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FÖRORD

Denna undersökning har utförts som examensarbete vid

statens väg- och trafikinstitut inom ramen för institu-

tets egna FOU. Handledare har varit överingenjör

Olle Nordström som även utfört en Viss omredigering och

komplettering av den ursprungliga rapporten inför ut-

givningen inom institutets rapportserie. Förste forsk-'

ningsingenjör Staffan Nordmark och Mats Lidström har

biträtt vid Vissa matematiska härledningar.
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heter (d) och körhastigheter (V). Hjulbelast-
ning 3450 N. Mönsterdjup 7,4 mm

VTI RAPPORT 99



Mönsterdjupets inverkan på personbilsdäcks stYregenska-
per

Studier av stationära och transienta karakteristika på
torr vägbana med hög friktion

av Björn Nilsson och Lars Orehall
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack - '
581 01 LINKÖPING

REFERATJ

Undersökningen, som har utförts vid statens väg- och

trafikinstitut_redovisar förslitningens inverkan på de

stationära sidkraftsegenskaperna hos fem personbilsdäck

varav tre med beteckningen 165 SR 15 och tVå 165 R 15.

Dessutom har utförts studier avseende transienta beting-

elsers inverkan på ett av dessa däck.

Undersökningen har utförts med en vid institutet kon-

struerad däckprovningsmaskin med plan, rörlig; slipduks-

belagd körbana. Vid försöken var provningshastigheten

0,5 re5p 1 m/s och största avdriftsvinkeln lOO.

Proven med stationär avdriftsvinkel visade att de sta-

tionära sidkrafterna påverkades obetydligt vid små av-

driftsvinklar medan minskande mönsterdjup gav större

sidkrafter vid stora avdriftsvinklar.

Proven med icke stationär avdriftsvinkel visade att

avvikelsen från den stationära sidkraften vid en viss

avdriftsvinkel ökade vid ökad avdriftsvinkelhastighet

om körhastigheten hölls konstant. Vid konStant avdrifts-

vinkel ökade avvikelsen om körhastigheten minskades.

Avvikelsen innebar minskad sidkraft vid ökande avdrifts-

vinkel och Vice versa. Mönsterdjupets inverkan på den

icke stationära eller transienta sidkraften var liten

inom det undersökta intervallet. Inverkan av bromskraft

var att avdriftsvinkelhastighetens inverkan på sidkraf-
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ten minskades något. En existerande matematisk däcks-

modell visade sig ge god överensstämmelse med de utför-

da mätningarna.
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Influence of tyre tread depth on lateral force
Characteristics of passenger car tyres

by Björn Nilsson and Lars Orehall
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

-ABSTRACT

The investigation, which was carried out at the Natio-

nal Swedish Road and Traffic Research Institute, deals

with the influence of tread wear on the lateral force

Characteristics of five passenger car tyres. The dimen-

sion of the tyres were 165 SR 15 and 165 R 15. Further!

more, studies concerning the influence of transient

conditions on the lateral force Characteristics of one

tyre has been investigated.

The investigation Was carried out by means of a labora-

tory tyre testing machine designed at the institute.

The machine has a horizontal straight moving track co-

vered by a synthetic antiskid material. The test speeds

were 0,5 and 1 m/s respectively and sideslip angles up

to 100 were used.

The tests with constant side slip angle showed that the

steady state lateral forces were affected onlyfslightly

by the tread-depth at small side slip angles while de-

creasing tread depth gave larger lateral forces at large

side slip angles.

The tests with transient side slip angle showed that

the difference between steady state and transient late-

ral force, at a given side slip angle,increased when

the side slip angle velocity increased if the speed of

the wheel was kept constant. At constant side slip

velocity the lateral force decreased if the wheel speed

decreased.
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The influence of tread depth on the transient lateral

force as a function of the side slip angle was small

within the investigated interval. The effect of braking

force was that the influence of side slip angle velo-

city on the lateral force was somewhat decreased.

An existing mathematical tyre model could be shown to

give good agreement with the test data.
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BAKGRUND

Tidigare undersökningar av personbilsdäcks sidkrafts-

egenskaper på torrt underlag utförda vid VTI [l] har

givit vid handen att skillnaderna mellan däck av samma

typ och fabrikat är relativt små. Däremot uppvisar däck

av dels olika typ och dels av samma typ men olika fab-

rikat betydligt större skillnader. Olämpliga däckkombi-

nationer kan således ge upphov till påtagliga risker ur

kördynamisk synvinkel. Dessa undersökningar har endast

gällt nya däck. En uppföljning av förslitningens inver-

kan på sidkraftsegenskaperna för olika däcktyper har

därför ansetts önskvärd.

