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Vinkeln mellan dragfordon och dolly (EFI ) som funktion 61
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Axelcentras maximala sidavvikelser för olika längdvarian- 66 

ter av två- och treledad 18 m-kombination enligt fig

4 . 4 - 4 . 6 .

Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och 67 

deras beroende av 18 m-kombinationens längdförhållandeo. 

Konfiguration enligt fig 4 . 4 - 4 . 6 .

Bakre axelns avdriftsvinkel (DEL 78) som funktion av tiden 67 

(TIME) för de tvåledade 18 m-kombinationerna. Fordons- 

data enligt fig 4 . 4 - 4 . 6 .
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Vinkeln mellan enhet 56 och enhet 78 (E F lA ) som 68

funktion av tiden (T IM E ) för tvåledad kort-lång och 

tvåledad lång-kort 18 m-kombination.

Dragfordonets sidacceleration (SA  1234) som funktion 68

av tiden (T IM E ) för treledad liklång 18 m-kombination.

Se fig 4.5.

V inkeln mellan enhet 56 och enhet 78 (E F IA ) som 69

funktion av tiden (T IM E ) för tvåledad och treledad 

liklång 18 m-kombination. Som jämförelse har inlagts 

tidsfunktionen av vinkeln mellan enhet 78 och enhet 910 

i den treledade 18 m-kombinationen (A F IO ) .  A v  fig

4.5  framgår att enhet 78 för den tvåledade är .identisk 

med enhet 910 i den treledade.

Axelcentrums sidoläge (Y F )  som funktion av längsläget 69

(X F )  för axel 78 i en tvåledad och för axlarna 78 och 

910 i treledad liklång fordonskombination. Av fig 4.5  

framgår att axel 78 i tvåledad är identisk med axel 910 

i treledad liklång kombination.

Avdriftsvinkelextremernas variation med släpvagnens 71

last. Tvåledad 24 m-kombination enligt fig 4 . 7 - 4 . 8 .

Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och 71

deras beroende av släpvagnens last . Tvåledad 24 m- 

kombination enligt fig 4 . 7 - 4 . 8 .

Axelcentras maximala sidavvikelser och deras beroen- 71

de av släpvagnens last. Tvåledad 24 m-komb?nation 

enligt fig 4.7 “ 4 ,8.
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Vältningsriskfaktorerna för släpvagnens främre och 71

bakre axel (RV 56 resp RV 78) som funktion av tiden 

(T IM E ).  Tvåledad 24-m-kombination med fram-, bak- 

och fullastad släpvagn.

Avdriftsvinkelextremernas variation med lasteiftpla- 73

cering på främre påhängsvagnen. Treledad 24 m- 

komb ination med ful lastad släpvagn och del lastad 

främre påhängsvagn enligt fig 4 .9 .

Extremvärden av sammantagna vältningsfaktorer och 73

deras beroende av lastens placering på främre påhängs

vagnen. Treledad 24 m-kombination med fullastad 

släpvagn och de Ilastad främre påhängsvagn enligt fig 

4.9.

Axelcentras maximala sidavvikelser och deras be- 73

roende av lastens placering på främre påhängsvagnen.

Treledad 24 m-kombination med fullastad släpvagn 

och del lastad främre påhängsvagn enligt fig 4 .9 .

Avdriftsvinkelextremernas variation med lastens p lace- 75

ring på släpvagnen (bakre påhängsvagnen). Treledad 

24 m-kombination med fullastad främre påhängsvagn 

och del lastad släpvagn enligt fig 4.9.

Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och 75

deras beroende av lastens placering på släpvagnen (bak

re påhängsvagnen). Treledad 24 m-kombination med 

fullastad främre påhängsvagn och del lastad släpvagn en

ligt fig 4 .9 .
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Axelcentras maximala sidavvikelser och deras beroende 75

av lastens placering på släpvagnen (bakre påhängsvagn

en). Treledad 24 m-kombination med fullastad främre 

påhängsvagn och dellastad släpvagn enligt fig 4 .9 .

V inke ln  mellan enhet 78 och 910 (A F IO )  som funktion 76

av tiden (T IM E ) för treledad 24 m-kombination med 

varierad lastplacering på släpvagnen.

