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FÖRORD

Föreliggande delrapport redovisar andra etappen i pro-

jektet "Tankfordons Vältningsbenägenhet" som genom-

förs vid statens Väg- och trafikinstitut (VTI) på upp-

drag av statens trafiksäkerhetsverk. Projektledare vid

VTI är förste forskningsingenjörImnnuuñ:Strandberg som

framtagit den försöksmetodik och de fordonsmodeller

som använts vid undersökningen.

Mättekniska problem har lösts i samråd med förste

forskningsingenjör Göran Palmkvist och vid hybrid-

datorprogrammeringen har förste forskningsingenjör

Håkan Janssonkonsulterats.
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Vältningsstabilitet för tankfordon
- med och utan längsgående skvalpskott

av Mats Lidström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En bidragande orsak till vältningsolyckor med tankfor-

don är Vätskelastens rörelser i tanken i kombination

med fordonets krängningsrörelse.

I föreliggande rapport undersöks vilka stabilitetsför-

bättringar som kan erhållas om en elliptisk tank för-

ses med längsgående inre väggar (skott) för att minska

lastens sidrörelser. Undersökningen har utförts i la-

boratoriemiljö med hjälp av modelltankar och matema-

tiska beräkningar i dator.

Resultaten visar bland annat att vertikala väggar för-

skjuter vätskerörelsens resonansfrekvens från 0,5 Hz

om tanken saknar skott till högre frekvenser som tro-

ligen är mindre förekommande i verklig trafik. Ett

horisontellt skott däremot har ingen inverkan på re-

sonansfrekvensen och dämpar vätskerörelsen endast när

skottet ligger i närheten av vätskeytan.
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Road Tanker Overturning
- with and without Longitudinal Baffles

by Mats Lidström
National Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

A contributing factor to the overturning of heavy

vehicles carrying liquid load is the load movements

in the tank combined with vehicle roll.

The present report examines how a specific vehicle

with elliptic tank cross section will increase its

stability against overturning when the tank contains

longitudinal walls or baffles to reduce the liquid

lateral movements. The investigation is based on a

mathematical computer model of the vehicle with 2

degrees of freedom combined with a physical model of

the tank and liquid.

The results show that vertical walls increase the

resonance-frequency of the load from about .5 Hz to

higher and probably more uncommon frequencies. This

resonance-frequency increase will not occur if the

tank is supplied with a horizontal baffle. In fact,

this baffle reduces the load movements only when the

baffle is near the liquid surface.
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SAMMANFATTNING

Undersökningen syftar till att ge en uppfattning om

hur vältstabiliteten i dellastade tankfordon kan för-

bättras om passiva skvalpskott införs i vätsketankarna.

Beräkningarna har härvid gjorts på en förenklad for-

donsmodell, som är en kombination av experimentella

mätningar på en vätskefylld modelltank med olika

skvalpskott och matematiska ekvationer, som beskriver

övriga delar av fordonet. Vid samtliga prov görs jäm-

förelser mellan ovanstående modell med skvalpande läst

och en motsvarande modell där lasten är fixerad.

Fordonsmodellerna styrs efter en sinusformad bana

(serpentinbana) med bestämd frekvens och amplitud.

Olika parametrars inverkan på fordonets stabilitet mot

vältning och sladdning studeras genom upprepade simu-

leringar. Sammanlagt har över 400 prov genomfönts, där

följande parametrars inverkan studerats.

- Fordonets styrfrekvens

- Sidaccelerationens amplitud

- Förhållande mellan lastvolym och tankvolym (fyllnads-

grad)

- En eller tre vertikala väggar eller ett horisontellt

skott

På grund av tekniska svårigheter har ej kopplingen mel-

lan vätskerörelse och krängningsdynamik kunnat stude-

ras. Därför har för jämförelsens skull separata simule-

ringar med enbart krängningsrörelse utförts.

Försöksuppläggningen är likartad med en tidigare under-

sökning på skvalpande last som utförts av VTI, där

bl a inverkan av tanktvärsnittets form studerades

(Strandberg 1977). Detta medger att vissa resultat som

erhållits vid de båda undersökningarna kan jämföras.
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Några exempel på erhållna resultat:

- Vätskerörelsen uppvisar, som vid tidigare mätningar,

kraftig resonans ungefär vid styrfrekvensen 0.5 Hz

om tanken saknar skvalpskott.

Med vertikala skvalpskott kan denna resonans förskju-

tas till högre frekvenser som troligen förekommer me-

ra sällan i verklig trafik samtidigt som vältnings-

benägenheten minskar. Med flera skvalpskott fås hög-

re resonansfrekvens.

- Vältningsfaktorn, som är ett mått på fordonets sta-

bilitet, är pr0portionell mot uttagen sidaccelera-

tion om styrfrekvensen hålls konstant. Detta gäller

dock ej i området kring resonans.

- Som även tidigare mätresultat visat, kan vältstabi-

liteten försämras vid avlastning av tanken från full

till halv last på grund av de vätskerörelser som

tillkommer.

Detta kan även inträffa om tanken innehåller verti-

kala skvalpskott men givetvis i mindre grad än om

skott saknas.

