för korta läsningar av

framhjulet.
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Resultaten återges på fig 9. Som synes sker framför allt en stabilisering

av resultaten. I början återfinnes såväl mycket höga som extremt låga

retardationer medan redan efter ca 5 övningar ligger retardation för

flertalet bromsningar nära maximum på det aktuella underlaget.

6.3 Bromsning med undanmanöver

För att kunna på kort tid göra ett stort antal prov med tillförlitliga

resultat valdes Övningar av typ broms med undanmanöver. Nackdelen -

och den är givetvis betydande -är att man inte kan urskilja de två

momenten broms och undanmanöver. Fördelen är att man behöver bara

registrera hastigheten och om provet "lyckats", dvs om föraren kört

motorcykeln inom den anvisade banan.

Försökspersonerna utgjordes av samtliga deltagare vid en tre dagars

vidareutbildningskurs för motorcyklister, arrangerad i Strängnäs våren

1986. Försöket skedde på en torr betongbana med deltagarnas egna

motorcyklar. Alla deltagare var erfarna motorcyklister och eftersom de

själva betalade kostnaden för kursen, kan man förutsätta att de hade stort

intresse av att söka uppnå ökad körfärdighet. Försöken genomfördes av 31

personer av vilka flertalet utförde minst 25 försök (lägsta antal försök var

10, högsta #0).

Genom vänligt tillmötesgående från polismyndigheterna kunde hastighets-

mätningarna ske med hjälp av en registrerande radaranläggning. Mät-

tekniskt sätt hade dessa mätningar stora förtjänster: hastigheten mättes

med stor noggrannhet (detta är av central betydelse eftersom broms-

sträckan, vid konstant retardation, varierar med kvadraten på hastig-

heten) och registrerades på remsa. Mätanläggningens tillgänglighet var

hela tiden 100%. Under mätningarna skedde ingen undervisning; mät-

ningarna hade karaktären av "fria övningar". Några typiska resultat visas

på fig lO. Genomgående sker en ökning av färdigheten under de första tio

försöken och därefter sker i flertalet fall en stabilisering av resultaten.
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Figur9 Samband mellan retardation och övningsmängd. Helt
oerfarna förare (<30 min övning), hård grusvägbana. När
deltagarna uppnått en bromsning motsvarande omkring 2/3 av
den maximala blev bromsningen osäker och ostabil och

avbröts.
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Figur 10 Bromsning med undanmanöver, erfarna förare (exempel från
4 förare)
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7 DISKUSSION

7.1 Inlärningsmetoder - några förslag

Några av de erfarenheter, som gjort under de olika försöken med broms-

prov kan vara av intresse vid utformninga av en god inlärningsmetodik.

a) under ett inledningsskede bör eleven endast bromsa med en broms. Det

är viktigt att instruktören verkligen kontrollerar med eleven att detta

sker; speciellt är det svårt att få mopedvana förare att låta bli

fotbromsen. Huvudträningen skall ske med handbromsen. Den är effek-

tivast, lättast att dosera (handen är mycket känsligare än en fot i tung

stövel) men tyvärr även den broms som är lättast att glömma i en

krissituation. Ev bör trafikskolecyklar förses med ett extra bromsljus,

väl synligt från sidan och bakifrån, kopplat uteslutande till bakbromsen

för att underlätta övervakningen av elevens bromsningar.

b) i nästa skede bör bromsövningarna kombineras med andra övningar för

att uppnå komplexa situationer. Eleven lär sig att bromsa även när

han/hon är tvingad att dela sin uppmärksamhet mellan fler manöver-

uppgifter. Bromsning med undanmanöver är ett exempel på sådana

kombinerade övningar, bromsning under körning på enkurvrik övnings-

bana är ett annat. Bromsning i kurva bör övas. En balanserad och

kontrollerad bromsning i kurva vittnar förmodligen om att eleven har

lägre risknivå än en aldrig så kort bromsträcka rakt fram på bana.

Även i detta skede måste läraren lägga mycket stor vikt vid hur

bromsningen sker - inte bara att bromssträckan blir så kort som

möjligt.

Om möjligt bör en stor del av bromsövningarna ske på grus. Grus är

mer förlåtande för låsning (hjulen har kvar viss styrförmåga) och grus

signalerar klarare och tidigare när man närmar sig optimalt slip.

Erfarenheten har visat att körning i en enkel motorcrossbana (eller

liknande) har stor utbildningseffekt, framför allt därför att det tränar

in ett automatiskt, korrekt bromsbeteende. Automatiskt därför att

eleven har tillräckligt mycket att tänka på utan att fundera över
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lämplig bromsteknik och korrekt därför att en felaktig bromsteknik

ofta är självmarkerande utan att detta innebär några större risker.