Av en av Krempel utförd undersökning [4], beträffande

förslitningens inverkan på sidkraftsegenskaperna vid

körning på torr vägbana framgår, att vid minskande pro-

fildjup ökar sidkraften vid en given avdriftsvinkel.

Däcktypens betydelse har dock inte belysts,

Vid studier av fordons kördynamik med hjälp av matema-

tiska fordonsmodeller beskrivs däckens sidkraftsegenska-

per normalt med funktioner där ingen hänsyn tas till den

hastighet med vilken styrmanövern utföres. På grund av

däckets elastiska egenskaper måste det dock rulla en

viss sträcka innan fortfarighetstillstånd uppnås vil-

ket innebär att man har en av avdriftsvinkelhastigheten

och körhastigheten beroende hystereseffekt. Även här kan

mönsterdjupet förväntas ha en viss betydelse.

Van Eldik ThiEme och Pacejka har i ett arbete [2] an-

givit en relativt enkel matematisk modell för sidkraf-

tens beroende av avdriftsvinkelhastigheten. En experi-

mentell uppföljning av denna formels tillämpbarhet even-

tuellt i kompletterad form har ansetts vara av intresse.
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MÅLSÄTTNING

Syftet med föreliggande undersökning är

- att belysa förslitningens inverkan på de stationära

styregenskaperna på torrt underlag för däck med olika

uppbyggnad.

4 att Studera hur avdriftsvinkelhastigheten påverkar

styregenskaperna vid låg körhastighet samt möjlig-

heterna att från dessa resultat härleda inverkan vid

hög körhastighet.

- att studera mönsterdjupets inverkan på sidkraften vid

olika avdriftsvinkelhastigheter.

- att studera inverkan av bromskraft på styregenskaper

vid olika avdriftsvinkelhastighet.

TEORETISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

För att ett fordon ska kunna manövreras och under in-

verkan av yttre störkrafter bibehålla avsedd kurs måste

sidkrafter överföras mellan däck och vägbana.

I figur 3.1 visas att då en störkraft F angriper längs

ett hjuls axel, medför det att hjulet rör sig längs

OB, som bildar vinkeln a med hjulet symmetriplan. Vin-

keln d benämns däcket avdriftsvinkel. Avdriften uppstår

i huvudsak av däckets deformation i kontaktytan samt

även i viss utsträckning av ren glidning.
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Fig 3.1 Definition av avdriftsvinkel, Sidkraft och

"pneumatic trail".

Sidkraften Fya, dvs störkraftens reaktion, ligger i

kontaktytan och är förskjuten sträckan ia bakom kontakt-

ytans centrum. Detta ger upphov till'ett återställnings-

moment, Ma==F -ia, som söker vridahjulet så att sym-
ya

metriplanet sammanfaller med hjulcentrums hastighets-

vektor OB.

Sidkraft och avdriftsvinkel är approximativt pr0portio-

nella mot varandra vid små avdriftsvinklar, man kan så-

ledes skriva F ==C -d.
ya d
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Enligt Mitschke [5] kan en enkel däckmodell tänkas ut-

göras av ett oändligt antal fjädrar, axiellt placerade

längs periferin. Figur 3.2 visar däckets utseende vid

avdrift

 

2a

ya L
J

E
n

 

  

 

   

 

Fig 3.2 Enkel däckmodell enligt Mitschke.

Fjädrarna tänkes ha linjär karaktäristik. Under rull-

ning vid avdrift kommer en punkt A på periferin att rö-

ra sig till A och Vidare längs triangelns hypotenusa

under sin rörelse längs kontaktytan.

Om fjäderkonstanten betecknas k kan sidkraften uttryc-

kas
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i: l,2,3,. . . . . . . . . . . .., n betecknar antalet fjädrar i

kontaktytan. Den triangulära kraftfördelningen medför

att-den resulterande kraften angriper på avstånder ia

bakom hjulaxelns projektionpå vägbanan. Detta avstånd

benämnes på engelska pneumatic trail (se fig 3.1). Så-

ledes är ia::%'där 2a är kontaktytans längd (se fig

3.3).

.Produkten av ia och sidkraften brukar benämnas åter-

ställningsmoment.

Ovanstående enkla modell räknar med deformation över

hela kontaktytans längd. Emellertid förekommer i kon-

taktytans bakre del glidning, som ger en minskning av

sidkraften Fya och även minskar ia

   

Fig 3.3 Kontaktytans deformation.