Med ett horisontellt skott i tankens mitt kan

vältstabiliteten försämras vid avlastning till 75%

fyllnadsgrad varefter en förbättring åter inträder

vid 50% last då vätskeytan kommer i nivå med skot-

tet.

- Tendenserna vid jämförelse mellan stabilitet mot

vältning och stabilitet mot sladdning är mycket

likartade.

VTI RAPPORT 115



SUMMARY

The aim of this investigation is to give an idea of

how the overturning stability in partly liquid-loaded

vehicles can be improved if the tanks are supplied

with baffles or walls.

The tests have been carried out in laboratory with a

physical elliptic tankrmxüiLwith different baffles and

with the rest of the vehicle as a mathematical model

in a hybrid computer.

In all tests the model with sloshing load is compared

with an identical model but with rigid load. The models

are forced to follow a sinusoidal path with defined

frequency and amplitude.

The vehicle stability as a function of different para-

meters has been studied by repeated simulations. In

total over 400 tests have beencarried out, and the

influence of the following parameters has been studied.

- The vehicle steering frequency

- The amplitude of the lateral acceleration

- The load volume (in per cent of the tank volume)

- One or three vertical walls or one horizontal baffle

Some technical difficulties have prevented simulations

where sloshing load and roll movements could interact.

Therefore some separate simulations with roll and ri-

gid load have been carried out to make it possible to

compare the two effects.

The tests are similar to some tests in an earlier in-

vestigation (Strandberg 1977, text in English), where

the shape of the tank cross section was waried. This

similarity makes it possible to compare some of the

results in the two reports.
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The most important results in this report are as fol-

lows:

- The liquid load movements have a resonance-peak at

the steering frequency .5 Hz if the tank has no

baffles. With vertical walls this peak will be found

at higher and more uncommon frequencies.

- The overturning factor, which measures the vehicle

stability, is prOportional to the vehicle lateral

acceleration for constant steering frequencies if

the frequency differs from the liquid resonance

frequency.

- This test confirms the earlier by Strandberg found

effect that the stability against overturning can be

decreased when the load-volume is decreased from

full to half load as a consequence of the increasing

sloshing forces. Vertical baffles will reduce the

effect but it can still be found in certain maneouv-

res.

A horizontal baffle in the middle of the tank in-

creases the stability against overturning when the

liquid surface is near the baffle. For other load-

volumes this baffle has no or little effect on the

vehicle stability.

- The tendencies in the results are comparable bet-

ween tests of stability against overturning and

against skidding.
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Example of the relation between the sideslip

angle and the sideforce-coefficient.

The roll-factor as a function of the steering

frequency. Vehicle with rigid load and two
6

different roll-stiffnesses: (O).6 10 and (I)

1.2 106 Nm/rad.

The overturning limit as a function of the

steering frequency. Roll-stiffness as in fig

4.1.

The sloshing factor as a function of the

steering frequency. Lateral acceleration 1.0

(I), 2.0 (00 and 3.0 (A) m/sz. No baffles.

The overturning factor as a function of the

lateral acceleration. 50% load and no baffles.

ROS==l indicates overturning.

The sloshing factor VS as a function of the

lateral acceleration and the steering frequen-

cy. 50 and 75% load. Tank with no baffles.

Overturning limits for a nonrolling vehicle

with rigid or sloshing load for different load

volumes. "half-

tanks" with lOO+-50% loas is also plotted.
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The sloshing factor VS as a function of the
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Tank with 50% load and

baffles as in fig 4.7.

Overturning limits.

Overturning limits for models with rigid and

sloshing load. One vertical baffle and diffe-

rent load volumes.

Overturning limits for models with rigid and

sloshing load. Three vertical baffles and

different load volumes.

The sloshing factor as a function of the

steering frequency. Tank with horizontal baff-

le (i) compared with a tank with no baffles

(Q). Lateral acceleration 2 m/sz.

Overturning limits for a tank with horizontal

baffle (I)

(O).

plotted (see fig 4.6).

compared with a tank with no baff-

les 75% separated into two tanks is also

The sideforce-coefficient as a function of

the steering frequency, the load volume and

the roll stiffness. Non-rolling and rolling

models with rigid load. Lateral acceleration

1 (I), 2 (0) and 3 (A) m/s2.

The sideforce-coefficient as a function of

the steering frequency, the load volume and

the baffle configuration. Non-rolling model.

Lateral acceleration as in fig 4.13.
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IX

Fig A.l 2-dimensional vehicle model. The non-rolling

model has $==O. The liquid forces works upon

the mathematical model through the forces

F and FZ and the moment MO (From Strandberg

(1977)).

Fig A.2 Laboratory equipment for the measuring of

the liquid forces. (From Strandberg (1977)).
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BAKGRUND

Även om vältningsolyckor med tankfordon utgör en liten

del av de officiellt redovisade olyckorna ger de i

allmänhet allvarliga skador på den omgivande miljön.

En sannolik orsak till att dessa olyckor inträffar är

att föraren felbedömer fordonets uppträdande och då

speciellt inverkan av krängning och vätskelastens rö-

relse vid dellastad tank.

