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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas resultatet av en undersök-

ning som vid statens väg- och trafikinstitut genomförts på

uppdrag av Svenska Volkswagen AB. Den förelagda uppgiften

var att påvisa den s k styrradiens betydelse vid bromsning

på vägbana av typ "split-friction", dvs det fallet att hjulen

på bilens ena sida bromsas på underlag med låg friktion

medan den andra sidans hjul bromsas på underlag med hög

friktion.



SUMMARY

A study has been carried out aiming to show the effects

of the so-called king pin offset when braking on a road

surface with split friction.

By split friction is meant the case when a car is braked

with the wheels on the one side on a rough surface and

the wheels on the other side on a slippery surface.

Five passenger cars have been compared. Three of them

have positive king pin offset and two have negative king

pin offset.

The braking trials were performed with free as well as

with fixed steering wheel. The number of the trials was

very much restricted, but the braking trials with a free

steering wheel suggest that a car with a negative king

pin offset, in this type of braking trial, experiences

a smaller amount of lateral deviation than a car with a

positive kin pin offset. The results also suggest,

however, that the friction conditions in the steering

system and/or the low efficiency of the steering gear

in the backward direction is of significance for the size

of the lateral deviation.

The braking trials with fixed steering wheel did not show

any connections between the value of the king pin offset

and the size of the lateral deviation. A long wheel base

and a small track should, however, be beneficial with

regard to the directional stability in this type of

braking trial. The results obtained from the braking

trials with fixed steering wheel verifies, in the main,

this statement and suggest that this condition is of

greater significance for the size of the lateral devia-

tion than the value of the kin pin offset is.



SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Svenska

Volkswagen AB utfört jämförande bromsprov med fem olika

personbilar på ett underlag av typ split-friction".

Med "split-friction" avses här det fallet att den ena bil-

sidans hjul bromsas på halt underlag, i detta fall packad

snö, medan den andra sidans hjul bromsas på strävt underlag,

här asfalt.

Den i detta sammanhang intressanta parametern hos de provade

bilarna är den s k styrradiens storlek. I provet ingick så-

lunda tre bilar med positiv styrradie: Fiat 127, SAAB 99 och

Volvo 242 samt två bilar med negativ styrradie: Volkswagen

Golf och Volkswagen Passat.

Bromsproven utfördes med såväl fri som med fast, dvs av föraren

fasthållen ratt. Antalet prov var starkt begränsat men broms-

proven med fri ratt antyder dock att sidavvikelsen vid broms-

ning på underlag av typ "split-friction" är mindre för bilar

med negativ styrradie än för bilar med poSitiv styrradie men

också att friktion i styrsystemet och/eller styrväxelns

självhämmande verkan för kraftmoment i riktningen styrhjul

till ratt har betydelse för sidavvikelsens storlek. Denna

skillnad var vid dessa bromsprov statistiskt säkerställd

såväl vid en punkt 15 m efter bromsningens början som vid

en punkt 10 m efter bromsningens början. Bromsproven med fast

ratt påvisade inga samband mellan styrradiens värde och sid-

avvikelsen. Det kan emellertid konstateras att stort axelav-

stånd och liten spårvidd ur kursstabilitetssynpunkt är gynn-

samt vid bromsningsförlopp av här studerad typ. De vid broms-

ning med fast ratt erhållna resultaten verifierar i huvudsak

detta konstaterande och antyder vidare att detta förhållande

har över styrradiens storlek och teCken dominerande betydelse

för sidavvikelsens storlek.



Med utgångspunkt från de genomförda proven kan följande

slutsats formuleras: Den utifrân teoretiska överväganden upp-

ställda hypotesen att en framhjulsupphängning med negativ

styrradie motverkar den tendens till rotation som uppkommer

vid bromsning på underlag av typ "split-friction" har experi-

mentellt verifierats vid bromsprov med fri ratt. Vid broms-

ning med fast ratt dominerar inverkan av axelavstånd och

spårvidd över inverkan av styrradiens storlek och tecken.



