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BETECKNINGAR

Variablerna förklaras då de används första gången. Nedanstående

förteckning utgör endast en alfabetisk lista över variablerna.

VBRIABLER:

a

mP iv

Q1

Q2

Avståndet från främre axel (ersättningsaxel för
boggi) resp kopplingstapp för påhängsvagn till tyngd-
punkten

Avståndet från bakre axel (ersättningsaxel för boggi)
till tyngdpunkten

Bromskraft

Jordaccelerationen

Vändskivans höjd över marken

Tyngdpunktens höjd över marken

Dragbilens massa

Påhängsvagnens massa

Den massa som svarar mot kopplingskraftens horison-
talkomponent vid bromsning

Del av påhängsvagens massa som vilar på vändskivan

Den vertikala statiSka kraftkomponenten vid främre
ersättningsaxeln

Den vertikala statiska kraftkomponenten vid bakre
ersättningsaxeln

Retardationen vid bromsning

Reaktionskraftens komposant vinkelrät mot vägen vid
upplagspunkten för ett fördon vid lutningen a

Det horisontella avståndet från bakre axel till kopp-
lingspunkten mätt i färdriktningen

Axelavstånd för dragbil

Axelavstånd för påhängsvagn



INDEX:

Piv

TP

II;

Vägens lutning (a positivt vid utförslutning)

Ändringen i horisontella reaktionskraften vid främre
ersättningsaxeln som orsakas av retardationen

Ändringen i horisontella reaktionskraften vid bakre
ersättningsaxeln som orsakas av retardationen

Den mot retardation och statisk nonmalkraft normerade

ändringen av A1

Den mot retardation och statisk normalkraft normerade

ändringen av A2

Friktionsuttag, bromskraft genom reaktionskraftens
komposant vinkelrätt vägen

Främre delen av ett fordon

Bakre delen av ett fordon

Dragbil

Bromsning

Kopplingspunkt mellan fordonen

Vändskiva

Tyngdpunkt

Påhängsvagn

Vägens lutning
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1 INLEDNING

Den dynamiska axellasten under bromsning sammansätts av den sta-

tiska lasten plus en dynamisk lastöverflyttning för att balan-

sera inverkan av uppträdande masströghetskrafter. För att uppnå

maximal retardation utan hjullâsning krävs att bromskrafterna

fördelas proportionellt mot de dynamiska axellasterna. Frik-

tionsuttaget på de enskilda axlarna är då lika stort. Av samma

skäl skall den komposant av kopplingskraften mellan påhängsvagn

och dragbil som verkar som bromskraft stå i samma proportion

till den mot vägen vinkelräta kopplingskraftkomposanten.

I det följande härleds de dynamiska axellasterna, kopplings-

krafterna och bromskrafterna vid optimal bromsning som funktion

av retardation, massfördelning och fordonsgeometri.

2 MEKANISK MODELL

Den mekaniska modellen utgörs för enkelhets skull av en tvåaxlig

dragbil och en enaxlig påhängsvagn (se figur 2.1). Vidare saknar

fordonen fjädring och ,hjulen är stela. För fall med boggi och

trippelaxlar ersätts dessa med enkelaxlar placerade vid axel-

paketets hjullastresultant.
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Figur 2.1 Dragbil och påhängsvagn.
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I figur 2.2 visas de krafter som verkar på dragbil och påhängs-

vagn under bromsning. Frilagda vid snittena A och B.

 

 

 

Figur 2.2 Krafter på dragbil och påhängsvagn.

3 DYNAMISK LASTÖVERFLYTTNING

3.1 Dragbil

I figur 3.1.1 visas använda geometriska storheter vid härled-

ningen av dynamisk lastöverflyttning på dragbil.
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Figur 3.1.1 Geometriska storheter på dragbil



Datwm 1989-07-06 Sida 3

Lastöveçflyttningen sammansätts av reaktionskrafterna från tre

delkomposanter.