I en tidigare undersökning vid VTI har den relativa in-

verkan på fordonets vältstabilitet av kräng- och väts-

kerörelsen vid olika tankformer undersökts, se Strand-

berg (1977). Därvid framkom att vätskekrafterna kraf-

tigt försämrade fordonets vältstabilitet vid vätskans

resonansfrekvens.

En möjlig åtgärd för att minska dessa resonanseffekter

vore att införa fast monterade, passiva skvalpskott

i tanken.

I föreliggande undersökning redovisas resultaten från

prov med ett antal passiva skvalpskottskonfigurationer

och, för jämförelsens skull, prov med motsvarande tank

utan skvalpskott.
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FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

I undersökningen jämförs olika fordonsmodeller, som är

identiska bortsett från den parameter, vars inverkan

skall undersökas, fig 2.l. Som referens används en

stel, icke krängande, fordonsmodell med fixerad last,

vilken beräknas på teoretisk väg i institutets hybrid-

dator.

Krängdynamikens inverkan på fordonets stabilitet upp-

skattas genom att jämföra den stela modellen med en

liknande, men krängande, modell. Krängningsrörelserna

beräknas i hybriddatorns analoga del.

I experimenten uppmättes vätskans dynamiska krafter då

en modelltank (med ellipsliknande tvärsnitt och i tion-

dels skala) oscillerades i sidled. Med hjälp av de upp-

mätta vätskekrafterna och en datorberäknad

stel fordonsmodell lqni så vätskerörelsernas inver-

kan på stabiliteten uppskattas. En utförlig beskriv-

ning av försöksuppläggningen finns i Lidström (1977).

I den vätskefyllda modelltanken har även inverkan av

följande enkla skvalpskottskonfigurationer studerats.

- Ett vertikalt skott

- Tre vertikala skott

- Ett horisontellt skott
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De vertikala skotten delar upp tanken i separata del-

tankar, där vätskan endast tillåts röra sig inom varje

deltank, medan det horisontella skottet täcker 50% av

ett horisontellt tvärsnitt genom tankcylinderns mitt.

Resultaten från de olika modellerna kan direkt jämfö-

ras eftersom de bringas att följa samma sinusformade

sidaccelerationsrörelse, vilket motsvarar ett fordon

som följer en serpentinformad bana.

På grund av tekniska svårigheter har inte kräng- och

vätskedynamiken kunnat sammanföras i samma modell,

varför k0pplingen däremellan ej har kunnat undersökas.
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FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

Tre modelltyper jämförs

Stel modell Stel modell Krängande modell
Skvalpande last Fixerad last Fixerad last

  

'III///lllll//I       

   

 

 

 

 

      

<1:> 4:::>

Inverkan av Inverkan av Inverkan av
skvalpskott skvalpande last krängningsrörelser

SIMULERINGAR

Skvalpkrafter Stel modell Krängande modell
uppmätes i simuleras i simuleras i
modelltank digital dator analog dator

Resultaten
4_ sammanstalls .kr

 

  

 

och utvärderas

i digital dator
 

  

Figur 2.l.
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BEGREPP

För matematiska härledningar hänvisas till bilaga 1.

Index

De olika modellerna indiceras enligt följande regler.

a) Fordonstyp

0 vid stel modell

o vid krängande modell

b) Last

S vid skvalpande last

R vid fixerad (rigid) last

Vältningsindikerande parametrar

 

YåläêlêgêâêEEQE

Stabilaste tillståndet för de 2-dimensionella modeller-

na är när dess båda hjul vardera bär lasten PS.

Normalt förekommer dock sidriktade krafter, som medför

lastöverflyttningar. Om det ena hjulet bär lasten Pd

kan vältningsfaktorn skrivas

_ _ IR- 1 Pd/Psl 1 (3.1)

Vältning antages börja när något hjul bär lasten noll

(Pd==0 eller Pd==2PS) dvs da R==l.

åhyêlpz_99h_kräggfêkägru

Skvalpets respektive krängningens inverkan på vält-

ningsfaktorn relativt modellen stelt fordon - fixerad-

last uppskattas med skvalpfaktorn
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VS==ROSmax/RORmax (3°2)

och krängfaktorn

V (3.3)
ozzRoRmaX/RORmax

Yêlfaággêgräaê

Härmed avses den högsta sidacceleration, som ett for-

don kan utsättas för utan att välta.

Vältningsgränsen SA beräknas genom att vältningsfak-
V

torn extrapoleras till R==l, där vältning inträffar

(se fig 4.4).

sidaccelerationer överstigande 3 m/s2

Eftersom inga mätningar har gjorts med

ökar osäkerheten

i denna beräkning med högre vältningsgränser.

Sladdningsbeskrivande parametrar

Sidkraftskoefficient

Som mått på den sidkraft, som genereras av fordonets

rörelse används sidkraftskoefficienten

sc= iS/ZPS (3.4)

där S är fordonets totala sidkraft och

ZPS fordonets totala normalkraft (summan av hjullas-

terna).

Sidkrafterna medför en avdrift från önskad kurs vars

storlek även är beroende av bland annat däckstyp och

väglag. I figur 3.1 exemplifieras förhållandet mellan

avdriftsvinkel och sidkraft för en kombination av däck

och väglag. Som synes innebär alltför stora sidkrafter

att fordonets avdrift blir okontrollerbart stor med

förlorat väggrepp som följd, men även små SC medför en
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viss avdrift från önskad kurs.