7.2 Hjälpmedel för inlärning av bromsning

7.2.1 Indikator för bromseffekt

För att göra inlärningen av effektiv bromsteknik snabbare, har det vid

flera tillfällen föreslagits att motorcykeln skulle förses med någon form

av bromsindikator, som under bromsningen skulle visa eleven bromsning-

ens effektivitet. Den enklaste lösningen är att ha en accelerometer, som

direkt anger den aktuella retardationen.Indikeringen skulle göras så enkel

att den kan observeras av eleven medan bromsningen pågår. Förhoppnings-

vis skulle eleven då kunna anpassa manöverkraften så att han/hon uppnår

maximal retardation.

Det är dock inte självklart att en sådan utrustning har någon positiv

effekt. Eleven skall lära sig känna när hjulen är på gränsen till släpp.

Detta måste ske instinktivt liksom förmågan att snabbt lätta på fot- eller

frambromsen när gränsen är nära. Ett hjälpmedel kan säkert minska tiden

för att nå goda resultat under despeciella och artificiella övningsbeting-

elserna, men är det rätt typ av inlärd färdighet? Det kan möjligen vara

till viss nytta om läraren har ett mätdon, som anger retardationen, men

även lärarens viktigaste uppgift är att lära ut riktig bromsteknik. När den

finns, finns även den korta bromssträckan under övningarna påövningsfäl-

tet.

En av de viktigaste momenten under bromsövningarna är att lära eleven

att alltid ha blicken riktad så långt fram som möjligt. Skillnaden i fråga

'om balans och stabilitet i körningen är dramatisk om eleven tittar ned på

vägbanan eller fäster blicken på horisonten (detta har förmodligen att

göra med människans förmåga att uppleva ändringar i lutningsvinkel och

vårt behov av referenslinjer för att balansera). Det förefaller därför inte

lämpligt att under något skede av övningarna låta eleven köra med ett

instrument monterat på styret. Detta är nog det sämsta tänkbara stället

att ha blicken fäst på vid hård inbromsning med risk för sladd och kast.
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Om man skall ha instrument, som anger retardationens storlek, bör an-

givelsen vara akustisk, t ex genom tonhöjd, pulsfrekvens eller en kom-

bination (tekniskt är detta inget problem).

Utöver att värdet av ett instrument kan ifrågasättas, ställs mycket stora

krav på ett ev mätdon: det skall vara utomordentligt tillförlitligt då det

används på trafikskolorna (annars blir det bara liggande i en skrubb efter

ett tag), fordra minimal service och vara billigt. Det måste också vara

oberoende av cykeln eller lätt kunna monteras på alla de typer av cyklar

som används i undervisningen.

7.2.2 Registrering av bromseffekt

En registrering av bromsförloppet - dvs initialhastighet, bromssträcka (ev

bromstid) - kan ha ett pedagogiskt värde genom att instruktören och

eleven genom en sådan utrustning kan få en uppfattning om elevens

framsteg under den grundläggande bromsutbildningen.

Om jämförelsen endast görs mellan olika bromsningar gjorda av samma

elev och med samma motorcykel och vid samma underlag bortfaller även

flertalet av de invändningar man kan ha mot mer generella mätningars

förmåga att registrera mätvärden, som är relevanta från trafiksäkerhets-

synpunkt.
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Bilaga 1
Sid 1(4)

MÄTMETODER

Inom ramen för detta och angränsande projekt har provats ett ganska

stort antal olika metoder för att i något avseende mäta bromsningens

effektivietet (huvudsakligen medelretardationen). Dessa prov med mät-

metoder gör på intet vis anspråk på fullständighet och de kan inte ange

"bästa mätteknik". De har dock gett en del erfarenheter, som förhopp-

ningsvis kan vara till nytta vid ett fortsatt arbete med utveckling av

mättekniken.

Presentationsordningen nedan innebär inget ställningstagande till meto-

dernas kvalitéer.

Metod 1

Initialhastighet regleras enligt försöksledarens direktiv av försökspersonen

med hjälp av motorcykelns hastighetsmätare. Bromsning påbörjas vid

angiven plats (markeras t ex med koner). Bromssträckan mätes med

måttband.

FÖRDELAR: Mycket enkel metod. Enda erforderliga mätdonet är ett

måttband.

NACKDELAR: Osäker, dels är hastigheten svår att reglera för försöks-

personen, dels har motorcyklarnas hastighetsmätare oftast ganska kraftig

felvisning. Svårt att kontrollera att bromsningen verkligen inleds vid

angiven punkt (bromsljuset kan dock vara till hjälp som indikering).

Metod 2

Hastighet och sträcka mäts med speciell utrustning. Mätvärdena erhålles i

form av impulser antingen från motorcykelns framhjul eller från ett extra

hjul, som då är tillfälligt monterats efter cykeln. Mätsträckan erhålles

genom att en impulsräknare startas t ex med hjälp av bromsljuskontakten.