- A11 och .A12 som. balanserar tröghetskraftens delkomposant

parallellt med vägen från dragbilens massa (mb).

- A21 och A22 som balanserar den med bromskrafterna parallella

'kopplingskraftskomposanten ersakad av tröghetskraften från på-

hängsvagnens massa.

- A31 och A32 som balanserar den mot vägbanan vinkelräta kopp-

lingskraftkomposanten orsakad av tröghetskraften från påhängs-

vagnens massa.

Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av tröghetskraften

från dragbilens massa

 

Prnb L___

BtLêLsFQÄ-_Ei
Luz Mu

 

 

 

Figur 3.1.2 Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av
tröghetskraften från dragbilens massa
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Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av den.med.brams-

krafterna parallella kopplingskraftskomposanten.

 

ÅEÄK. 5; i___
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Figur 3.1.3 Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av den
med bromskrafterna parallella kopplingskrafts-
komposanten.

 

hK

A21= - AK: - A22 (3.1.2)
Lb

Dynamisk belastningsöverflyttning' betingad av den.m©t vägbanan

vinkelråta kcpplingskraftkomposanten.

zfsinr \

_Ez-iii.
Aizákz32 tzáiÃ31

   

 

Figur 3.1.4 Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av den
mot vägbanan vinkelräta kopplingskraftskomposan-

 

 

ten.

S

A31= - APiv (3.1.3)
Lb

Lb-S

A32= APiV (3.1.4)
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Total dynamisk belastningsöverflyttning för dragbil.

 

Figur 3.1.5 Total dynamisk belastningsöverflyttning för drag-
bil

 

r mb + AK + -- APiV (3.1.5)

Lb thb thb

 

 

thb hK _ S

- r mb - AK + APiv

Lb thb thb

   

(3.1.6)

3.2 Påhängsvagn

 

I figur 3.2.1 visas använda geometriska storheter vid härled-

ningen av dynamisk lastöverflyttning på påhängsvagn.
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Figur 3.2.1 Geometriska storheter på påhängvagn
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Lastöverflyttningen sammansätts av reaktionskrafterna från två

delkcmposanter.

- A11 och A12 som balanserar tröghetskraftens delkomposant

parallellt med vägbanan från påhängsvagnens massa (mv).

- A21 och A22 som balanserar den med bromskrafterna parallella

kopplingskraftskomposanten orsakad av reaktionskraften från

kopplingen till dragbilen.

Dynamisk belastningsöverflyttning betingadav tröghetskraften

från pâhângsvagnens massa

 

Figur 3.2.2 Dynamisk belastningsöverflyttning _betingad av
tröghetskraften från påhängsvagnens massa

 

A11= r mv= - A12 (3.2.1)
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Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av den.med.brdms-

krafterna parallella kopplingskraftskomposanten.

 

0 G AK

Afzz va_ BV 221

Figur 3.2.3 Dynamisk belastningsöverflyttning betingad av den
med bromskrafterna parallella kopplingskrafts-
komposanten.

 

-hK _

 

L
V

Total dynamisk belastningsöverflyttning för pâhångsvagn.

 

 

Figur 3.2.4 Total dynamisk belastningsöverflyttning för på-
hängsvagn.
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thv hK

APi§= A1= A1l + A2l = r mv - AK (3.2.3)

Lv thv

thv hK

Lv thv (3.2.4)

3.3 Kombination

 

För att bestämma dynamiska belastningsöverflyttningen för en

kombination krävs att man känner fordonens bromskrafter eller

kopplingskraften mellan fordonen.

Ansätt att den horisontella komponenten av kopplingskraften sva-

rar mot kraften som krävs för att retardera en massa mK med kom-

binationens retardation. Antagandet medför att delmassan mK av

påhängsvagnen är den delmassa som dragbilen bromsar av påhängs-

vagnen.