Sidaccelerationens frekvens och amplitud

De olika fordonsmodellerna utsätts för en sidaccelera-

tion, som varierar sinusformigt med tiden. Dess frek-

vens och amplitud varierar inom bestämda gränser och

dess påverkan på fordonsmodellerna bestäms med hjälp

av de tidigare definierade vält- och sladdindikerande

parametrarna.

En sinusformad sidacceleration motsvaras av ett fordon

som följer en serpentinformad bana vars rörelse i sid-

led kan beskrivas som

Y==YO Sinwt

efter två deriveringar erhålls sidaccelerationens tids-

förlOpp

SA = '32' = -Yowz sinwt = SAO sin 27Tft

Om fordonet kör med hastigheten v m/s och utför sinus-

formade sidrörelser med styrfrekvensen f Hz, kommer en

sinusrörelse att vara utförd efter Å m, där

Ã==v/f (3.5)

Med given sidaccelerationsamplitud SAO blir sidavvi-

kelsen

_ 2_ 2 2pro. _SAC/w -SAO/4'n f (3.6)
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Exempel: Ett fordon med styrfrekvensen f= 0.5 Hz, sid-

accelerationsamplituden SAC: 3 m/s2 och hastigheten

V: 5 m/s utför en sinusformad sidrörelse med sidavvi-

kelsen yo: 0.3 m på sträckan Å: 10 m.

I

 

B
'
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Figur 3.1. Exempel på förhållande mellan avdriftsvinkel och
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RESULTAT

Fordonets egenskaper har här bedömts med avseende på

två olika instabiliteter, dels sladdning och dels vält-

ning. Vid beräkning av stabilitet mot sladdning måste,

förutom fordonets parametrar, även inverkan av väglag

och fordonets avdriftsvinklar beaktas.

Vältningsberäkningar enligt definitionen i kapitel 3

kräver endast kännedom om vissa fordonsdata. Huvudde-

len av kapitlet har därför ägnats åt resultat som byg-

ger på vältningsindikerande parametrar.

Följande parametrars inverkan på de tre fordonsmodel-

lerna undersöks

- Styrfrekvens (0.2-l.0 Hz)

- Sidaccelerationsamplitud (l-3 m/sZ)

- Tankens lastvolym (0, 50, 75 och 100% av full last)

- Skvalpskott (se kapitel 2)

Stabilitet mot vältning

layszkê2_êy_styrârêkysaêsa

I modellen stelt fordon - fixerad last påverkas ej

vältningsfaktorn av styrfrekvensen, eftersom modellen

helt saknar kräng- eller vätskedynamik.

Införs krängdynamik i modellen kommer den fjädrade mas-

sans tyngdpunkt att röra sig i sidled relativt hjul-

axlarna och den ofjädrade massan. Under och i resonans-

området medför detta ytterligare lastöverflyttning till

de kurvyttre hjulen - med sämre stabilitet som följd.
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Det kritiska frekvensområdet är här beroende på bland

annat lastens vikt och fjädrarnas krängstyvhet, varför

en laständring även ändrar krängningens resonansfrek-

vens, se figur 4.1 och 4.2. Inverkan av laständringar

berörs utförligare i kapitel 4.1.3.

Om i stället den stela fordonsmodellen kombineras med

skvalpande last, dvs dellastad vätsketank, kommer

vätskelastens tyngdpunktsförskjutande sidrörelser att

verka stabilitetsförsämrande för frekvenser omkring

och under vätskans resonansfrekvens, vilken i detta

fall med elliptisk tank utan skvalpskott är omkring

0.5 Hz. Se figur 4.3.

Även om fordonen utsätts för styrfrekvensen O Hz, vil-

ket motsvarar kurvkörning med konstant styrutslag,

kommer krängningen och vätskerörelserna att verka sta-

bilitetsförsämrande beroende på att tyngdpunkten för-

skjuts. (Se vidare Lidström (1976)).

Inverkan av sidaccelerationen

De två modelltyperna stelt fordon - fixerad last och

krängande fordon - fixerad last uppvisar bägge en vält-

ningsfaktor som är direkt proportionell mot fordonets

sidacceleration.

En fördubbling av sidaccelerationen, för en bestämd

styrfrekvens, innebär således en fördubblad vältnings-

faktor.

I figur 4.4 visas hur denna faktor kan bero av styr-

frekvensen på ett stelt fordon lastat med vätska. Vid

låga frekvenser är vältningsfaktorn även här prOportio-

nell mot sidaccelerationsuttaget, men i närheten av

lastens resonansfrekvens, dvs där de kraftigaste

skvalpeffekterna uppstår, är förlOppet kraftigt olin-
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.1.

12

järt. Med styrfrekvensen 0.6 Hz och en sidacceleration

på 2 m/s2 är vältningsfaktorn R endast 0.3. Ökas sid-
OS

accelerationen med drygt hälften till 3.2 m/s2 kommer

vältningsfaktorn att tredubblas varvid fordonet befin-

ner sig vid vältgränsen R S==l. Motsvarande skeende,
O

mätt med skvalpfaktorn VS visas i figur 4.5. Även här

kan det olinjära sidaccelerationsförlOppet studeras i

resonansområdet O.4-O.6 Hz.