Tabell över last, bruttovikt och axeltryck för de 78

symmetriskt lastade treledade 24 m-kombinationerna.

Avdriftsvinkelextremernas variation med lastens mängd 78

och fördelning på enheterna i ledad 24 m-kombination.

Se fig 4.66, 4.7 och 4 .9 .

Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och 78

deras beroende av lastens mängd och fördelning på en

heterna i treledad 24 m-kombination enligt fig 4.66,

4.7 och 4 .9 .

Axelcentras maximala sidavvikelser och deras beroende 78

av lastens mängd och fördelning på enheterna i treledad 

24 m-kombination enligt fig 4.66, 4.7 och 4 .9 .

Sidaccelerationsextremernas beroende av hastigheten. 80

P .g .a . haveri med släpvagnen vid 110 km/h i banav- 

snitt C kan ej motsvarande extremvärden presenteras.

Exempel på interpolation mellan hastigheterna illustre

ras för dollyn (enhet 78) i banavsnitt B. Treledad bas

kombination.



Fig 4.72:

Fig 4.73 :

Fig 4 .74  :

Fig 4.75 ;

Fig 4.76 :

Fig 4.77 :

Sid

A vdriftsvinkelextremernas beroende av hastigheten. 80

P .g.a, haveri med släpvagnen vid 110 km/h i banav- 

snitt C ken ej motsvarande extremvärde presenteras.

Treledad baskombination.

Vältningsriskfaktorernas extremvärdens beroende av 80

hastigheten. P .g .a . haveri med släpvagnen vid 110 km/h 

i banavsnitt C kan ej motsvarande extremvärden presen

teras. Treledad baskombination.

Axelcentras maximala sidavvikelser beroende av hastig- 80

heten. P .g .a . haveri med släpvagnen vid 110 km/h 

saknas egentligt maximum för bakre axelns (910) avvike l

se åt höger. Treledad baskombination.

Jämförelse mellan hjulstyrvinkel vid simuleringar med 81

olika hastigheter. Treledad baskombination.

Hjulstyrvinkeln (BETA) s .f.a . tiden (TIME). Tvåledad 83

24 m-kombination i standardmanöver vid hastigheterna 

40 och 70 km/h .

Avdriftsvinkelextremernas variation med hastigheten, 84

Ful lastade 24 m-kombinationer och standardmanöver.

Grafisk interpolation möjlig enligt fig 4.70.

Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och 84

deras beroende av hastigheten. Ful lastade 24 m-kombi

nationer och standardmanöver. Grafisk interpolation 

möjlig enligt fig 4.70.



Fig 4.79 :

Fig 4.80 :

Fig 4.81 :

Fig 4.82 :

Fig 4.83 :

Fig 4 .84  :

S id

Axeicentras maximala sidavvikelser och deras beroende 85

av hastigheten. Ful lastade 24 m-kombinationer och 

standardmanöver. Grafisk interpolation möjlig enligt 

fig 4.70.

V inkeln mellan enhet 78 och 910 dvs släpvagnens styr- 85

vinkel (A\FIO) som funktion av tiden (TIME). Treledad 

24 m-kombination och standardmanöver med program

styrning i olika hastigheter.

Exempel på registrering vid fältförsök med treledad 88

fordonskomb ination.

Jämförelse mellan dragfordonets tyngdpunkts sidaccelera- 90

tion vid fältförsök och simulering. Treledad fordonskombi- 

nation. Fordonskombinationen styres vid simuleringen med 

vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.

Jämförelse mellan främre påhängsvagnens tyngdpunkts s id - 90

acceleration vid fältförsök och simulering. Treledad for

donskomb ination. Fordonskombinationen styres vid simu

leringen med vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.

Jämförelse mellan bakre påhängsvagnens tyngdpunkts s id - 90

acceleration vid fältförsök och simulering. Treledad for

donskomb ination. Fordonskombinationen styres vid simu

leringen med vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.

Jämförelse mellan sidavvikelsen för dragfordonets fram- 90

axelcentrum vid fältförsök cch simulering. Treledad for

donskomb ination. Fordonskombinationen styres vid simu

leringen med vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.