BAKGRUND

När ett fyrhjuligt fordon bromsas på en vägbana med sådana

friktionsförhållanden att den ena sidans hjul bromsas på

underlag med låg friktion medan den andra sidans hjul bromsas

på underlag med hög friktion ("split-friction") uppkommer

ett kraftmoment med avseende på fordonets tyngdpunkt som

strävar att vrida fordonet mot den sträVare ytan. Figur 1

visar schematiskt de verkande bromskrafterna och det av

dessa beroende kraftmomentet Mb = (Fl + F3) - (F2 + F4).

Ãsvmmetriska bromskrafter med tillhörande kraftmoment kan

givetvis även uppkomma genom fel eller föroreningar i broms-

systemet men dessa fall beaktas inte här.

Ytterligare ett kraftmoment kan emellertid uppkomma såsom

en direkt följd. av asymmetrisk bromsning av framhjulen.

Detta kraftmoment kan med- eller motverka det förstnämnda

direkta kraftmomentet Mb ovan. Detta kraftmoment som i det

följande betecknas Ms beror till storlek och riktning av

den konstruktionsparameter i framvagnskonstruktionen som

benämns styrradie, beteckningarna styrrullradie och släp-

radie förekommer även.

Figur 2 och 3 definierar positiv respektive negativ styrradie.

Fallet där rs = 0 förekommer även och benämns nollpunkts-

styrning. En jämförelse mellan figur 1 och figur 2 visar

att vid positiv styrradie kommer Vänster (OCh giVetViS

även höger) framhjul att vridas (styra) åt vänster och kom-

mer därigenom att förstärka den girrörelse som initieras av

kraftmomentet Mb.

På samma sätt visar en jämförelse mellan figur 1 och figur 3

att vid negativ styrradie kommer framhjulen att tendera att

styra åt höger och därigenom motverka girrörelsen.

Vid nollpunktstyrning fås varken något med- eller något

motverkande styrutslag.
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Figur 1. Bromsning med fyrhjuligt fOrdon på vägbana av
typ "split-friction".
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Fig 2. Schematisk framställning av framhjulsupphängning med

från vänster resp uppifrån.
positiv styrradie. Vänster framhjul sett bakifrån,

  

  

 

   

Schematisk framställning av framhjulsupphängning med
negativ styrradie. Vänster framhjul sett bakifrån,

Fig 3.

från vänster resp uppifrån.



FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING

I syfte att söka experimentellt påvisa ovan redovisade

teoretiska inverkan av styrradien vid bromsning på vägbana

av typ "split-friction" genomfördes följande mycket begrän-

sade försöksserie.

Fem personbilar med olika värden på styrradien inhyrdes via

reguljära biluthyrningSföretag. Framhjulsinställning och

bromssystem kontrollerades och justerades vid behov före

leveransen. Samtliga bilar utrustades med däck av samma typ.

De fem bilarna var: Fiat 127, SAAB 99, Volkswagen Golf,

Volkswagen Passat och Volvo 242.

En 30 m lång och 5 m bred provyta med asfaltbeläggning för-

sågs med ett rutnät enligt figur 4. De i figuren angivna

siffrorna avser avstånd i meter från nedre vänstra hörnet

av det i figuren ritade rutnätet. Den 30 m långa och 1 m

breda remsan mellan koordinaterna 0 och 1 i provytans tvär-

riktning skulle ge låg friktion mot bildäcken medan resten

av provytan skulle ge hög friktion. Då försöket planerades

rådde barmark och avsikten var att åstadkomma låg friktion

med hjälp av en grussträng. Grus av fraktionen O - 8 mm

'fanns tillgänglig och provades. Det visade sig emellertid

att den önskade friktionsnedsättningen relativt den oprepa-

rerade asfaltytan inte kunde erhållas med denna metöd, sanno-

likt beroende på att gruset var alltför finkornigt. Andelen

gruskorn hörande till fraktiOnens övre delar var nämligen

ytterst liten. Ändrade väderförhållanden gjorde det emeller-

tid möjligt att använda-packad snö i stället för grus såsom

friktionsnedsättande medel och en sådan bana framställdes

därför med en lastbil som packningsaggregat. Den del av

provytan som skulle ge hög friktion hölls fri från snö och

is medelst saltning.

Bromsproven tillgick så att bilarna med en utgångshastighet

av 60 km/h bromsades så att den högra sidans hjul, som brom-

sades på det underlag som gav låg friktion, låstes medan

Vänstersidans hjul inte låstes. Före försöksseriens början
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hade föraren, som får anses vara en van bilförare, fått

tillfälle att genomföra ett stort antal provbromsningar med

samtliga bilar varvid sålunda den för varje bil lämpliga

pedalkraften hade utprovats.