Anledningen till att deformationskurvan ej följer lin-

jen ADC, utan följer kurvan ADB, är att mellan punk-

terna D och C, friktionen ej är tillräcklig för att

fullkomligt spänna ut de tänkta fjädrarna bakom snit-

tet vid D. Men då normalkraften F avtar på ett para-
N

belformat sätt, medför det att uh-FN, dvs denkraft som

finns till förfogande för att töja fjädrarna, avtar
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efter snittet D. Detta är orsaken till den böjda kurvan

DB.

Hittills har fjädrarnas dämpning lämnats utan avseende.

Om dämpkonstanten c införes får

*1:
1 ll

H
t
ü
ö

(k-wi(x)+-c-Wi(x))+-F
l ydglid

i

dar Fyaglid ar FN-ug inom ytan BCD (fig 3.3). Dampnin-

gen har till följd att avdriftsvinkeln blir mindre vid

en given storlek på sidkraften. Däcket har sålunda bli-

vit något styvare i sidled.

Hittills har däckstommen betraktats som stel. Om även

hänsyn till stommens deformation tas, erhålles ett ut-

seende enligt figur 3.4, som även visar normal- och

sidkraftens fördelning över kontaktytand längd. Den

streckade ytan DBC Visar glidzonen och den dubbelstrec-

kade ytan ABD visar gummits deformation i förhållande

till däckstommen.
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,Fig 3.4 Krafter och deformationer i däckets kontakt-

yta

Vid teoretiska studier rörande kraftspelet däck vägbana

under icke stationära, s k transienta betingelser har

stommens böjstyvhet och tvärelasticitet stor betydelse.

Van Eldik Thi'eme och Pacejka [2] har på ett utmärkt

sätt sammanfattat forskningen på området fram till 1971

och själva bidragit med teoretiska analyser.

För dessa utnyttjas bl a en däcksmodell av en typ som

brukar benämnas elastisk tråd där däckperiferin utgöres

av en cirkulärt utspänd tråd vars rörelse i sidled re-

lativt hjulplanet motveras av ett oändligt antal fjäd-

rar längs periferin.
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Efter beräkning av trådens sidförskjutning i kontakt-

ytan (kontaktlinje) kan sidkraften bestämmas som summan

av samtliga fjäderkrafter i kontaktytan.

a

F ==C f d><+<3 +y ,y [_a y V (yl yziJ

[-a,a] kontaktintervall

y trådens sidförskjutning

cy tvärâtyvhet per längdenhet av däckperiferin

(N/m )

yl,y2 sidförskjutning vid kontaktytans gränser a

resp -a

0 relaxationslängd

Relaxationslängden o är avståndet mellan y-axeln och

skärningen mellan hjulplanet (x-axeln) och kontaktlin-

jens förlängning, se fig 3.5. Matematisk definieras 0
F
s " n ö " . . o J

som 0=: 5- dar FS ar spanningen l traden och cy ar

tvärstyvheten per längdenhet av periferin. FS är i

trådmodellfallet prOportionell mot den radiella kraf-

ten "lufttrycket i däcket" men är i verkligheten också

beroende av stommens och slitbanans böjstyvhet. Däck

med stor böjstyvhet i förhållande till tvärstyvheten

får således stort o. Radialdäck borde därför ha större

0 än diagonaldäck.

Kontaktlinjen y beräknas utgående från ett system av

partiella differentialekvationer. Under förutsättning

att ingen glidning uppstår i kontaktytan och att av-

driftsvinkeln d(t)==árt dvs konstant vinkelhastighet

blir uttrycket för kontaktlinjen
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2

2 0

y== J för s>-x-+a och

-%[s(x-a)-+

. 2 i.

-EL s , for s«-x+-a
2V -

 

s rullad Vägsträcka

á avdriftsvinkelhastighet

v hjulcentrums longitudinella hastighet

Efter insättning av y blir sidkraften

 

F dcc[4 3
- V_ -§ a +-4oa(a+-o)-25(a+-O)2'*203(1"e-§;;2§4]ro

y för s> 2a och

å Cc 2 s
- _ s [%-(a+-Oü , för s<12a.

