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© Sidaccelerationen för tyngd-
punkterna på dragbilen (SA1234)
och bakre påhängsvagnen (SAW)
som funktion av tiden. Treledad

 
baskombination vid 70 km/h.
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Körbanans längdkoordinal (XF)

Axelcentras rörelse i det
landskapsfixa koordinatsystemet
(X., Y.). Treledad baskombina-
tion vid 70 km/h.
Dragbilens framaxel ..... .

Dragbilens bakaxel - - - -
Främre påhängsvagnens axel-
Dollyns axel '
Bakre påhängsvagnens axel
 

)

Utnyttja
utrymmet

mellan
axlarna

vältningsgräns för lastfordon (3

m/s2 uppnås t ex vid 30 km/h i kur
va med 23 m radie. Vältningsgrän

sen definieras som en sidoaccelera-

tion SAV se rutan). Personbilar

kräver god friktion och ofta väl ut-

bildad sladd innan de välter. Last-

fordon däremot kan stjälpa även på

relativt hal beläggning utan förvar-

ning.
Tekniska möjligheter att minska"

vältningsrisken har funnits under

decennier men har hittills inte ut

nyttjats i större utsträckning.

Vältningsgränsen kan ibland höjas

påtagligt genom att montera kräng-

ningshämmare. Detta är relativt en-

kelt att utföra på redan befintliga

fordon. men för nya fordonskon

struktioner måste mera primära åt-

gärder diskuteras. Värdena på

tyngdpunktshöjd (h) och effektiv

spårvidd (2cm) bör här komma i

första hand. (D Det är därför be
klagligt att inte ens den nominella

spårvidden maximeras inom ramen

för rådande breddbestämmelser.

Troligen kan också den effektiva

spårvidden ökas genom att man

övergår från tvillingmontage till s k

super single däck.

Beträffande tyngdpunktshöjden

kan påpekas att personbilskonstruk-

törerna redan på tjugotalet övergav

principen att stapla axlar. ram och

last på varandra. Motsvarande ut

veckling för lastfordon tycks ännu

ligga i framtiden. Det är uppenbart

att önskemål om plana lastytor och

enhetlig flakhöjd försvårar omda-

ningen för styckegodstransporter

o dyl. När det gäller t ex tank . vir

kes- och containerfordon borde

dock utrymmet under konventionell

tlakhöjd utnyttjas bättre. Möjlighe-

ten att använda utrymmet mellan

axlarna har ofta försummats t 0 m

för de 5 k paragraffordonen med

större axelavstånd än lastlängd.

Acceptabel våltningsgräns

är lägst 4 m/sz?
Att uppskatta vad som kan vara

rimliga framtida krav på vältnings

gräns var alltså angeläget. För att

få ett säkrare underlag än vad

olycksstudier. fältförsök och teore-

tiska beräkningar ger har därför den

statiska vältningsgränsen för

några fordon och lasthöjder upp-

mätts. Q) Dessa mätresultat indike-

rar en rimlig lägsta tillåten vält-

ningsgräns på 4 m/sz. uppmätt med
last vid statisk simulering. Detta

medför i praktiken att högsta tillåt-

na tyngdpunktshöjd för lasten (vid

totalvikt och några olika bruttovik-

ter) lämpligen bör beslutas vid typ

besiktningen och anges i fordonets

besiktningsinstrument.

Den föreslagna principen att kräva

en viss lägsta vältningsgräns. inne-

bär ett prestationskrav och hindrar

inte utvecklingen genom att före

skriva vissa konstruktionslösning

ar. Kompletterande förslag för

tankfordon kan komma när den un

dersökning som fn pågår vid väg-

och trafikinstitutet är klar. '
För att minska antalet vältnings-

olyckor har ibland föreslagits olika

maxhastigheter beroende på fordo

nens tyngdpunktshöjder. Flera un

dersökningar visar dock att de flesta

förare utnyttjar högre sidaccelera-

tioner vid låg fart än vid hög. Efter-

som många rena vältningsolyckor

inträffar i låg fart skulle en sådan

åtgärd inte vara effektiv. Fordons-

differentierade hastighetsbegräns-

ningar skapar också trafiktekniska

risker.