Två typer av bromsprov genomfördes, dels bromsning där fö-

raren höll fast ratten i "rakt-fram-läge" varvid eventuella

av friktionskrafterna betingade styrrörelser hos framhjulen

skedde inom ramen för vad hjulupphängningens elasticitet

tillät och dels bromsning där föraren, efter att ha gett

bilen rätt kurs och sidoläge, släppte ratten och därefter

bromsade.

För att kontrollera om några asymmetrier förelåg i broms-

systemet genomfördes såväl före som efter de egentliga

bromsproven kontrollbromsningar helt ute på den sträva ytan.

Även dessa prov genomfördes med såväl låst som med fri ratt.

Proven filmades ovanifrån för utvärderingsändamål med TV-

kamera med normal bildhastighet samt framifrån huvudsakligen

för dokumentationsändamål med höghastighetskamera med 5 x

normal bildhastighet.

Med varje bil genomfördes på "split-friction"-banan minst

tre prov med låst ratt och minst tre prov med fri ratt.

För att minska risken för att t ex en kontinuerlig förändring

av friktionsförhållande skulle kunna påverka resultaten

genomfördes proven på split-friction"-banan enligt följande

schema där ordningen mellan bilarna i första omgången hade

bestämts genom ett slumpningsförfarande.

Låst ratt: Passat Fiat SAAB Volvo _Golf

Fri ratt: Golf Volvo SAAB Fiat Passat

Låst ratt: Golf Volvo SAAB Fiat Passat

Fri ratt: Passat Fiat SAAB Volvo Golf

Låst ratt: SAAB Golf Passat Volvo Fiat

Fri ratt: Fiat Volvo PasSat Golf SAAB



FÖRSÖKSFORDON

Följande fem personbilar ingick i provet:

Volvo 242

Fiat 127

SAAB 99

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

Positiv styrradie

Positiv styrradie

Positiv styrradie

Negativ styrradie

Negativ styrradie

Av dessa bilar är Volvo bakhjulsdriven medan övriga är fram-

hjulsdrivna. Denna skillnad bör emellertid sakna betydelse

vid denna undersökning då samtliga bromsningar utfördes med

frikopplad motor.

Styrradien hos Volvo 242 är enligt uppgift från tillverkaren

ca 30 mm. Motsvarande

erhållas men en under

en ritning över denna

ca 22 mm. SAAB 99 har

uppgift för Fiat 127 har inte kunnat

vissa antaganden utförd mätning på

bils framhjulsupphängning ger värdet

enligt verkstadshandboken styrradien

12.6 - 14.0 mm. Volkswagen Golf har styrradien -18 mm och

Volkswagen Passat -14 mm.



RESULTAT

Bromsning med fri ratt

 

Tabell 1 redovisar för de fem bilarna medelvärde och standard-

avvikelse för sidavvikelsen för vänster framhjul som funk-

tion av vägen vid bromsning med fri ratt på underlag av typ

"split-friction".

de redovisade medelvärdena är baserade på.

Tabellen visar också det antal prov som

   

  

     

 

  

 

 

Sidavvikelse efter (m)

. Antal

Blltyp 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m
prov

M 8 ML s M. 5 M. 5 M 5

Fiat 127 0,03 0,06 0,50 0,09 1,63 0,38 3

'VOIÄKD 242 0,06 0,13 0,38 0,21 1,35 0,36 5

SAAB 99 0 0 0,20 0,24 0,91 0,50 4

1, i

VOlkswagen 0,04"0 ,10 0,10 0,20 0,53 0,28 ,1,42 0,57 6
Golf

Volkswagen . '
Passat 0 0_ 0 0 0,18 0,18 0,63 0,13 1,18 0,24 3

bd = medelvärde, s = standardavvikelse

Tabell 1. Sidavvikelsens medelvärde och standardavvikelse

samt antalet prov med de olika bilarna vid broms-
ning med fri ratt på underlag av typ "split-
friction".