IEysäkêe_sy_fyllaê§§9§êês§

Den fysiska modelltanken kan betraktas som uppdelad i

två lika stora deltankar, åtskilda av ett tvärgående

skott. Båda tankarna fyllda till exempelvis 50% be-

tecknas nedan 50+-50%.

I modellen stelt fordon - fixerad last kommer givetvis

vältningsstabiliteten att förbättras vid avlastning av

tanken eftersom tyngdpunktshöjden sänks (figur 4.6).

Samma naturliga resultat fås vid krängande fordonsmo-

dell och fixerad last. I detta fall kommer även kräng-

ningens resonansfrekvens att höjas vid avlastning (se

figur 4.2), vilket oftast är förmånligt.

Med modellen stelt fordon-skvalpandelast kommer däre-

mot i vissa fall vältegenskaperna paradoxalt nog att

försämras vid avlastning. Om kurvorna för 50-+50% och

75-k75% i figur 4.6 jämförs visar den senare högre

vältningsgräns för frekvenser i intervallet O.3-O.6 Hz.

Vid lastfallen lOOá-lOO%, 0+-O% och O+-lOO% förekommer

givetvis inga vätskerörelser. Med endast en deltank del-

lastad och övriga helt fyllda eller tömda bör således

skvalpets inverkan kunna minimeras. I figur 4.6 illu-

streras detta för de två lastfallen 75+-75% och

1004-50%.
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De statiska tyngdpunktshöjderna för dessa två lastfall

skiljer sig obetydligt varför skillnader i Vältstabi-

litet direkt kan hänföras till ändrade vätskekrafter.

En minskning av lastvolymen kan alltså ge förbättrad

Vältstabilitet beroende på lägre vikt och tyngdpunkts-

höjd. Men om skvalpkrafterna ökar kan likväl fordonets

stabilitet bli försämrad i vissa frekvensområden.

laysääêa_êy_§EYêlE§59EEêQ

Med vertikala skott i vätsketanken tillåts vätskan en-

dast att röra sig inom respektive delfack, vilket mins-

kar vätskans dynamiska sidkrafter och lastens tyngd-

punktsrörelse i sidled. Båda dessa faktorer verkar för-

bättrande på vältningsstabiliteten (figur 4.7-4.lO).

Med flera skott förskjuts resonansfrekvensen mot högre,

och därmed mindre kritiska, styrfrekvenser. Vid avlast-

ning av tanken lOO-75-50% försämras fortfarande i

vissa fall fordonets stabilitetsegenskaper om vertika-

la skott används, men i mindre grad än om skotten av-

lägsnas.

Införs i stället ett horisontellt skott, som bildar

ett lock över halva vätskeytan vid 50% last (figur, se

kapitel 2) erhålles en kraftig dämpning av vätskerörel-

sen om vätskeytan ligger i närheten av skvalpskottet

(figur 4.11 och 4.12).

Vid 75% last däremot inverkar detta skott ringa, varför

ytterligare horisontella skott bör införas, så att ett

alltid ligger tillräckligt nära vätskeytan för att ver-

ka dämpande.

På grund av det horisontella skottets kraftigt selek-

tiva verkan till området kring 50% last, kommer fordo-

nets stabilitet att öka vid avlastning, åtminstone i
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området full till halv last.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om skvalpskot-

tens för- och nackdelar

Vertikala skott

 

- ökar resonansfrekvensen

- förbättrar fordonets stabilitet vid alla dellast-

nivåer

- förhindrar vätskeförskjutning vid stationär sid-

rörelse (gäller endast med heltäckande skott)

Horisontella skott

- förändrar ej påtagligt resonansfrekvensen

- verkar kraftigt stabilitetsförbättrande vid bestäm-

da lastnivåer, men har vid övriga nivåer ringa in-

verkan

- förhindrar ej vätskeförskjutning vid stationär sid-

rörelse

Stabilitet mot sladdning

Förutom fordonsdata beror, som tidigare nämnts, for-

donets sladdningsbenägenhet även på väglaget.

Detta medför att nedanstående beräkningar inte enty-

digt kan ange när fordonet förlorar väggreppet, utan

endast vilka sidkrafter som uppkommer när fordonet rör

sid i den serpentinbana, som definierar tankmodellens

rörelser (se avsnitt 3.4). Som sladdningsindikerande

parameter används den i kapitel 3 definierade sid-

kraftskoefficienten SC.
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I fallet stelt fordon - fixerad last kommer SC ej att

vara frekvensberoende men väl att vara pr0portionell

mot fordonets sidacceleration (fig 4.13).

Med krängande fordon och fixerad last kommer, som ti-

digare i Vältavsnittet, en lastökning att innebära min-

skad resonansfrekvens och högre värden på SC i reso-

nansområdet, Vilketminskar stabiliteten mot sladdning,

figur 4.13.