Sid,

Fig 4.85 : Jämförelse mellan dragfordonets framändes väg vid fält- 93

försök och simulering. Treledad fordonskombination.

Fig 4.86 : Jämförelse mellan hjulstyrvinkei vid fältförsök och simu- 93

ler ing. Treledad fordonskombination.

Fig 4.87 : Jämförelse mellan dragfordonets tyngdpunkts sidaccele- 94

ration vid fältförsök och simulering. Treledad fordons

kombination.

Fig 4.88 : Jämförelse mellan främre påhängsvagnens tyngdpunkts 94

sidacceleration vid fältförsök och simulering. Treledad 

fordonskombination.

Fig 4.89 : Jämförelse mellan bakre påhängsvagnens tyngdpunkts 95

sidacceleration vid fältförsök och simulering, Treledad 

fordonskombination.

Fig 4.90 : Jämförelse mellan bakre påhängsvagnens bakändes väg 95

vid fäitförsök och simulering. Treledad fordonskombi

nation .

Fig 5.1 : Idealbana och tillgängligt manöverutrymme vid väjnings- 100

manöver enligt avsnitt 3.5.

Fig 5.2  : Gränser för tillåten sidavvikelse för axelcentra vid 100

väjningsmanöver enligt avsnitt 3.5.

Fig 5 .3  : Samband mellan lastvikt, maximalt tillåten lasthöjd över 102

flak respektive minsta tillåtna lastlängd vid 2.5 m bred

rektangulär last med olika voiymvikt och krav på en statisk
2

vältningsgräns av 4 m/s .



Fig 7.1 : Tabell över för matematisk simulering erforderliga for-

donsdata för bil med pivå all iastflak.

Fig 7 .2  : Tabell över för matematisk simulering erforderliga for-

donsdata för påhängsvagn för bi! med pivå.

Fig 7 .3  : Tabell över för matematisk simulering erforderliga for-

donsdata för dolly alt däremot svarande del av tvåaxlad 

släpvagn.

Fig 7 .4  : Tabell över för matematisk simulering erforderliga for-

donsdata för dolly alt däremot svarande del av tvåaxlad 

släpvagn.

Appendix B

Fig B.1 : Skiss av treledad fordonskombination med i den matema

tiska modellen aktuella dimensioner i vertikalplanet 

markerade.

Fig B .2 : Skiss av treledad fordonskombination med i den matema

tiska modellen aktuella dimensioner i horisontalplanet 

markerade.

Fig B .3 : Krafter och moment verkande på en treledad fordons

kombination.

Fig B .4 : Ideal sidoposition (Y .)  jämfört med dragbilens tyndpunkts

sidoposition (Yp-j.) som funktion av tiden (T IM E ) vid prog

ramstyrd bas kombination i 70 km/h.

Fig B .5 : Ideal acceleration i Y -led  (Y . )  jämfört med dragbilens

tyngspunkts sidacceleration j 234^ Som ûn^ ' on av

den. Observera att accelerationsvektorerna Y. och S A irio .
i 1234

normalt ej är parallella. Treledad baskombination.

Sid

119

120 

121

122

B 26

B 27

B 28 

B 29

B 29



Appendix C 

Fig C . I :

Appendix D 

Fig D J  t

F lg b .2  : 

Fig D .3 j

Appendix E 

Fig E .1 : 

Fig E.2  : 

Fig E .3 : 

Fig E .4  :

Fig E .5 :

Fig E .6 :

Sid

Beteckningar för olika fordonsdimensioner som användes C 8 

vid beräkning av vissa fordonsdata.

Airangemang för införande av marknära yttre sidkraft D 1

på mäfbilen. Kraftgivare och syftpinne i förgrunden.

Armen för avdriftsvinkelmätning delvis skymd.

Mätning av s id kr af t kar akter istik . D 1

Exempel på uppmätt sidkraftkarakteristik. Radialdäck D 4

med dimension 11,00-20. Ringtryck 6 .0  atö. Våt 

asfaltbeläggning.