 

V

 

L

-Ct

Q-
l

<2

där, med å och V konstanta, 3:

Av sambandet framgår att sidkraften mer betraktas som

beroende av rullad Vägsträcka s än av tiden. Resultat

erhållna Vid prov i låg hastighet skulle således kunna

transformeras till högre hastigheter om 0 betraktas som

en däckskonstant.
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   däckmodell "

  

med rak
kontakt- däckmodell

V linje med exakt
- beräknad
y deformation

a==halva kontaktlängden aé=avdriftsvinkel

O' relaxationslängden W girvinkel relativt fixa

c==hjulcentrum koordinatsystemet i, y

v==hjulcentrumshastighet

Fig 3.5 Exakt och approximerad deformation av enkel
däckmodell typ sträckt tråd.

När bromskraft pålägges däcket, påverkar denna sidkrafts-

upptagningsförmågan på så sätt att vid en given avdrifts-

vinkel sidkraften minskar. Sambandet mellan driv-,

broms- och sidkraft brukar åskådliggöras enligt figur

3.6.

YOL

  

  

 

OL2>OLl

Fig 3.6 Samband mellan driv-, broms- och sidkraft.
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Excentriciteten hos ellipsen beror på hastigheten. När

hastigheten ökar antar ellipsen en mera cirkulär form,

för att seden åter bli en sllips då med lodrät storaxel.

När ett fordon går i kurva under konstant sidkraft och

en bromskraft anbringas medför detta att avdriftsvinkeln

tenderar att öka.

DÄCKPROVNINGSUTRUSTNING

Vid undersökningen användes en_vid institutet konstrue-

rad maskin för uppmätning av däckegenskaper, se fig 4.1.

Med maskinen kan mätas sidkraft, bromskraft och driv-

kraft, återställningsmoment samt siddeformation vid

steglöst variabel avdriftsvinkel, cambervinkel och be-

lastning.

Maskinen är uppbyggd av i huvudsak följande delar

1. En rörlig rak horisontell som Vägbalk fungerande

stålbalk.

2. Ett stativ med bär- och styrrullar för stålbalken.

3. Drivmaskineri för stålbalken.

4. En kring en vertikal vridningsaxel i maskinens sta-

tiv, vridbart lagrad hjulupphängning med belastnings-

don, fig 4.2.

5. Mäthuvud monterat på hjulupphängningen för mätning

av sidkraft, broms- och drivkraft samt återställ-

ningsmoment samt försett med anordning för hjulets

cambervinkelinställning.

6. Driv- och bromsmaskineri för mäthjulet, fig 4.2.

7. Mätdon för siddeformationmätning.

8. Manöverpanel med apparatur för manövrering av väg-

balken, för fjärrinställning av hjulbelastning,

ringtryck, avdriftsvinkel och broms- och drivmaski-
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neri för hjulet, för lyftning av hjulet samt för re-

gistrering och kalibrering av mätvärdessignalerna.

rg _
V 4' .

 

Fig 4.1 Däckprovningsmaskin.

 

Fig 4.2 Däckprovningsmaskin. Hjulupphängning.
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Vägbalken, med ca 7 m rörelselängd och med 0,3 m bred

halkskyddsbeläggning av självhäftande typ. Hastighet

(0,5 eller 1 m/s) och rörelseriktning manövreras från

panelen. Banans friktionskoefficient uppmättes till 1,3.

Hjulbelastningen som anbringas medelst två på hjulupp-

hängningen verkande tryckluftsbälgar, den ena för ett

lägre belastningsområde och för lyftning av hjulet och

den andra för ett högre belastningsområde, regleras ge-

nom att belastningsområde väljes ochett mot önskad hjul-

belastning svarande lufttryck med hjälp av i manöverpa-

nelen placerad tryckregulator och precisionsmanometer

inställes. Oberoende av på detta sätt inställt lufttryck

kan hjulet genom inkOppling av en separat reglerbar

lyftkrets när som helst vid behov lyftas från banan.

Hjulbelastningen kan varieras steglöst mellan 0 och ca

5000 N med en noggrannhet av ca 50 N.

Ringtrycket inställes från manöverpanelen med hjälp av

tryckregulator och precisionsmanometer och är genom en

vridbart lagrad luftanslutning mellan hjul och maskin-

stativ kontinuerligt reglerat under mätningarna. Inställ-

ningsnoggrannheten är ca 5 kPa.

Avdriftsvinkeln erhålles genom vridning av hela hjul-

upphängningen med ett elektriskt styrmaskineri och mä-

tes dels med hjälp av en potentiometer för grovinställ-

ning dels på Optisk väg med en på mäthuvudet placerad

projektor och en på visst avstånd därifrån i golvfast

stativ fästad skala. Inställningsområdet är 0 till 900

i ena riktningen och 0 till 2,50 i andra riktningen.