 

 

Allvarliga följder om

avdriftsvinkeln förbises
 

 

För att få de horisontella krafter

mellan vägbana och hjul som be

hövs för att manövrera fordonet.

krävs någon form av "glidning" i

kontaktytan. Då broms eller driv-

krafter inte förekommer kan sam-

bandet mellan sidkraft och avdrifts-

vinkel mått på glidrfmgen vinkel
rätt mot hjulplanet karakteriseras

som iQ).
Avdriftsvinkelns existens glöms

ibland bort. Ett exempel på detta är

en uppsats i Teknisk Tidskrift nr 6

1969. där författaren delvis tycks

betrakta bilen som ett spårbundet
fordon. Detta och andra oklarhe-
ter i artikeln motiverar att dess ru-

brik återupprepas: Bilens rörelse-

mekanik bortglömd faktori . Den-

na gång ställs dock frågan inte till de

myndigheter som ansvarar för tra-

fiksäkerheten... Det finns även

andra exempel på hur avdriftsvin;

keln försummas. vilket tyvärr kan få

allvarligare följder.

Medstyrande och tvångsstyrda ax-
lar har införts på långa fordonsen-

heter för att underlätta manövrering

på trånga platser och att utnyttja

rådande axeltrycksbestämmelser.

Genom att sprida axlarna och

tvångsstyra den bakre som i exemp-

let @ med en treaxlad släpvagn
uppnås den avsedda effekten i låga
farter.

Vid mycket långsam kurvtagning

(fig a) krävs små sidkrafter och hju-

lens avdriftsvinklar kan antas vara

nära noll. Den konventionella

tvångsstyrningen fungerar då på av-

sett sätt jämför Ackermann-prin-

cipen (samtliga hjulaxlars förläng

ningar skär varandra i samma

punkt). Svepytan (proportionell mot

R.. R.) och inskärningen blir här

mindre än om axlarna 7 8 och 9 10

ersätts med en icke styrd boggi bak-

om axel 7 8.

Vid snabbare kurvtagning ( g b)

kommer fordonets bakre axlar att

relativt dragbilen (radien Rm) driva

ut istället för att skära in. Eftersom

axel 9 10 styrs så att dess förläng

ning passerar genom A kan avdrifts-

 



Sidacceleration

m/s2

 
© Jämförelse mellan sidaccele-
rationen för bakre påhängsvagn-
ens tyngdpunkt vid fältförsök
och simulering. Treledad bas-
kombination. _

   
_ Simulering

Axelcentras maximala sidavvikelser

90 km/h"' 40 km/h 70 km/h
4

Tvåledad

Axelcentras maximala sidav-
vikelSer och deras beroende av

hastigheten. Fullastade 24-me-
terskombinationer och stan-
dardmanöver G). Grafisk inter-
polation möjlig.

40 km/h 70 km/h 90 km/h

 

Treledad

 

vinkeln för den tvångsstyrda axeln

9 10 bli avsevärt mindre än för

släpvagnens övriga axlar. Axlarna

5 6 och 7 8 får därför ta upp en

oproportionerligt stor del av trög-

hetskrafterna varvid utspårningen

(beskrivs av Ry Rm) och fordonets
svepyta i kurvan blir större än med

boggi enligt ovan.

I vissa fall kan den illustrerade

styrprincipen få besvärliga följder

även vid låg hastighet. Den del av

släpvagnen som ligger bakom axel

7 8 rör sig då som ett överhäng och.

som om axel 9 10 inte existerar.

Om dragbilen från rak kurs styrs

tvärt, t ex åt vänster, kan detta

medföra att axel 9 10 inkräktar på

utrymmet till höger. Eftersom föra

ren inte kan överblicka denna del

av svepytan så finns skäl att ifråga-

sätta dessa konstruktioner även

för stadstrafik och långsam körning.

En annan metod för att minska in-

spårningen (beskrivs av Rm Ri) är

att öka antalet leder. Denna åtgärd
ökar tyvärr utspårningen vid högre

farter. © Dessutom blir det pro-
blem vid backning och de dynamis-

ka egenskaperna försämras.

För snabba transporter är det bäst

att alltid vara vaksam mot lätt-

manövrerade" ekipage med styran-

de axlar och/eller extra leder. Man
kan hoppas att tex ledbussar med

styrd bakre axel används enbart i

stadstrafik, om inte styrprincipen

.kan bevisas vara acceptabel för hög-

re hastigheter.