Mätning av vältningsgräns för dragbil med påhängsvagn. E 2

Mätning av tyngdpunktshöjd. E 3

Geometri och kraftspel vid mätning av tyngdpunktshöjd. E 4

Anordning för mätning av masströghetsmoment med av - E 8

seende på en vertikal axel.

Excitering av svängningsrörelse för mätning av en släp- E 9

vagns masströghetsmoment med avseende på dess z -axe l.

Tänkbar anordning för mätning av ett fordons masströg- E 10 

hetsmoment med avseende på en horisontell axel.



x x m

Fig E.7 : Vältningsgräns för fordon i kurva. A  är angreppspunkten

för kontaktkrafternas resultant på "ytterhjulen", m är for*

donets massa, SA  dess sidacceleration, c rr är halva
eff

effektiva spårvidden och h tyngdpunktshöjden vid kräng

vinkeln (9 ) n o ll.

Fig E .8 : Statisk simulering av kurvkörning med fordon.

Fig E.9  : Vältningsgränsen som funktion av tyngdpunktshöjden

med kriterier och fordon enligt tabell på föregående 

sida.

Fig E.10 : Korrektionsfaktorn K , =  c, /c som funktion av
red korr nom

tyngdpunktshöjden för olika fordon och vältningskrite- 

rier. Se texten och tabell E . 1 ! Exempel på inter- och 

extrapolerad linje återfinnes för fordon 4 i tabell E .l .

Fig E . l l  : Påhängsvagnens geometri om pivå och hjul antas ge

endast punktformiga understöd.

Fig E J  2 : Idealiserad geometri i ett vertikalplan genom påhängs

vagnens iotala massas tyngdpunkt vid vältning (a xe l-  

lättning).

Fig E .l 3 : Geometri om 9^  antas oförändrad och lika med

samt oic . =  cr,/w + 9 efter axellättning.
06 56V

Fig E . l 4 : Krafter och moment i kopplingspunkten (pivån) vid

krängning.

Fig E . l 5 : Filmning av krängningsförlopp för bestämning av

krängdynamiska konstanter.

Sid 

E 12

E 13 

E 14

E 15

E 21 

E 22

E 22 

E 23 

E 25



Sid

Fig E.16 : Exempel på diagram över krängvinkeln ( 9 ) som E 27

funktion av tiden (t ).

Fig E.17 : Tröghetskrafter i y -  och z-led  verkande på en E 32

krängande massa (m ') p g a  koordinatsystemets trans- 

versella acceleration ( y resp g + z ). Positiva rikt

ningar för 9 bl a om figuren tänkes visa fordonet frami

från C o r io lis ' acceleration försummad.



Rapporten redovisar en undersökning rörande tunga fordonskomb inationers dynamiska 

stabilitet utförd vid statens väginstitut, numera statens vä g - och trafikinstitut på upp

drag av kommunikationsdepartementets arbetsgrupp för översyn av bestämmelserna 

rörande typ- och registreringsbesiktning.

Undersökningen har begränsats till att huvudsakligen gälla dynamisk stabilitet vid 

manövrer som inte innefattar bromsning samt endast tre typer av fordonskombinationer, 

nämligen dragbil med påhängsvagn, lastbil med tvåaxlad släpvagn samt dragbil med 

påhängsvagn och till koppl ad släpvagn. O lik a  sätt att karakterisera fordonskomb ina

tioners kördynamiska egenskaper beskrives och provningsförfaranden diskuteras. Med 

hjälp av digital datorsimulering studeras körhastighetens och olika fordonsparametrars 

inverkan på den dynamiska stabiliteten vid en väjningsmanöver. Validering av den 

matematiska fordonsmodellen medelst fullskaleprov har utförts. Statiska vältn ings

gränsen för ett antal tunga fordonskomb inationer har uppmätts. Förslag till krav på 

kördynamiska egenskaper och metoder för kontroll av dessa har framlagts. På grund

val av gjorda studier har frågan om högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationen 

dragbil med påhängsvagn och till kopplad släpvagn diskuterats.



1 IN L E D N IN G

1 .1 Bakgrund

Genom Kung!. Maj:ts beslut den 18 oktober 1968 bemyndigades chefen för kommu

nikationsdepartementet att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över bestämmel

serna angående typ- och registreringsbesiktning av fordon.