Mätnoggrannhet i0,050.

Driv- och bromskrafter för mäthjulet väljes från manö-

verpulpeten varvid en till mäthjulet ansluten kardan-

axel överför krafterna antingen från en elektrisk motor

eller från en på motoraxeln anbringad tryckluftmanövre-

rad skivbroms.
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Provdäcksfälgen har en av STRO (Scandinavian Tire & Rim

Organization) rekommenderad dimension med beteckningen

4 1/2 J><15 där 4 1/2 betecknar fälgbredden 1 tum, J

betecknar fälgprofilen och 15 betecknar fälgdiametern

UNDERSÖKTA DÄCK

Vles undersökning av personbilsdäcks sidkraftsegenska-

per redovisad i rapport nr 8, 1972, framgår att radial-

däck försedda med stålgördel uppvisar en hög avdrifts-

vinkelsidkraftskoefficient. Av intresse är att i under-

sökningen innefatta däck av såväl vinter- som sommartyp.

Som jämförelse har även ett vinterdäck av textilradial-

typ medtagits. Pâ basis av detta har följande fem däck

utvalts

FABRIKAT TYP

Michelin zX 165 SR 15 (sommarstålradial)

Gislaved Speed 116 165 SR 15 ( -"- )

Michelin X M+S3 165 R 15' (vinterstålradial)

Gislaved Brodd 116 M+S 165 SR 15 ( -"- )

Nokia Hakkapeliitta NR 06 165 R 15 (vintertextilradial)
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BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGEN

 

Undersökning av stationära förlOpp

För att möjliggöra jämförelse med tidigare företagna

undersökningar vid VTI, har ringtrycket l80 kPa och

hjulbelastningen 3450 N respektive 4200 N valts.

Mätningarna har företagits under frirullning, med ban-

hastigheten l m/s, varvid avdriftsvinkeln 00, 20, 50

och 100 användes vid de olika körningarna.

Mätningar inleddes med körning på i det närmaste fullt

mönsterdjup, för att därefter utföras på nivåerna 4 mm,

3 mm, 2 mm och 1 mm mönsterdjup.

För att nå de lägre mönsterdjupen kratsades däcken till

en nivå av ca 5 mm, för att sedan ytjämnas och uppnå

respektive mönsterdjup, genom att bromsas vid Optimalt

slip med institutets bromsvagn BV 5.

Däckens medelmönsterdjup uppmättes såväl före som efter

varje enskild körning. Medelvärdet bildades genom att

mäta tre punkter inom 75% av däcksbredden, detta uppre-

pades i sex längs periferin lika fördelade snitt.

Varje mätning utfördes så att hjulen först fick rulla ca

ett varv på banan efter nedsänkningen med inställda vär-

den på de olika parametrar som skulle varieras. Under

detta hjulvarv finjusterades vid behov avdriftsvinkeln.

När sidkraften sålunda medsäkerhet hunnit byggas upp

till fortvarighetsvärde startades en integration av

sidkraftens momentanvärde. Denna integration pågick

under ett hjulvarv varefter medelvärdet av sidkraften

under detta varv bildadesoch registrerades på en X-Y

skrivare. Mätningarna utfördes i hjulets båda rotations-

riktningar. Detta förfarande upprepades två gånger per

inställning.
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Undersökning av transienta förlOpp

 

Mätningen omfattar ett enda däck, Av praktiska skäl

valdes Michelin zX.

Under denna del varierades avdriftsvinkeln kOntinuer-

ligt från 00 och uppåt, samt från cirka 60 och nedåt,

med tre olika värden på avdriftsvinkelhastigheten,

0,57; 0,87 och 1,21 O/s.

Körningar utfördes här med båda banhastigheterna dvs

0,5 respektive 1 m/s. Förutom frirullning pålades broms-

moment på två olika nivåer. övriga parametrar överens-

stämmer med tidigare beskrivning rörande stationära

förlOpp. Sidkraften registrerades som funktion av av-

driftsvinkeln på X-Y skrivare medan bromskraften regi-

strerades på en separat X-Y skrivare.

RESULTAT

Stationära förlopp

 

MêâêäêäéiEEL_§EêEÅQQ§E_§l§EEê§E

I figur 7.1 visas den stationära Sidkraften vid olika

avdriftsvinklar som funktion av mönsterdjupet för samt-

liga provade däck.