Med ansatsen ovan kan den med vägen parallella komposanten AK av

kopplingskraften mellan dragbil och påhängsvagn tecknas som en

funktion av retardationen. Den mot vägen vinkelräta komposanten

Apiv av kopplingskraften mellan dragbil och påhängsvagn i ekva-

tion 3.2.3 uttrycks som en funktion av retardationen efter sub-

stitution av AK.

AK = r mK (3.3.1)

 

Tpv hK

APiV= -;- r mv - mK (3.3.2)

Tpv
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Dynamisk belastningsöverflyttning för en kombination

 

 

 

 

Figur 3.3.1 Dynamisk belastningsöverflyttning för en kom-
bination

 

Med kopplingskrafterna kända kan reaktionskrafterna till broms-

och tröghetskrafterna pga bromsning för en hel kombination

tecknas, efter substitution i ekvationerna 3.1.5, 3.1.6, 3.2.3

och 3.2.4 av uttrycken för kopplingskrafterna.

   

 

 

  

 

thv hK mK i'
A2v= L r mv- - 1 + h - (3.3.3)

v Tpv mv

AK= r mK (3.3.4)

thv hK mK
APiV= r mv 1 - - . (3.3.5)

Lv h'I'pv mv

thb hK mK S thv

Lb thb mb thb Lv

 

[mv hK mK

mb thV mb
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hK ,mK - S h

 

   

Tpv

2b- r mb [ ' 1 ' : - + '
Lb thb mb thb- Lv

mv hK 'mk *
__ - __ (3.3.7)

mb h'l'pv mb

För en kombination som har bromsanpassats till de statiska axel-

krafterna så bör mK väljas som den statiska vikten på vänd-

skivan, mK blir då positivt och utgör den delen av påhängvagnens

massa ,som bromsas av bilen. Negativa värden på mK svarar mot en

kopplingskraft som är motsatt riktad mot den som har antagits i

formlerna ovan och mK motsvarar då den den del av bilens massa

som bromsas 'av påhängsvagnen. I figur 3.3.2 är ett snitt lagt

genom påhängsvagnen så att varje del bromsar sin egen massa dvs

det finns inga horisontalkrafter i snittet.

  

  

Figur 3.3.2 Krafter på enkombination då ett snitt lagts genom
påhängsvagnen så att horisontella krafter saknas i
snittet
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4 DYNAMISK AXELLAST VID BROMSNING

För att få ett mått på belastningsöverflyttningens inverkan på

dynamiska axellasten vid bromsning så tecknas ändringen i

normalkraft 'vid bromsning. Normalkraften tecknas som statiska

nermalkraften plus ändringen i normalkraften vid bromsning.

Ändringen av andelen normalkraft som utgörs av dynamiska belast-

ningsöverflyttningen tecknas som en av geometrin bestämd ken-

stant (5) gånger kombinationens friktionsuttag (p). Geometriska

storheter som används vid härledningen finns i figur 4.1.
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Figur 4.1 Geometriska storheter
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411 Statiska axellaster

Figur 4.1.1 visar de normalkrafter som fås i det obromsade

fallet dvs de statiska axellasterna.

  

 

 

  

 

av ,
Q2v= - mV g (4.1.1)

LV

bV

Qpiv- --m 9 (4.1.2
V

5 bv mv bb

le= 1 + _ _ "" "" mb 9 (4.1.3)

bb Lv mb Lb

Lb _ S bv mv ab

sz= 1 + -- -mb g (4.1.4)
ab Lv mb Lb

402 Dynamiska kopplingskrafter och axellaster

 

I kapitel 3 tecknades den dynamiska belastningsöverflyttningen

som kombinationens retardation gånger en konstant bestämd av

kombinationens geometri. De dynamiska axel- och kopplingskraf-

terna är summan av statiska axelkrafterna och dynamiska belast-

ningsöverflyttning. Låt R beteckna reaktionskrafterna till trög-
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hetskrafterna pga jordaccelerationen och bromsning dvs reak-

tionskraften R är hela dynamiska axellasten. Teckna R enligt ekv

4.2.1 och 4.2.2 så att den införda konstanten ö anger ändringen

av dynamisk axel- och kopplingskrafter som dynamiska belast-

ningsöverflyttningen ger på dynamiska axel- och kopplings-

krafterna som funktion av kombinationens friktionsuttag.