Bättre bromssystem

behöver utvecklas
De kördynamiska egenskaperna un-

der bromsning betyder mycket för

trafiksäkerheten. I direktiiven. för

VTIs utredning anges att studier av

dessa problem får vänta tills trafik-

lagstiftningens mera jungfruliga om-
råden är undersökta, dvs vältnings-

och pendlingsstabiliteten. Trots

denna begränsning visar utredning-

en att avancerade bromsreglersy-

stem (s k anti-låsbromsar) är nöd
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vändiga. Förutom att belastningen

överflyttas från inner- till ytterhjul i

kurvor, blir det också mycket stora

momentana skillnader i avdrifts-

vinklar för olika axlar. Lämpliga

bromsmoment varierar i motsva-

rande grad. © Bromsning i kurvor

kräver därför att bromskraften *re-

gleras kontinuerligt och individuellt

för att minimera pendlings- och

fällknivstendenser . Att utveckla

acceptabla bromsreglersystem är

därför en mycket angelägen uppgift.

Innan förnuftiga normer för broms-

systemen kan formuleras, krävs

emellertid ytterligare forskning.

Matematisk modell

används för proven
 

 

För tydlighets skull har de ovan be-

skrivna fenomenen baserats på
fortfarighetstillstånd. Detta är gi-
vetvis inte tillräckligt för att ingåen

. de kartlägga olika fordonskombina-

tioners dynamik. Flera metoder är
möjliga för en sådan undersökning.

Tänkbara alternativ är fullskaleprov

med verkliga fordon eller experi-

ment med geometriskt nedskalade

modellfordon. En omfattande full-

skalestudie av olika fordonspara-
metrar var dock för VTIs del eko-

nomiskt och tidsmässigt ogenom

förbar samtidigt som riskerna för

personskador inte kunde accepte-

ras. Alternativet fysisk modell över

gavs p g a det stora antalet para

metrar. Lösningen blev därför en

matematisk modell av fordon, föra
re och manöversituation, vilken be-

dömdes ge bättre probleminsikt.

Modellen studerades med hjälp av

digital dator.

I flera liknande undersökningar

utomlands har den matematiska mo-

dellen gjorts linjär varefter vanlig

reglerteoretisk stabilitetsanalys
tillämpats på dess karakteristiska

ekvation. För att kunna ta hänsyn

till de icke linjära sambanden som

ingår i den matematiska beskriv-

ningen av en häftig manöver, valde '
VTI istället att simulera ett lämp-

ligt körförlopp. De mest betydelse-
fulla olinjära sambanden tex

däckkarakteristika behöver då
inte förenklas alltför mycket©
Resultatet från simuleringarna kan

också lättare kopplas till verkliga
situationer och är därför lämpligare

för typprovning än rent matema-

tiska stabilitetsbetraktelser. Dess-
. utom kan andra egenskaper än den

matematiskt definierade stabilite

ten studeras.

Förarmodell ger

önskad sidacceleration

Tyvärr har man i alla kända under-

sökningar, utom en, arbetat med

givna styrförlopp eller med förar

modeller som styr dragfordonet oli-

ka allteftersom fordonskombinatio-

nens last och konstruktionsparamet-

rar ändras. ] det nämnda enda un-

dantaget och i VTIs undersökning
(proven pågick samtidigt utan vet-

skap om varandra) har två likartade
förarmodeller av tvångsstyrningstyp

utvecklats. Fördelen med denna

modell är att dragfordonet, oberoen-

de av fordonsparametrarna, alltid

får det sidaccelerationsförlopp som

matats in i datorn. Vissa krav ställs

givetvis på förloppet för att manö-

vern skall gå att genomföra med

rimliga styrutslag.

För huvuddelen av simuleringarna

i VTls undersökning valdes ett ac-

celerationsförlopp (SA1234) © ,
som åstadkom en dubbel körfälts
växling . Provet bedöms vara
mycket avslöjande och ett for-

don som passerar denna test klarar

troligen flera lika svåra manövrer.

Denna typ av test har också använts
för experimentella studier i andra

länder.

Fullskalestudier

kompletterar
För att mäta vissa fordonskonstan-

ter och däckkarakteristika för dator

simuleringarna krävdes speciella

metoder. En särskild anordning

användes för att bestämma tyngd-

punktshöjd, krängstyvhet, kräng-

 

 

 

 

dämpning, effektiv spårvidd etc.