Kungl. Maj:t uppdrog den 5 juni 1969 åt denna arbetsgrupp att även utreda frågan 

om skärpningar i besiktningskraven rörande dynamisk stabilitet för tunga fordonskom- 

binationer. Enligt direktiven skall utredningen bedrivas så, att den även ger ytterligare 

underlag för att bedöma vilken högsta tillåtna hastighet som från trafiksäkerhetssynpunkt 

bör gälla för kombinationen dragbil med påhängsvagn och till kopplad släpvagn.

Bakgrunden till detta tilläggsuppdrag är främsta riksdagens behandling av prop. 1967:160, 

i vilken departementschefen -  på basis av en utredning inom statens trafiksäkerhetsråd -  

förklarade sig inte vilja förorda en höjning av högsta tillåten hastighet för en kombina

tion med påhängsvagn jämte till kopplad släpvagn från 40 till 70 km/h, men där 

tredje lagutskottet i sitt utlåtande nr 1967:61 över denna proposition förordade 

en sådan höjning av högsta tillåtna hastigheten. I ärendet föreligger vidare en 

skrivelse från Svenska Transportarbetareförbundet till statsrådet och chefen för 

kommunikationsdepartementet den 20 december 1968. I skrivelsen påtalas olyckor 

med tunga fordons kombi nationer, som i väsentlig grad synes ha förorsakats av brister 

med avseende på fordonets dynamiska balans och understryks behovet av en särskild 

översyn av dels säkerhetsnormerna för tyngre motorfordon, dels frågan om höjd fart

gräns för fordonskombination dragbil med påhängsvagn och släpvagn.

Arbetsgruppen hemställde i skrivelse den 4 februari 1970 till statsrådet och chefen 

för kommunikationsdepartementet att statens väginstitut skulle få ? uppdrag att 

närmare utreda de frågor som sammanhänger det detta tilläggsuppdrag.

Departementschefen medgav den 6 februari 1970 att statens väginstitut på uppdrag 

av arbetsgruppen för högst 500000 kr utförde de erforderliga undersökningarna.

1 .2 Målsättning och omfattning

Uppläggningen av dessa undersökningar baserar sig på ett av väg institutet efter samråd med 

arbetsgruppen utarbetat programförslag som låg till grund för arbetsgruppens skrivelse 

av den 4 februari 1970.



Enligt detta förslag skulle målsättningen vara:

1 . Att utreda frågan om högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationen dragbil 

med påhängsvagn och tvåaxlad släpvagn med utgångspunkt från kravet på god 

dynamisk stabilitet även vid den högsta tillåtna hastigheten.

2. Att utreda vilka egenskaper som i kördynamiskt hänseende skall kunna krävas 

av tunga fordonskomb inationer i allmänhet.

3. Att utreda hur en körcykel bör utformas och v ilka  krav som därvid skall ställas 

för att säkerställa att en fordonskombination som klarat denna körcykel uppfyller 

rimliga krav på dynamisk stabilitet.

4. Att utreda huruvida man genom att uppställa krav på vissa lätt mätbara fordons- 

data kan säkerställa att en fordonskombination uppfyller uppstälida krav på 

dynamisk stabilitet, dessa krav skulle även avse lastens storlek och fördelning.

5. Att föreslå en enkel och praktisk kontrollmetod.

Undersökningarna skulle vidare begränsas till att huvudsakligen gälla fordonskombina 

tioners kördynamiska egenskaper i samband men manövrer som inte innefattar broms- 

ning. Denna begränsning motiveras av tids- och kostnadshänsyn samt av att vissa 

bestämmelser rörande bromsar och fordons uppträdande vid bromsning redan finnes 

medan bestämmelser rörande t ex vältnings- och pendlingsstabil itet helt saknas. För 

att inte fördröja införandet av sådana bestämmelser har en fullständig utredning av 

stabilitetsprobSemen i samband med bromsning tills vidare fått anstå. Vidare begrän

sades undersökningen til! att omfatta följande fordonskombinationer:

1 . Dragbil med påhängsvagn (enledad fordonskombination)