Sätt:

r

R= Q ( 1 + p 5 ) Där: p= - (4.2.1)

9

Så att:

1 g .
8= - - A (4.2.2)

Q r

    

Figur 4.2.1 Ändringen av normalkrafter för en kombination vid
bromsning pga dynamisk belastningsöverflyttning
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hT hK mK
52v= pv [- 1 + -] (4.2 3)

av. thv mv

thv hK mn
sPiv= --- 1 - e- (4.2.4)

bv thv mv

   

 

 

  

 

  

   

  

 

ö Lb 1 [ 1 + S bv mv ] g
1b_ _' _- __ '_ _

bb mb g bb Lv mb r

thb [ 1 + h m 3 thv hK mK

r _"' _ _ _" =

Lb thb mb thb Lv mb thV mb

thb [ hK mn + 3 thv mv hK mK

bb h'r b mb h'r b L mb hur mb
= F F v pv (4.2.5)

5 bv mv
1 + - - _-

bb Lv mb

thb [ 1 hK mK + Lb ' S thv mv hK mK ]

ab hr b mb 1% b L mb h'r mb
52b= 9 p V PV (4.2.6)

Lb - s bv mv

1 + - _-
ab Lv mb

'Dynamiska axel- och kopplingskrafter

De dynamiska axel- och kopplingskrafterna som är reaktions-

krafter vid bromsning kan nu tecknas enligt uttrycket i ekv

4.2.1 och 4.2.2 där Qoch ö ges av ekv 4.1.1 - 4 resp 4.2.3 - 6.

Reaktionskrafternas rikting ges av figur 4.2.2.
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Figur 4.2.2 Reaktionskrafter på axlar och kopplingspunkt vid
bromsning dvs de dynamiska axel- och kopplings-
krafter vid bromsning

 

R2v= sz ( 1 + p öZV ) (4.2.7)

RPiv= QPiv ( 1 + p öpiv ) (4.2.8)

RK= p 9 mK _" (4.2.9)

R1b= le ( 1 + P Ölb ) (4.2.10)

R2b= Q2b ( 1 + p 52h) (4.2.11
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' 5 OPTIMAL BROMSANPASSNING

Vid optimal bromsanpassning vid lika friktion för alla axlar

krävs att varje axel har lika stort friktionsuttag dvs dynamiska

axellastens ,reaktionskraft i förhållande till axelns bromskraft

skall vara lika för alla axlar vid den aktuella retardationen

för kombinationen. Vid optimal bromsanpassning så får alla axlar

samma friktionsutnyttjande i längsled och har då kvar samma

marginal för friktionsutnyttjande i sidled om däck väg kontakten

är lika. Bromsanpassningen vid mycket låg retardation ges av att

bromskrafterna skall vara proportionella mot de statiska axel-

lasterna för respektive axel. Vid högre retardation ges den

justering av bromsannpassningen som skall göras pga dynamisk

belastningsöverflyttning av konstanten ö i ekv 4.2.3, 4.2.5 och

4.2.6 som 5 gånger retardation genom jordaccelerationen. Kraf-

terna i kopplingspunkten vid optimal bromsanpassning härleds

enklast om.man tecknar summan av de bromsande krafterna respekh

tive normalkrafterna för påhängsvagnen. Ekvation 5.1 uttrycker

jämvikt i längsled och ekvation 5.2 uttrycker jämvikt i höjdled

för påhängsvagnen. Med 5.1 och 5.2 fås ekvation 5.3 som utrycker

sambandet mellan kombinationens och påhängsvagnens friktions-

uttag. Friktionsuttaget på påhängsvagnens bakaxel skall vara

lika med kombinationens friktionsuttag vilket uttrycks i ekva-

tion 5.4. Efter substitution av påhängsvagnens friktionsuttag

som ges av ekv 5.4 i ekv 5.3 fås sambandet i ekv 5.5. Sambandet

i ekv 5.5 är att kopplingspunkten skall ha samma friktionsuttag

som en ersättningsaxel vid kopplingspunkten skall ha vid opti-

malt friktionsutnyttjande.