Av resultaten framgår att däck av samma typ påverkas på

likartat sätt om man bortser från en avvikelse från

beteendemönstret för Gislaved Speed-däcket vid 50 av-

driftsvinkel där kurvan böjerav nedåt vid mönsterdjup

under 5 mm. Effekten av minskande mönsterdjup är annars

genomgående en ökning av Sidkraften vid en given av-

driftsvinkel för stora avdriftsvinklar och ingen änd-

ring eller någon minskning vid små avdriftsvinklar.

Övergång till sidkraftsökning ligger enligt de förelig-
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gande resultaten mellan 2 och 50 avdriftsvinkel för

radialdäcken.

För diagonalvinterdäcket sker övergången mellan 50 och
o

10 .

För de två provade belastningarna 3450 N och 4200 N er-

hölls i stort sett samma sidkraftsändring per mm mönster-

djupsändring.

Bêêêêêäêêäbêä_l_@äEBlQQêEEê

Mellan två körningar under identiska förhållanden var

avvikelsen ca 1 50 N, vilket är ett mått på repeterbar-

heten.

Qiêäsêêiea

De erhållna resultaten avviker från de som tidigare er-

hållits av Krempel (ref 4). Enligt Krempel är mönster-

djupets betydelse störst vid små och medelstora avdrifts-

vinklar och sidkraften ökar alltid med minskade mönster-

djup. Krempel fann också att mönsterdjupet hade störst

betydelse vid låg hjulbelastning.

Orsakerna till att effekten vid små respektive stora av-

driftsvinklar blivit motsatt 1 här föreliggande under-

sökning har inte kunnat förklaras tillfredsställande

med hjälp av tillgängligt undersökningsmaterial.

För att eliminera möjligheten av systematiska fel be-

tingade av eventuella förändringar av banbeläggningens

friktionsegenskaper genomfördes undersökningen på ett

sådant sätt att en kontinuerlig uppföljning möjliggjor-

des. Denna visade att förändringen av friktionen var

försumbar.
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Fig 7.1 Sidkraften som funktion av mönsterdjupet vid
olika avdriftsvinklar (a) och hjulbelastnin-
çgarr (P) .
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Undersökningarna skiljer sig främst beträffande rull-

ningshastigheten som i Vårt fall var 1 m/s medan Krempel

hade ca 14 m/s (50 km/h). Vidare använde Krempel insidan

av en trumma (Q 3,8 m) som vägbana. Ingen av dessa skill-

nader synes dock ge någon uppenbar förklaring till de

avvikande resultaten. Möjligen kan skillnader i slitage-

processen ha inverkat så att tryckfördelningen i kon-

taktytan varit olika vilket skulle kunna ge en förkla-

ring.

Teoretiskt uppstår en ändring av sidkraft per avdrifts-

Vinkelenhet i första hand på grund av att slitbanans

elasticitetsegenskaper ändras. Vid avtagande mönster-

djup ligger det nära till hands att förvänta sig ökad

styvhet i och med att slitbaneelementen blir kortare.

Denna effekt har också påvisats i båda undersökningarna

för avdriftsvinklar över 50.

Vid den här redovisade undersökningen har mönsterdjups-

minskningen delvis åstadkommits genom kraftig broms-

ning. Slitbanelamellerna har härigenom slitits i defor-

merat tillstånd varigenom en svag sågtandform bör ha

erhållits på slitbanan. Denna kan ha gett den progres-

siva fjäderkarakteristik som avspeglas i mätresultaten.

Slitbanegummit bidrar med en viss andel_av stommens

utböjningsstabilitet som således avtar med minskande

mönsterdjup. Detta bör då märkas mest på diagonaldäck

som saknar radialdäckens bälte. Även skillnader i bältes-

uppbyggnaden inverkar på styvheten. Stålradialdäck är

normalt böjstyvare än textilradialdäck. Textilradialdäc-

ket uppvisar också största tendens till minskad eller

obetydlig sidkraftförändring.
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Transienta förlopp

 

Resultaten av proVen redovisas i figurerna 7.2-7.7 som

belyser följande samband

- Transient sidkraft - avdriftsvinkelhastighet (fig 7.2)

- Transient sidkraft - körhastighet (fig 7.3)

- Transient sidkraft - hjulbelastning (fig 7.4)

_ Transient sidkraftskoefficient - mönsterdjup (fig 7.5)

Inverkan av bromskraft (fig 7.6)

I figur 7.7 redovisas slutligen en jämförelse mellan

experimentella data och data erhållna ur en förenklad

matematisk beSkrivning av den transienta sidkraften som

funktion av avdriftsvinkel, avdriftsvinkelhastighet och

körhastighet.