© Mätningarna utfördes på de for-

donskombinationer som användes
vid fullskaleproven baskombi-

nationerna". Fullskaleproven be

stod av undanmanövrer enligt ovan
med olastade och fullastade for

don. Vid varje prov registrerades ett

antal variabler ; styr-, gir- och
krängvinklar, fordonshastighet, gir

vinkelhastighet och sidacceleratio

ner. Samtidigt filmades manövern

med fyra olika kameror. '

Mätresult aten användes i första
hand för att validera den matema

tiska modellen. Trots att däckkarak-

teristika måste uppmätas på annat
underlag överensstämde alla stu-

derade variabler kvalitativt.©

Undersökningsprogram

och resultattolkning
I simuleringarna undersöktes effek-

ten av att last och fordonsparamet

rar ändrades. I några fall varierades

hastigheten eller en enstaka for-
donsparameter (t ex dragstångs

längden) med baskombinationerna

som utgångspunkt. I andra fallidå
olika last eller fordonstyper skulle

jämföras, krävdes ändring i flera

av de konstanter, som utgjorde in-

data. Det var då nödvändigt att till-

lämpa schematiska samband (base-

rade på erfarenheter) mellan for

donskonstanterna, för att kunna

göra rättvisa jämförelser.

Valet av godhetskriterium har av-

görande betydelse för resultattolk-

ningen och därmed för hela under-

sökningen. Detta illustreras av att

man i undersökningen som nämndes

i förra avsnittet på några punkter
(speciellt i fråga om antal leder och

fällknivsdämpning i ledpunkter-
na) drar nästan motsatta slutsatser

jämfört med i VTIs utredning. Or-

saken är att olika godhetskriterier

tillämpas medah metod och resultat

är mycket lika.

Målsättningen för VTls val av kri-

terier var att de skulle vara så intimt

förknippade med de aktuella feno
menen som möjligt. Vid simulering-
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Automatisk
styrning
i framtiden?

 arna studerades tidsförloppen av ett

.trettiotal variabler. Det visade sig

emellertid att vid jämförelse mellan

olika hastigheter. laster och for

donsparametrar behövde endast föl-

jande (fenomenanknutna) storheter

redovisas:

>Avdriftsvinkeln för respektive
axel är ett mått hur friktionen ut-

nyttjas och på sladdningsrisken.

Den ger också en grov bild av möj
ligheten att samtidigt bromsa©.
>Vältningsriskfaktorn (RV) för re-
spektive fordonsenhet anger vid

värdet ett (1.0) att fordonet börjar

välta. Med utgångspunkt från ena

sidans hjulbelastningar definieras

faktorn som:

_ momentan hjullast _

_ statisk hjullast
kAxelcentras sidavvikelser ger en

uppfattning om fordonets utrym-

mesbehov i sidled och om den si

mulerade manövern medför avåk-

ning eller kollision.

De tre extremvärdena A. B och C

för sidaccelerationen © har sin

motsvarighet för såväl avdriftsvink

lar som vältningsriskfaktorer. me-

dan sidavvikelserna uppvisar två

tydliga extremvärden. Vid jäm-
förelserna koncentrerades upp-

märksamheten på dessa extremvär-

den de s k riskvariablerna för

att öka överskådligheten.

Föraren i en ledad fordonskombi-

nation har mycket små möjligheter

att bedöma de bakre enheternas dy-

namiska tillstånd. Känsel och ba-

lanssinnen påverkas nästan enbart

av dragbilens rörelser och den visu

ella informationen via backspeglar-

na är helt otillräcklig. Det är därför

önskvärt att de bakre fordonsenhe-

terna inte uppträder sämre än drag-

bilen. Riskvariablerna bör alltså inte

vara mycket större för de bakre en

heterna än för de främre. Vid jäm-

förelsen av olika fordonskombi-

nationer togs därför hänsyn även till

storleken av denna "upptrapp

ning bakåt. Rutinmässigt kon
trollerades också att styrvinkelför

loppet inte var ogenomförbart vid

manuell styrning.

 

Bakre släpvagn

uppträder sämst
En påtaglig försämring av egenska-

perna dvs större riskvariabler och

ökad upptrappning bakåt kunde

konstateras för hastigheter över 40

km/h. Samma figur visar att ök
ning av antalet leder alltid ger sämre

dynamiska egenskaper. Mekanism-

en bakom dessa resultat antyddes

tidigare © .
Generellt kan sägas att den bakre

enheten i fordonskombinationerna

 

  

nästan alltid uppvisar de största

riskvariablerna för hastigheter över

ca 50 km/h. Det är därför olyckligt

att ägna mindre uppmärksamhet åt

släpvagnarnas dynamik än åt drag

bilarnas jfr tyngdpunktshöjder.

dubbdäcksanvändning etc (dubb-

däck förekommer faktiskt på ensta-

ka axlar i tunga fordonskombinatio-

ner).

Simuleringarna visade också att

förhållandet mellan främre och bak-

re lastbärarnas längder bör vara

kort-lång hellre än lång-kort för att

uppnå bästa sidstabilitet.