 

r mv = Bv + RK (5.1)

g mv = sz + RPiv (5.2)

Så att

r Bv + RK

- = Då: mv#0 (5.3)

g R2v + RPiv

r BV

- = -- (5.4)
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= p _ (5.5)

Friktionsuttaget vid optimal bromsanpassning skall således vara

lika för alla axlar och alla fordon samt även för kopplings-

punkten på kombinationen. Med uttrycket för kvoten mellan reak-

tionskrafterna vid bromsning i höjd- och längsled för kopplings-

punkten känd vid optimal bromsanpassning som uttrycks i ekv 5.5

så kan den delmassa mK av påhängsvagnen som dragbilen skall

bromsa vid optimal bromsanpassning tecknas med ekvationerna

4.2.8 och 4.2.9 efter substitution av uttrycken för Qpiv i ekv

4.2.1 och öPiv i ekv 4.2.4 i ekvationerna.

RK P 9 mK

  

RPiv QPiv ( 1 + P öPiv)
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varur:

QPiv

mx= (1 + P öm)
g _

bv

mv 9'-
Lv thv hK mK

mK= 1 + p 1 - '-

g bV thv mv

hT ,

l pv p

bV bV

mk' mv'_
Lv hK

1 + - p

Lv (5.6)

eller:

, thv hK \

' ' " P

QPiv bv Lv
mK= 1 +

  

 

 

1 + - p

\ Lv J (5.7)
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6 INVERKAN AV VÄGENS LUTNING

Om man använder kombinationens bromskraft genom.komponenten av

kombinationens tyngd vinkelrät mot vägen (benäms friktionsuttag

'för kombinationen) för att teckna belastningsöverflyttningen så

blir formlerna giltiga även för det fall då vägen inte är hori-

sontell som framgår av figuren 6.1 nedan. Alla vertikala krafter

i det obromsade fallet multipliceras med faktorn cos(a) för att

få krafterna som är vinkelräta mot vägen där a är vägens lut-

ning. Reaktionskrafterna som fås vid dynamisk belastningsöver-

flyttning pga av bromsning påverkas ej till sitt belopp av

vägens lutningen utan endast av de tröghetskrafter som broms-

kraften ger.

  

Figur 6.1 Krafter på enkombination vid bromsning i utförsbacke

 

r (mb + mv)= Bb + Bv - g (mb + mv) sin(a) (6.1)

Sätt:
Bb + BV

pl _

(mb + mv) g cos(a)

Så att:

r

- = p' cos(a) - sin(a)

g
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eller:

r
p'= w---- - tan(a)

g cos(a) (6.2)

För att få dynamiska belastningsöverflyttningen A så erhålls att

p skall bytas mot p' cos(a) så att dynamiska axellasten, här Ra

för reaktionskraft vid lutning på vägen kan tecknas enligt 6.3

som en funktion av den geometriska konstanten 6 på samma sätt

som i kapitel 4.2 (jmf ekv 4.2;l).

R = Qa + A = Qa + Q p' cos(a) 5 (6.3)
0:

Där Qa är reaktionskraften i det obromsade fallet med väglutning

och Q är reaktionskraften utan väglutning i det obromsade

fallet.

Qa= Q cos(a) (6.4)

Fördelningen av normalkrafterna då kombinationen bromsas på

vägen kan nu skrivas som normalkraften utan bromsning plus nor-

malkraften utan bromsning gånger en konstant bestämd av geome-

trin på fordonet gånger friktionsuttaget (jmf ekv 4.2.1).