Sidkraftskoefficientens variation med frekvens, last-

nivå, skvalpskottskonfiguration och sidacceleration

Visas i figur 4.14 för modellen stelt fordon - skval-

pande last.

På samma sätt som vid beräkningarna av vältningsfak-

torn finner man de högsta värdena på SC när tanken

saknar skott och är lastad till 50%. Vid resonansfrek-

vensen krävs här drygt dubbelt så stor sidkraft rela-

tivt lägre frekvenser.

Även med ett vertikalt skott fördubblas sidkraften vid

resonansfrekvensen, men skottet förbättrar ändå stabi-

liteten genom att förskjuta resonansen till en högre

frekvens.

Sammanfattningsvis erhålles således mycket likartade

tendenser om måttet SC används i stället för de välte

ningsindikerande parametrarna.
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Figur 4.1.
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Styrfrekvens
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Styrfrekvens

50% last 75% last

Krängstyvhet 0.6 106 Nm/rad (0)

1.2 106 Nm/rad (m)
4Krängdämpkonstanten är i bägge fallen 7.0 10 Nms/rad

Övriga data enligt bilaga 1

Krängfaktorn som funktion av styrfrekvensen för fordon med fixerad last.
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Figur 4.2. Vältningsgränsens beroende av styrfrekvensen för krängande fordon med

fixerad last. Krängdata som i figur 4.1.
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Figur 4.13. Sidkraftskoefficientens beroende av styrfrekvens
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BILAGA 1

MATEMATISKA FORDONSMODELLER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning

2. Beteckningar

Värden på ingående konstanter

Skvalpskott

Modelltank

Fordonsdata

4. Modellen stelt fordon - fixerad last (index OR)

5. Modellen krängande fordon - fixerad last

(index $R)

6. Modellen stelt fordon - skvalpande last

(index OS)

6.1 Beräkning av vätskekrafterna

Modell med avdelad tank

6.3 Bestamning av ROS och SCOS
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Inledning

 

De matematiska fordonsmodellerna som använts i studien

är alla mycket enkla med få frihetsgrader.

Eftersom endast sidriktade krafter och accelerationer

beaktas har modellerna kunnat begränsas till 2 dimen-

sioner.

I detta appendix beskrivs den matematiska bakgrunden

till fordonsmodellerna samt fordonsdata. För en utför-

ligare beskrivning av de matematiska modellerna hänvi-

sas till Strandberg (1977).

Den praktiska realiseringen med hjälp av dator och fy-

sisk modelltank beskrivs separat i Lidström (1977).
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Beteckningar

Inom parentes hänvisas i förekommande fall till mot-

svarande figur.

AF

AM

Ask

Kl

K2

Fullskaletankens tvärsnittsarea

Modellskaletankens tvärsnittsarea

Skvalpskottens tvärsnittsarea

Halv effektiv spårvidd (A.l)

Krängdämpningskonstant

Krängaxelns höjd över vägbanan (A.l)

Harmonisk styrfrekvens

Försöksuppställningens totala massa (exkl last)

Ekvivalent massa i punkten C enligt figur A.2

(se Strandberg (l976a))

Kraften FA (A.2)enligt figur A.2

Dynamisk del av kraften F enligt figur A.2
B

Dynamisk del av kraften F enligt figur A.2
C

Totala dynamiska vätskekrafter i sidled (A.l)

Totala vätskekrafter i vertikalled (A.l)

Dynamiska vätskekrafter i vertikalled

Statiska vätskekrafter i vertikalled

Gravitationskonstanten

Fixerade lastens tröghetsmoment kring tank-

centrum

Totala fjädrade massans tröghetsmoment kring

krängaxeln

Fjädrade massans tröghetsmoment kring kräng-

axeln (exkl last)

Fixerade lastens tröghetsmoment kring kräng-

axeln

Skalningskonstant

Skalningskonstant
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k$ Krängstyvhet

LF Fullskaletankens längd

LM Modellskaletankens längd

LV Lastvolym i % av full last

m Total massa

m' Fjädrad massa exkl last

m" ijädrad massa

mD Provriggens massa (A.2)

mDE mD+mE (A.2)

mE Modelltankens massa exkl last (A.2)

ml Lastens massa i full skala

m2M Lastens massa i modellskala

mSk Skvalpskottens massa i modellskala

MO Vätskekrafternas moment miip tank- (A.l)

centrum

Pd Hjullast vid olika lastfördelning (A.l)

Ps Hjullast vid lika lastfördelning (A.l)

R Vältningsfaktor, def i kap 3

ROS Vältningsfaktor: Stel modell - Skvalpande

last

ROR Vältningsfaktor: Stel modell - Fixerad last

Rq)R Vältningsfaktor: Krängande modell - Fixerad

last

S Total sidkraft

SA, SAL ijädrade massans sidacceleration (A.l)

SAO® Tankcentrums sidacceleration Vid kräng- (A.l)

ande modell

SAV Vältningsgräns, definierad 1 kap 3

SC Sidkraftskoefficient, def i kap 3

U0 Tankcentrums höjd över krängaxeln (A.l)

u' TP-höjd över krängaxel: fjädrad massa (A.l)
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TP-höjd över krängaxel: ofjädrad massa (A.l)