2. Dragbil med tvåaxlad släpvagn (tvåledad fordonskombination)

3. Dragbil med påhängsvagn och tvåaxlad släpvagn (treledad fordonskombination)

De olika problemställningarna skulle behandlas dels teoretiskt grundade på en 

litteraturgenomgång av redovisade forskningsresultat inom området och egna analyser 

med hjälp av AiDB. dels experimentellt i form av körprov i full skala för utprovning 

av lämplig körcykel och för validering av de teoretiska beräkningarna samt i form



av statiska vältningsprov i fuii skala för att få underlag för rimliga krav på vältnings

säkerhet. De experimentella undersökningarna skulle vidare omfatta uppmätning av 

vissa fordonsdata som för närvarande inte kan erhållas från fordonstilIverkarna.

Uppdragets genomförande

För att utreda de uppstälida problemen har först en genomgång gjorts av de kördynamisk> 

egenskaper som bedömts vara väsentliga från trafiksäkerhetssynpunkt.

Därefter har en genomgång gjorts av tänkbara provningsförfaianden för mätning av 

dessa egenskaper och bland dessa har valts ett körprov för uppmätning av pendlings- 

egenskaper och ett statiskt vältningsprov. Vidare har en metod för simulering av ett 

körprov i digitaldator utarbetats. För att erhålla underlag för utredningen av v ilka 

krav som rimligen bör ställas på de aktuella fordonskombinationerna och av frågan 

huruvida men genom att uppställa krav på vissa lätt mätbara fordonsdata kan säker

ställa uppfyllandet av ställda krav på dynamisk stabilitet har sedan genom simule

rade körprov i dator inverkan av olika fcrdonsparametrar på fordonskomb inationernas 

köregenskaper analyserats. För validering av resultaten av de simulerade körproven 

har praktiska körprov genomförts med olika fordonskombinationer. Resultaten av 

dessa prov redovisas i anslutning till den ovannämnda analysen.

På grundval av analysresultaten har frågan om de krav som skal! kunna ställas på 

tunga fordonskomb inationers dynamiska stabilitet behandlats och förslag framlagts.

Frågan om högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationen dragbil med påhängsvagn 

och släpvagn har därefter behandlats med utgångspunkt från de krav som föreslagits bör 

gälla generellt för tunga fordonskomb inat ioner. Dessutom har andra för denna kombi

nation speciella egenskaper diskuterats.

Förslag till kontrollmetoder behandlas i ett följande avsnitt och utredningen avslutas 

med en sammanfattning av utförda undersökningar och därav framkomna rekommenda

tioner .



I appendixform redovisas vidare mera i detalj:

/ . Begreppsförklaringar.

B . Matematisk modell.

C .  Variation av till axelavstånden kopplade parametrar.

D . Mätning av sidkraftkarakteristik hos däck.

E . Uppmätning och beräkning av tyngdpunkts lägen, masströghetsmoment, vältnings- 

gräns och krängningsdynamiska konstanter.

F . Luftkrafter på lastfordon vid stark sidvind.

G .  Litteraturstudier.

H . Fordonsdata.

De experimentella undersökningarna har möjliggjorts genom stort tillmötesgående från 

AB Bröderna Rickardsson, Forss-Parator AB, Försvarets Materielverk, Kalmar V e rk 

stads AB, Kockum interconsult AB, Saab-Scania AB, Svelast och AB Vo lvo, som 

ställt fordon resp erfarna provförare till förfogande samt Flygvapnet och Förenade 

Fabriksverken i Arboga som ställt flygfältet i Arboga till förfogande för proven. 

Värdefulla synpunkter har under uppdragets gång lämnats av representanter för de 

flesta av ovannämnda företag samt av representanter för TSV och Svensk Bilprovning.

Kontakter har tagits,såväl direkt som brevledes, med utländska forskningsinstitutioner 

och myndigheter och värdefulla synpunkter och litteratur har på detta sätt erhållits.

Undersökningarna har letts av överingenjör O lle  Nordström med 1 :e forsknings

ingenjörerna Georg Magnusson och Lennart Strandberg som närmaste medarbetare.