(1
R = Qa ( 1 + p' 5 ) _ (6.5)
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I figur 7.1 visas använda geometriska storheter som används i

formlerna i sammanfattningen.

   

l. -i rnb r_ ___*
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Figur 7.1 Geometriska storheter som används

ningens formler

Formlerna som ges i
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i sammanfatt-

det följande finns härledda tidigare för

bromsning på plan väg. I kapitel 6 ges en beskrivning av hur de

sammband som gäller för plan väg ändras vidlutande väg.

////{//I///{/7/'"J'

-Ei
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Statiska axellaster

Figur 7.2 visar axellasterna på kombinationen i det obromsade

fallet vid väglutning dvs de statiska axellasterna.

   

'CX

Figur 7.2 Statiska axellaster

av

om: - mv g cos<a
LV (7.1)

bV

QPiva': _ kr 9 cosh)

Lv (7.2)

S bv mv 1313

lea 1 + - -- -- -- mb 9' cos(a)
bb Lv mb Lb (7-3)

Lb-S bv mv ab

Q2ba 1 + --- - mb g cos(a)

ab Lv mb Lb (7.4)



Datum 1989-07-06 Sida 23

Dynamiska axellaster- och kopplingskrafter

Figur 7.3 visar reaktionskrafter på kombinationen i det brømsade

fallet vid väglutning dvs de dynamiska axellasterna.

   

CK

Pigg: 7.3 Dynamiska axellaster- Och kopplingskrafter

Sätt:

r
pa= - tan(a)

g cos (0:) (7.5)

RKa

mK=
r + g sin(a) (7.6)

Så att:

R2va= Q2va ( 1 + Pa 52V ) (7.7)

RPiva= QPiva ( 1 + pa öPiv ) (7-8)

RKa= pa mK g cos(a) ' (7.9)

Rlba= lea ( 1 + pa ön, ) (7.10)

RZba= QZba ( 1 + Pa öZb) (7.11)
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Där de gecmetriberonde konstanterna ö ges av:

 

   

 

  

h.r h m .pv K K

av thv mv

hT h i mpv K K

öpiv= -- [ 1 - -'] . (7.13)
v thv mv

thb [ 1 hK m 3 thv mv hK mK
+ - ' - - -

bb thb mb thb Lv mb thv mb
51h: ' (7.14)

    

 

 

 

thb [ l hK mK Lb " s thv [mv hK mK
- - .__. + __ - _..-

ab thb mb thb Lv mb thv mb
52h: (7.15)

Lb " S bv tv

1 + -_ _-
ab Lv mb

Optimal bromsanpassning

Optimal bromsanpassning fås om alla axla har samma friktions-

uttag, dvs samma friktionsuttag som kombinationen. Vid optimal

bromsanpassning vid dlåg retardation skall axlarnas bromskraft

vara propotionell mot statiska axelasterna som ges av ekv 7.1 -

.4. Vid högre retardationer skall bromsbalansen justeras med den

andelen som ges av kombinationens friktionsuttag pa gånger den

geometri beronde konstanten 5 för axeln som ges av ekv 7.12 -

.15.
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Vid optimal bramsanpassning skall kopplingspunktens komposanter

vinkelrät resp längs vägen ha samma förhållande som kombinatio-

nens friktionsuttag. Kopplingspunktens kraftkomposanter skall

således Överenstämma med kraftkomposanterna för en tänkt ersätt-

ningsaxel till kopplingspunkten. Optimal bromsanpassning mellan

dragbil och påhängsvagn leder till ett villkor för den andelen

av gpåhängsvagnens massa som dragbilen skall bromsa här benämd

som uttrycks i kombinationens friktionsuttag, geometri och>mKa

statiska vikten.på vändskivan i ekv 7.16.

 

r thv hK N

v 1 - _ p (1

QP iva bv Lv

g cos(a) hK
1+-pa

 

a

  

J * (7.16)