TP-höjd över krängaxel: fixerad last (A.l)

Tankens volym i full skala

Tankens volym 1 modellskala

Skvalpskottens volym i modellskala

Skvalpfaktor, def 1 kap 3

Krängfaktor, def 1 kap 3

Horisontell koordinat för punkt P 1 fig A.2

Horisontell koordinat för punkt Q 1 fig A.2

Vertikal koordinat för tyngdpunkten D i

fig A.2

Vertikal koordinat för tyngdpunkten DE i

fig A.2

Vertikal koordinat för tyngdpunkten E i

fig A.2

Vertikal koordinat för punkt P 1 fig A.2

TP-höjd i full skala över tankcentrum för

fixerad last

Vertikal koordinat för punkt Q 1 fig A.2

Krängvinkel med derivator

Fullskalevätskans täthet

Modellskalevätskans täthet
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2-dimensionell fordonsmodell.
Vid stel modell är krängvinkeln o alltid noll.
Vid skvalpande last angriper vätskekrafterna genom
krafterna Fy FZ och momentet MO.
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Värden på ingående konstanter

§52§l9§5922

Data för de undersökta skvalpskottskonfigurationerna är

sammanfattade i tabell 1. Skotten är i samtliga före-

kommande fall placerade så att deras tyngdpunkt sam-

manfaller med tankcentrum.

 

 

Konflg. Benamning msk Vsk Ask

nr 3 2
kg m m

1 Utan skott O O O

2 Ett vertikalt .243 .90 10-4 2.94 10'4
skott

3 Två vertikala .446 1.65 10'4 5.40 10'4
skott

4 Tre vertikala .689 2.55 10"4 8.34 10"4
skott

5 Ett horisontellt .190 .72 10'4 2.28 10"4
skott

  

 

 

 

 

Tabell 1. Skvalpskottens data
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MQQQllEêEE

För bästa jämförelse med tidigare försök har samma

elliptiska modelltank använts. Denna har dock försetts

med spår för skvalpskotten, varför tankens data förändu

rats något. Dessutom tillkommer skottens inverkan på

ekvationerna. Tankdata är samlat i tabell 2.

mE kg 2.375+msk

mD kg 2.190

mDE kg nkf+nä==4.5654-msk

fAE kg' 3.034-mE==5.4O-+msk

fCQ kg .35

yP m .220

ZP m -.O94

yQ m -.204

ZQ m -.O77

zD m -.122

ZE m -.015 (l-msk/mE)

ZDE m (mE ZE4-mD zD)/mDE

VM m3 8.41 10'3-vsk

AM m2 2.756 10"2-Ask

LM m .305

pM kg/m3 1000
mZM lg; pM VM LV/lOO

   

 
Tabell 2. Modelltankens data

VTI RAPPORT 115



Bilaga 1

Sid 10 (17)

Fordonsdata

För fordonsmodellerna används samma data som i tidi-

gare försök (Strandberg (l977)). För modellen med av-

delad tank tillkommer dock vissa värden. Samtliga

grunddata redovisas i tabell 3 och tabell 4.

    

  

 

  

 

 

  

m

e m

u m 1 3
0

U' m l.2

u" m 0.0

m' kg 2800 J

m" kg 2200 LV ZTPSL J02
c$ Nms/rad 7.0 104 % H1 kgm2

.6 6
k$ Nm/rad llelO 0 -

Ji' kgm2 5300 50 -.32 4513

pF kg/m3 920 75 -.16 6177

AF m2 2.756 100 0.0 9026

Tabell 3. Tabell 4.

Fordonsmodellernas Lastens tyngdpunkt och

grunddata tröghetsmoment för

olika lastnivåer
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Vidare är

U. =u0+zTP2

m2==20000 LV/lOO

LF==2OOOO/(pF AF)

J -J'-+J' - z 24-m 2--J'+J +
L"L 02 m2 TPSL Kul-L 02

4-m u (u 4-2 2
o o2 TPR)

När lasten delas upp i ett delfack med 100% och ett

med 50% last kommer följande parametrar att förändras.

m2 = 15000 kg

__50 ZTPSO-FlOO z

TPR 150
TP100 = _.11 m

u2==uO+-ZTP2==1.19 m

, 1

L L4_§ {J02504_J021004_[m2 u0(uo+2 ZTP2)] sou*

_ 2+ I:le uO(uO+ 2 zTMU 100] _ 33260 kgm

där index 50 och 100 betecknar 50 resp 100% last.
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Modellen stelt fordon - fixerad last (index OR)

 

Med $==O i fig 1 och utan hänsyn till Vätskans dyna-

miska krafter blir

  

 

m+m m'(e+u')+m (e+u )+m(e+u)

I> = 1 g- 2 2' SA
d 2 2C

(l)

utan sidriktade krafter (SA==0) blir således

m+m2 '

Ps= 2 g (2)

Sidkraften beräknas ur en kraftekvation i y-led

S==(m+-m2)SA (3)

Sätts detta invi ekvation 3.1 och 3.4 blir vältnings-

faktorn

m'(e+u') +m"(e+u ) +m2(e+u2)

RORz: (m4-mz)cg . SA (4)