Hastigheten erhålles genom att mätdonet har ett korttidsminne (Stack) för

hastigheten och att den hastighet, som motorcykeln hade just före

bromsningen registreras.
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FÖRDELAR: En relativt noggrann mätning av medelretardationen. Ut-

rustningen byggs med beprövad elektronik och blir robust, driftsäker och

relativt billig.

NACKDELAR: Bromssträckan blir inte helt korrekt (fel upp till ca 15%)

om mätningen sker på cykelns framhjul eftersom man där har ett visst

slip, speciellt vid effektiv bromsning. Mätningen blir alltså felvisande på

så sätt att de som bromsar bra får "för bra" resultat.

Mätning med tredje hjul undviker detta problem. Där finns emellertid

problem med stabiliteten; hjulen kastas lätt åt sidan när motorcykelns

bakhjul sidoskjutes i samband med bakhjulsslåsning (korta bakhjuls-

låsningar förekommer ofta vid hård inbromsning).

Registrering av hastighet och start av bromssträckemätningen sker genom

en impuls från bromsreglagen, enklast genom att utnyttja bromsljus-

kontakten. Detta är emellertid inte helt problembfritt eftersom många

förare söker en "tryckpunkt" i god tid innan de skall börja bromsa. Särskilt

på fotbromsen blir denna "tryckpunkt" ganska hård (foten är mycket

äokänslig) och det är svårt att diskriminera mellan "tryckpunktssökningen"

och bromsningen. Förmodligen bör endast bromsljuskontakten för fram-

hjulsbromsen användas och den bör justeras med hänsyn till de mättek-

niska kraven.

Mätningarna förutsätter att någon form av impulsgivare monteras på

motorcykelns framhjul eller, om tekniken med tredje hjul används, ett

sådant monteras baktill på cykeln. Detta är ett mindre problem om

mätningarna skall ske på något eller några få speciellt iordninggjorda

försöksfordon. Om mätningarna avser att mäta på många olika cyklar -

kanske på egna motorcyklar - är emellertid den här beskrivna tekniken

troligen oanvändbar.

Metod 3

TEKNIK: Samma som metod 2 med den skillnaden att i stället för att

mäta bromssträckan mäts bromstiden. Av mättekniska skäl kan man då

inte registrera tiden till hastigheten 0 utan man får välja en bestämd, låg
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hastighet (t ex 5 km/h) som den punkt där tidmätningen avslutas. Detta

har dock ingen betydelse för beräkning av medelretardationen.

FÖRDELAR: Samma som metod 2.

NACKDELAR: Samma som metod 2 med mätning på framhjul, dock utan

felvisning p g a slip.

Metod 4

Retardationen mätes direkt med hjälp av en accelerometer. Denna kan

antingen vara registrerande (registrerar hela inbromsningsförloppet, me-

delretardationen beräknas i efterhand) eller integrerande.

FÖRDELAR: Den registrerande accelerometern ger en mycket god bild av

hela bromsförloppet (detta ger ingen annan metod) och man kan studera

hur bromskraften byggs upp, förarens reaktion på släpp m m. Den

integrerande metoden ger ingen detaljinformation om bromsförloppet,

men är - åtminstone i princip - fri från alla de felkällor, som är knutna till

längd- och tidmätningar. En stor fördel med båda dessa metoder är att de

inte kräver något ingrepp på cykeln och att de med lämplig utformning

bör kunna vara mycket snabbt monterade på vilken motorcykel som helst.

NACKDELAR: Den största nackdeln är förmodligen priset. Tekniken

kräver kvalificerad mätteknik ochgivare av hög kvalitet. Det finns även

en risk för att den relativt komplicerade' mätutrustningen genom krav på

kalibrering och störningskänslighet få en oacceptabelt låg tillgänglighet.

Metod '5

Motorcykelns retardation kan även helt mätas med givare, som är

monterade vid provbanan. Dessa givare kan i enklaste fall bestå av en

hatighetsmätare av ljusgaffeltyp för mätning av initalhastighet och ett

måttband för bestämning av bromssträcka. Hastigheten kan även mätas

med hjälp av radar. En bättre metod är att med hjälp av registrerande

radarutrustning följa hela bromsförlppet.

VTI



Bilaga 1
Sid 4(4)

FÖRDELAR: Metoden är helt obunden av de vid försöken använda

motorcyklarna. Detta möjliggör snabba mätningar med många förare på

många olika motorcyklar. Vid systemet med skrivande, kontinuerlig

hastighetsmätning med hjälp av radar är dessutom hela bromsförloppet

dokumenterat och ingen tvekan behöver råda över när bromsningen skall

anses ha påbörjats.

NACKDELAR: För systemen med enbart mätning av initalhastighet finns

allid osäkerheten beträffande den punkt då bromsningen påbörjades. Den

största (enda?) nackdelen med kontinuerlig, registrerande radmätning är

förmodligen priset för en anläggning av den kvalitet, som krävs för det

här aktuella användningsområdet.
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