Irêeêiseä_§i§k§§ä§_:_êzéäiâzêyieäslbêêäigbet

I figur 7.2 redovisar sidkraften som funktion av av-

driftsvinkeln d vid två olika avdriftsvinkelhastigheter

(d) samt vid stationärt tillstånd för körhastigheterna

0,5 m/s och 1 m/s. Av diagrammen framgår att avvikelsen

från stationårvärdet ökar med avdriftsvinkelhastigheten

men att effekten avtar med ökad körhastighet. Det fram-

går också att sidkraften är mindre än stationärvärdet

vid ökning av a och större-vid minskning av a.
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Man kan vidare iaktta att sidkraften efter ett insväng-

ningsförloPp från sidkraften noll och avdriftsvinkeln

'noll uppnår en nära konstant fanörskjutning som sedan

åter avtar vid stora avdriftsvinklar.

I§ê9§1e02_§i§k§ê§§_:_kêrnêêä;gäst

I figur 7.3 visar sidkraften som funktion av körhaStig-

heten vid olika avdriftsvinklar och avdriftsvinkelhas-

tigheter. Av diagrammen framgår att sidkraften ökar med

körhastigheten. Endast två körhastigheter, 0,5 m/s och

1 m/s stod till förfogande varför de uppritade kurvorna

inte utgör något bevis för ett rätlinjigt samband. Teo-

retiskt Skulle man närmast förvänta sig en hyperbelfunk-

tion som inom det betraktade hastighetsområdet dock bör

sammanfalla väl med en rät linje. Vid tillräckligt hög

körhastighet bör sidkraften asymptotiskt närma sig

stationära värdet.

    

 

  

 
N
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5 0
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2O .[ ,Iz/zz//////

4 //4
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0 10 Il'
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Fig 7.3' Sidkraften som funktion av körhastigheten för
olika avdriftsvinkelhastigheter.
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?EssäisQE_§iékäêåEkesäfisieaä_:_äiglê§l§§20109

I figur 7.4 har den transienta Sidkraften uppritats som

funktion av avdriftsvinkelhastigheten vid fullt mönster-

djup på däcket för två olika hjulbelastningar och två

avdriftsvinklar. Mätningarna redovisas vid avdriftsvink-

larna 20 och 30 för d lika med 0,57 0/3 och 1,2 O/s.

Körhastigheten är 0,5m/s.

Då endast två belastningsvärden undersökts får den rät-

linjiga presentationen i första hand ses som ett sätt

att visa i vilken riktning förändringen går.

Av diagrammet framgår att belastningsändringen inte

nämnvärt påverkarsidkraftsförändringen för en viss

ändring av avdriftsvinkelhastigheten.
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Fig 743 Sidkraften som funktion av avdriftsvinkelhas-

tigheten för olika hjulbelastningar.
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I:ê§§l§§§-§iQkEêâE_:_E§Q§E§E§iEE

I figur 7.5 visas sidkraften som funktion av avdrifts-

vinkeln vid ökande avdriftsvinkel och två olika avdrifts-

vinkelhastigheter samt för två olika mönsterdjup 7,5

och 3,9 mm. Av diagrammet framgår att denna mönster-

djupsändring har liten inverkan på sidkraften, möjligen

kan man spåra en tendens till minskning av sidkraften

med minskat mönsterdjup för små avdriftsvinklar och en

ökning vid större anlogt med resultaten vid stationärt
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Fig 7.5 Sidkraften som funktion av avdriftsvinkeln
(a) för olika mönsterdjup och avdriftsvinkel-
hastigheter (d).
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?rêaêisdt_§i§käêâz_:_ê:9mêärêâz

I figur 7.6 visas den transienta sidkraften S som funk*

tion av avdriftsvinkelhastigheten d för olika bromskraf-.

ter vid små avdriftsvinklar. I figur 7.6a är körhastig-

heten 0,5 m/s oCh'i figur 7.6b är den 1 m/s. Den högre

körhastigheten har som visats i det föregående en hög-

re sidkraftnivå.