 



Figur 5 visar i diagramform de i tabell 1 redovisade medel-

värdena. Resultatet synes ge en vacker verifiering av teo-

rien. Intressant i detta sammanhang är en iakttagelse som

kunde göras vid bromsning med fri ratt. På två av bilarna

med positiv styrradie, Fiat och Volvo, vreds nämligen där-

vid framhjulen, och därmed givetvis också ratten snabbt

mot fullt vänsterutslag medan för övriga bilar framhjulen

bibehöll nolläget. Att den tredje bilen med positiv styr-

radie uppvisar ett från Fiat och Volvo avvikande mönster

kan bero antingen på att styrsystemet kan ha varit "kärvare"

på den använda SAAB-bilen än på Fiaten och Volvon eller på

att styrväxeln på SAAB-bilen kan ha konstruerats att vara

mera självhämmande för vridmoment i riktning från framhjul

till ratt än vad fallet är för de båda andra bilarna eller

en kombination av dessa båda tänkbara orsaker. Detta sålunda

hos två av bilarna konstaterade fenomen att framhjulen vid

bromsning på underlag av typ "split-friction" snabbt vrids

mot fullt styrutslag benämns här i det följande bromsstyr-

verkan.

Antalet prov har varit mycket litet och det är nödvändigt

att göra en statistisk undersökning av signifikansen hos de

differenser i sidavvikelse hos de olika bilarna som figur 5

antyder.

Med utgångspunkt från skillnaderna i styrradie och broms-

styrverkan kan bilarna grupperas ihop på följande sätt:

Grupp 1: Bilar med positiv styrradie och stor bromsstyr-

Verkan. Fiat 127 + Volvo 242

Grupp 2: Bil med positiv styrradie och utan bromsstyrverkan.

SAAB 99

Grupp 3: Bilar med negativ styrradie. Volkswagen Golf +

Volkswagen Passat
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Tabell 2 redovisar för de tre grupperna Sidavvikelsens medel-

värde och standardavvikelse-samt antalet prov i varje grupp.

 

      

 

   

 

Sidavvikelse efter (m)

5 m 10 m 15 m

Grupp Antal
M 5 M 5 M 5 prov

Fiat + Volvo 0,05 0,11 0,42 0,18 1,46 0,37 8

SAAB 99 ,0 0 0,20 0,24 0,91 0,50 4

Golf + Passat 0,03 0,08 0,07 0,17 0,42 0,29 9

M = medelvärde, 5 = standardavvikelse

Tabell 2. Sidavvikelsens medelvärde och standardavvikelse
samt antalet prov för.varje grupp vid bromsning
med fri ratt på underlag av typ "split-friction".

Figur 6 visar de i tabell 2 angivna medelvärdena för sid-

avvikelsen hos de tre grupperna.

Ett t-test för-oberoende sample visar att den erhållna

skillnaden i Sidavvikelsens medelvärde mellan bilar med

positiv styrradie, dvs grupp 1 + grupp 2, och bilar med

negativ styrradie, grupp 3, är signifikant såväl vid väg-

koordinaten 10 m som vid 15 m. Det visar sig vidare att

skillnaden i-medelsidavvikelse mellan grupp 2 och grupp 3

är signifikant Vid vägkoordinaten 15 m men inte vid 10 m.

Det kan tyckas att bromsning med fri ratt är en ur trafik-

säkerhetssynpunkt föga relevant situation men denna typ av

prov har ändå sittvärde dels därigenom att de effekter

som teoretiskt sett är att vänta förstärks och dels därige-

nom att inverkan av förarens beteende minskas.
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Figur 5. Bromsning med fri ratt på underlag av typ "split-
friction". Medelsidavvikelse för fem olika person-
bilar.
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Figur 6. Bromsning med fri ratt på underlag av typ "split-
friction". Medelsidavvikelse för tre fordonsgrupper.
Grupp 1: Posivit styrradie
Grupp 2: Nollpunktstyrning
Grupp 3: Negativ styrradie
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402 Bromsning med fast ratt

Tabell 3 redovisar för de fem bilarna medelvärde och stan-

dardavvikelse för sidavvikelsen samt antalet prov vid broms-

ning med fast ratt.