Någon bättre sidstabilitet hos 18-

meterskombinationerna jämfört

med 24-meterskombinationerna

kunde inte upptäckas. För de två-

ledade varianterna. dvs lastbil plus

släpvagn. var förhållandet snarare

det omvända. Detta resultat får

dock inte betraktas som allmängil-

tigt och självfallet måste också and-

ra faktorer beaktas. t ex inspårning

i låg fart och omkörningssträckor.

Några förslag

till bestämmelser
Ytterligare en mängd jämförelser

gjordes och det stod snart klart att

den dynamiska stabiliteten för le-

dade fordonskombinationer inte

kan anges med några få lätt mätbara

last och fordonsdata. Med nuva-

rande rika flora av fordonstyper och

laster skulle ett tabellverk upprät-
tat genom ett stort antal simulering-

ar över vilka värden som medför

godtagbar dynamisk stabilitet bli

ohanterligt. En upprepad simule
ring för varje typprovning är därför

bättre. Frågan är dock om det stora

antalet lastfordonstyper är motive-

.rade utom vad gäller för renodlade

specialtransporter.

 

 

Även med tanke på att godkän

nandekriterier förknippade med

prestation snarare än konstruktion

är önskvärda föreslås att simulering

bl a av den nämnda undanmanövern

ska användas som typprov. För

_godkännande krävs att riskvariab

lerna och deras upptrappning bak-

åt i kombination understiger vissa

värden. Som tidigare nämnts. före-

slås också att statisk simulering i

full skala av kurvkörning i fortfarig-

het skall ligga till grund för högsta

tillåtna lasthöjd.

l avvaktan på att de föreslagna be

stämmelserna ska behandlas kan

ingen obetingad höjning av hastig-

hetsgränsen för treledade kombina

tioner ("dragbil med påhängsvagn

och tillkopplad släpvagn") från 40

till 70 km/h förordas. Dessa kom
binationer har genomgående visat

sämre dynamiska egenskaper än

ekipage med färre leder och de

framstår troligen som ännu sämre

om man också tar hänsyn till broms-
ningsegenskaperna.

Säkrare konstruktioner

är möjliga
Aven om det inte ingick i utred

 

ningsdirektiven att föreslå lämpliga

fordonskonstruktioner diskuterades

många sådana under arbetets gång.

Förslag till bestämmelser måste ha

verklighetsanknytning och det out-

talade målet var ökad säkerhet utan

att transportekonomin påtagligt för-

sämras. Några viktiga förslag kan

nämnas:

> Använd utrymmet mellan axlar
och hjul för att sänka tyngdpunkten.

Självbärande containers och tankar

samt individuell hjulupphängning

kanske underlättar.

) Utnyttja största möjliga nominel-
la och effektiva spårvidd.

y Utnyttja maximal fjäderbas och

eventuellt krängningshämmare för

bästa krängstyvhet.

bUndvik stora överhäng och kom

binationer med olämpliga axelav-

stånd.

b Placera släpvagnskopplingen så

långt fram som möjligt och se upp

med långa dragstänger.

) Minimera pendlingsmöjligheterna

i högre fart genom få leder och dy

namiskt acceptabel styrprincip för

styrda axlar. (En oprövad men kan

ske bra lösning är tvåledade fordon

i form av dragbil med två på-

hängsvagnar och med automatisk

körhastighetsberoende bromsning

av ledrörelserna. Som alternativ kan

tänkas enledade kombinationer i

form av lastbil med påhängsvagn

som har körhastighetsberoende led

bromsning och axelstyrning.)

VUtveckla väl fungerande broms-

reglersystem (lastkännande och läs-

ningsförhindrande). Varför inte

konstruera dynamiska kraftgivare

som kan utnyttjas för såväl broms-

system som lastindikering och

eventuellt även för instrument eller

varningssignaler som visar vält

ningsrisken.

böka den kontinuerliga informa-

tionsåterföringen till föraren om for

donets dynamiska tillstånd. Modi-

fierad servoassistens. stolrörelser.

akustiska varningar och specialin-

strument projicerade på vindrutan

kan utnyttjas.

Så länge ekonomiska suboptime

ringar tillåts styra valet av trans-

portmedel måste man också önska

bättre möjligheter att kombinera

landsvägs- och järnvägstransporter.

På längre sikt kan kanske säker

automatisk styrning av landsvägs-

fordon istället utnyttjas på vissa

sträckor och eliminera tidsödande

omlastningar. Mindre fordon och

andra drivkällor framtvingade av

energiförsörjningsläget behöver

då inte medföra lägre transportstan-

dard. I
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