Vid låg avdriftsvinkelhastighet fås genomgående en

sänkning av sidkraften vid en viss avdriftsvinkel när

bromskraften ökar vilket överensstämmer med tidigare

kända förhållanden vid fortfarighet. Vid ökad avdrifts-
vinkelhastighet avtar sidkraften långsammare vid broms-_

ning än vid frirullning vilket leder till att sidkraften

vid hög avdriftsvinkelhastighet kan bli mindre vid fri-

rullning än vid bromsning.
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Qêmâêäêl§§_@§llêê-9§§§@â§å§E_E9§§ll_9§ä_EEPE§EEê_êêäê

I figur 7.7 visas sidkraften som funktion av avdrifts-

vinkeln vid olika avdriftsvinkelhastigheter och färd-

hastigheter dels de vid proven uppmätta resultaten dels

kurvor beräknade med hjälp av den matematiska modell som

beskrivits av van Eldik Thieme och Pacejka och vilken

närmare berörts under avsnittet teoretiska förutsätt-

ningar. Vid beräkningen har kontaktytans längd 2a satts

lika med 0,14 m, relaxationslängden 0 till 0,6 m samt

till 4,275-104 N/rad. Modellen får

med dessa Värden i steady state dvs d==0 en konstant

sidkraftskoefficient på 3,838-104 N/rad vilket ger en

hygglig anpassning till mätdata. De beräknade kurvorna

fjäderkonstanten c

ansluter sig såväl kvalitativt Som kvantitativt Väl

till mätdata.

BåEêEêäêêEhêE_l_@§EEiQQêEQê

- Under identiska förhållanden vid högsta avdriftsvinkel-

hastigheten Var avvikelsen mellan körningarna cirka

i 100 N, medan den för den lägsta var cirka i 50 N dvs

repeterbarheten ökade med avtagande avdriftsvinkelhas-

tighet.

Qlêägêêlea

Resultatens överförbarhet till höga hastigheter gäller

den del av kraftuppbyggnadsprocessen som är beroende

av elastisk deformation som funktion av avrullad väg-

sträcka. Hystereseffekter som är beroende av deforma-

tionshastigheten kan helt klart inte belysas av denna

studie. Denna typ av hysteres föreligger hos däckgummit

som material betraktat och har säkerligen någon inver-

kan. Likaså kommer tröghetskrafter att inverka Vid höga

deformationshastigheter. En fullständig eXperimentell

analys kräver därför såväl lågfartSprov som högfarts-

VTI RAPPORT 99



V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

9
9

a) Hastighet V==0,5 m/s b) Hastighet V==l m/s
J_

   

.__ 0
3000 - 1'21'gåo/s 3000

    

,ZlO/s

D
Å

(

\

   

 

2000 I 2000

m

J
)

L
J
V
H
X
G
I
S

\
\

D
Å

(
&
)

L
J
V
H
H
G
I
S

 

 

1000

 

1000

 

   

 

--Matematisk modell -n-Matematisk
I
Uppmätt

modell

'--Uppmätt

  

 

  

 

     

3 4 5 60 3 4 5 60
AVDRIFTSVINKEL (a) AVDRIFTSVINKEL (a)

gig 7.7 Jämförelse mellan matematisk modell och uppmätta data. Sidkraften som funktion av av-
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prov. Den senare typen av prov har dock inte kunnat ut-

föras inom ramen för detta arbete.

För att man skall få en uppfattning om betydelsen av

den hysteres som orsakas av däckets elasticitet vid nor-

mal körhastighet har följande betraktande gjorts.

Resultaten transformeras till högre körhastighet genom

prOportionell ökning av körhastighet och avdriftsvink-

kelhastighet. En avdriftsvinkelhastighet á av 0,57 0/5

vid körhaStigheten 1 m/s motsvaras då vid körhastighe-

ten 20 m/s av d==20-0,57 O/s. Översatt till rattvinkel-

hastighet på ett fordon med en utväxling mellan ratt-

vinkel och styrvinkel på 20, vilket är en vanlig stor-

leksordning, erhålles rattvinkelhastigheten 230 0/s vil-

ket ligger inom en normal förares prestationsområde

men är avsevärt större än Vad som används vid normal-

körning- Ett normalare värde är 90 0/5 vilket motsvarar

a==4,5 O/s. Vid 1 m/s blir den nedskalade avdriftsvin-
kelhastigheten d==0,23 O/s. Skillnaden mellan stationä-

ra och transienta sidkrafter blir då betydligt mindre

än vad som visas i figur 7.2 och blir cirka 100 N. Det

fel man gör genom att vid simulering av manöverförlOpp

inte beakta detta fel bedömes som försumbart. Som tidi-

gare nämnts bör dock inverkan av masskrafter och gummi-

hysteres studeras innan definitiva slutsatser kan dras.
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