Sidavvikelse efter (m)
Biltyp Antal

5 10 m 15 m 20 m 25 m

M 3 M 's M é; M 8 M ,3 prov

. Fiat 127 0,05 0,05 0,23 0,06 0,93 0,21 3

Volvo 242 0 0 0,02 0,03 0,05 0,05 0,18 0,19 0,48 0,33 3

SAAB 99 0 0 0,05 0 0,30 0,09 1,03 0,06 3

Volkswagen 0 0 0,02 0,03 0,10 0,09 0,43 0,49 3

Golf '

'Volkswagen 0 0 0 0 0,04 0,04 0,18 0,15 0,69 0,65 5
Passat ' '

M = medelvärde, s = standardavvikelse

Tabell 3. Sidavvikelsens medelvärde och standardavVikelse
samt antalet prov med de olika bilarna vid broms-
ning med fast ratt på underlag av.tyP "split-
friction"

Figur 7 visar de i tabell 3 redoviSade medelvärdena. Resul-

tatet uppvisar som synes inget samband med

hypotesen. Å

påkallade styrrörelserna som teoretiskt är

'fast ratt endast kan uppträda inom den ram

i framhjulsupphängningen medger.

Orsaken härtill kan vara att de

Storleksordningen hos

den uppställda

av bromskrafterna

att Vänta vid

som elasticiteten

denna elasticitet är okänd för Samtliga 1 försöket ingående

bilar men det är möjligt att den är så liten att andra

fordonsdynamiska fenomen i större eller mindre utsträckning
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Figur 7. Bromsning med fast ratt på underlag av typ "split-
friction". Medelsidavvikelse för fem olika person-
bilar.
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dominerar över det fenomen som här specifikt studerats.

Det kan sålunda konstateras att stort axelavstånd och liten

spårvidd ur kursstabilitetssynpunkt bör vara gynnsamt vid

de genomförda proven. Om kvoten mellan axelavstånd 1 och

medelspårvidd bildas för de aktuella bilarna, fås i tabell 4

redovisat resultat.

 

   

axelavstånd
Biltyp

medelspårvidd

Fiat 127 1,728

Volkswagen Golf 1,752

SAAB 99 l,755

Volkswagen Passat 1,847

Volvo 242 1,906

   

Tabell 4. Kvoten mellan axelavstånd och medelspårvidd för
de i undersökningen ingående bilarna.

En jämförelse mellan i tabell 4 angivna kvoter mellan axel-

avstånd och medelspårvidd och i tabell 3 respektive figur 7

redovisade sidavvikelser visar att rangordningen mellan de

olika bilarna ärj.princip densamma. Stort värde på den

angivna kvoten motsvaras av liten sidavvikelse och omvänt.

Enda undantaget från detta mönster är rangordningen mellan

Volkswagen Golf och SAAB 99; Härvid kan då konstateras att

dessa bilar är i stort sett likvärdiga vad avser kvoten

mellan axelavstånd och medelspårvidd samt att Volkswagen

Golf har negativ styrradie medan SAAB 99 har positiv styr-

radie men ingen bromsstyrverkan. Den mindre sidavvikelsen

för Volkswagen Golf kan då vara att hänföra till den nega-

tiva styrradiens gynnsamma verkan i kursstabiliserande hän-

seende, De erhållna resultaten antyder dock att kvoten

mellan axelavstånd och medelspårvidd har större betydelse än

styrradiens storlek och tecken för kursstabiliteten vid

bromsning med fast ratt på underlag av typ "split-friction".



15

Bromsarnas funktion

De inhyrda bilarna skulle levereras med fullgott bromssystem

vilket skulle kontrolleras på respektive märkesverkstad före

provet; De bromsprovningsmöjligheter som vanligen föreligger

är av tämligen primitiv natur och det bedömdes därför nöd-

vändigt att kontrollera bilarnas bromsar på institutets

bromsprovningsanläggning. Det visade sig därvid att samtliga

fem bilar hade tillfredsställande bromssystem såväl i fråga

om funktion som balans.

För att ytterligare kontrollera att de avvikelser som kunde

förekomma vid bromsning på underlag av typ "split-friction"

inte berodde på ofullkomligheter i bromssystemen genomfördes

både före och efter dessa bromsprov bromsning med alla fyra

hjulen på strävt underlag såväl med fri som med fast ratt.

Ingen av de provade bilarna uppvisade härvid några tendenser

till sneddragning eller rundsladdning.