 

respektive sidkraftskoefficienten

_åêscOR- g
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Modellen krängande fordon - fixerad last (index oR)

 

I de tidigare stela modellerna har samma sidaccelera-

tion Verkat på hela modellen. Med krängning kommer den

fjädrade massan att utsättas för dels den ofjädrade

massans sidacceleration, dels accelerationer från kräng-

rörelsen. Sambandet mellan ofjädrade massans sidacce-

leration (SAL) och motsvarande i tankcentrum och xy-

planet (SAO$, enligt fig 1) blir

SAO$=SAL-uoö+gcb (6)

I en tänkt modell med både krängning och skvalp skulle

SAO$ och ej SAL utgöra den korrekta insignalen. För

krängvinkeln o kan följande ekvation ställas upp

JL$+-c®$+e[k$-g(m'u'4-m2ui)]$==(m'u'4-m2u2)SA (7)

Hjullaster och sidkrafter beräknas ur fig 1

  

  

m+m2 (m+mQ/)e+m u" e ,.

Pd== 2 g- 2C SA-+§E(m.u 4-mzu2)$-

c k
__i ° __ib_
2C (b 20 4> (8)

5= (m+m2)SA- (m:u +m2u2)§b (9)

m+m2

PS== 2 g (10)

varför

R =:[(m4-m2)e4-m u jSA-(m u 4-m2u2)e$+-c$$+-k$$

$R v (nr+m2)cg

' (11)

och

(m4-m )SA-(m'u'4-m u )$

sc 2 2 2 (12)$R= . (m+mug
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6 Modellen stelt fordon - skvalpande last (index OS)

6-1 êêääEElES_äY-Y§E§EêEEê§E§EEê

Som tidigare nämnts genereras vätskekrafterna genom

att en modelltank oscilleras. De uppmätta krafterna

härrör från dels vätskan, dels modelltanken. Innan

dessa krafter kan användas i fordonsmodellen måste in-

verkan från modelltankens tröghetskrafter kompenseras

bort. Vidare skall vätskekrafterna refereras till tan-

kens koordinatsystem. Detta finns beskrivet av (Strand-

berg (1977)), varför endast resultatet återges här.

(Se även fig 2).

Fy=Kl (fAE SA-FA) (24)

de=_Kl (FBd'FCd) (25)

ZPMO: K2{[mDE(zP- zDE) - fCQ(zQ- zP)] SA-E-l- Fy+

YP
+127; de+ (YP"' ch]

Skalningskonstanterna

 

p L A

Kl: F LF A_F (27)
pM M M

respektive

__pF LF AF 3/2
K2-E-E- (Ã-) (28)

M M M

anger förhållandet mellan full skala och modellskala

för krafter resp kraftmoment.
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Meéell_@e§_êyéel§§_§êaä

Tanken är uppdelad i två lika stora deltankar, som

tillsammans rymmer samma last som i övriga modeller.

Med den ena deltanken helt fylld och den andra fylld

till 50% kommer således den totala lasten avv uppgå

till 75% och direkta jämförelser med icke avdelad tank

kan göras.

Vätskekrafterna beräknas genom att varje deltanks kraf-

ter summeras.

__1 1
FA"§ FAsol'ê' FA100 (29)

F -ÅF +F BmBd"2 Bd50 BleO

F :ÅF +F nuCd 2 Cd50 Cd100

där krafterna med index 50 eller 100 är motsvarande

krafter när hela tanken är fylld till 50 respektive

100%.

Vid 100% last förekommer inga skvalpeffekter, varför

krafterna kan beräknas teoretiskt (se Strandberg

(1977)).

 

FAlOO==(fAE4-m2M)SA (32)

_ mDE(ZDE _ ZP) + fCQ(ZQ' ZP)'msLM ZP
FBleO_'_ - (33)

FCd100:=- FBd100 (34)
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Om ovanstående samband 29-34 sätts in i ekvation 24,

25 samt 26 fås

K
___1 _ _

Fy_ 2 [(fAE mm) SA FASO] (35)

Kl
dezT [Fedso'FBd50] (36)

Kz
Mo=_2_{ [mDE(zP ' ZDE) _ fCQ(ZQ' ZP) ' fAE ZP 51

+ ZP FA50'YP FBdSO-YQ FCdSO] (37)
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Bestamnlng av ROS OS

(17)

I detta fall blir (jämför med fig 1)

S=m-SA-F
Y

,

_m'(e+u') +m (e+u')

g 2C

 

Dela upp FZ i statisk och dynamisk del

Fz::Fzs+de

där

Insatt i 39 blir hjullasten

 

8A-

 

P ::ml_ml __m'(e+-u')4-m"(e-ku' )
d 2 g 2c

e+u
0 1

+ 20 Fy_ ä de

l
§5M0+

SA-i-M +
2C 0

Sättes alla sidriktade krafter till noll fås

m4-m
R_ l

Ps__ 2 g 5 F

 

zd

Vältningsfaktorn blir

R

_ [m (e+u )+m (e+u )] SA+MO-(e+uo) FY

 

och sidkraftskoefficienten

m-SA-F

sc Y
OS (mi-m2)g--Fzd
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OS (m4-m2)cg-C de

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)