V id  konstruktion, tillverkning och uppbyggnad av erforderlig provapporatur har 

institutets konstruktionskontor och verkstad under ledning av 1 :e forskningsingenjör 

Matts AAattsson och maskintekniska avdelningens mättekniskc grupp under ledning av 

1 :e forskningsingenjör Hans Runqvist medverkat.



2 KARAKTER ISER IN G  A V  F O R D O N S K O M B IN A T IO N E R S  K Ö R D Y N A M IS K A

EGENSKAPER

2.1 Pendlingsstabilitet

En fordonskombination i fortfar ig rörelse försättes ur detta tillstånd om en yttre kraft 

el ier ett yttre moment introduceras i systemet. Dessa yttre krafter och moment kan 

härröra från exempelvis ojämnheter i vägbanan, vindstötar eller plötsliga rattmanövrer. 

Krafterna och momenten ger upphov till ändring av däckens avdriftsvinkiar. Ändringens 

storlek beror av däckets sidkraftskarakteristik och blir generellt sett så stor att de yttre 

krafterna och momenten balanseras. Dessa sid krafter kan sägas utgöra fjäder krafterna i 

ett svängande system bestående av en sammansatt pendel s6m svänger i horisontalplanet.

Två former av pe ndI i ngsröre I se kan förekomma, aperiodisk och oscillatorisk rörelse, v i l 

ka båda kan vara stabila eller instabiia. Två typer av den instabila aperiodiska pend- 

1 i ngsröre Isen kan urskiljas. Dessa benämnes här fäll knivsrörelser. Båda har sin orsak 

i otillräcklig sidkroftupptagningsförmåga hos några av fordonskomb i nat ionens däck.

Den farligaste typen av fäIIknivsrörelse är det fallet att vid körning i kurva med ökande 

hastighet och /eller minskande kurvradie sid kraften hos dragfordonets bakaxel uppnår 

sitt maximum Innan motsvarande inträffar för framaxeln. Därvid får dragfordonet en 

accelererad girrörelse medan övriga fordonsenheters girröreiser är tämligen opåverkade. 

Detta innebär att vinkeln mellan dragfordon och bakomvarande fordonsenhet ökar 

(fig  2 .1 ).  Rörelseformen utvecklas mycket snabbt och korrektionsåtgärder i form av 

motriktad styrning måste insättas mycket tidigt om förloppet skall kunna hävas.

Rörelsen benämnes ofta "jackknife” .

1
r ------ - —

—  , 0

........ ...  ............. ........ J —____ )

Fig 2.1 Fällknivsrörelse orsakad av otillräcklig sidkroftupptagningsförmåga hos 

dragfordonets bakhjul (jackknife).



Den andra typen av fäIIknivsrörelse uppkommer om däcken på någon släpvagnsaxel ej 

förmår uppta erforderliga sidkrafter. Rörelsen karakteriseras av att påhängsvagnen får 

en häftig girrörelse medan dragfordonets girrörelse är i stort sett opåverkad. Om for

donskombinationen är av en ledad typ (dragbil med påhängsvagn) kalfas förloppet ofta 

"trailer sw ing14, se fig 2 .2. Även vid två- och treledad fordonskombination kan rörel 

ser av samma typ uppstå och då även för den bakre lastbäraren.

Fig 2.2  Fällknivsrörelse orsakad av otillräcklig s idkraftupptagningsförmåga hos 

påhängsvagnens hjul (trailer sw in g ).

Den osc illatoriska, eller periodiska, pend Si ngsröre Isen består av en fram -och åter

gående svängning hos fordonskomb inationens släpfordon och kan uppkomma om fordons

kombinationen utsättes för någon form av störning t ex v ägojämnhet, vidstöt eiler häftig 

rattmanöver. PendlingsröreIsen kan ha ökande, minskande eller konstant amplitud.

I fallet med ökande amplitud är fordonskombinationen instabtl därigenom att svängnings- 

amplituden successivt ökar tills haveri inträffar. V id  minskande amplitud är fordonskom

binationen stabil men av intresse är här då även hur snabbt amplituden sjunker. Om en 

svängning med konstant amplitud är tolerabei eller inte beror av ampfitudens storlek.

En svängning med liten amplitud som saknar betydelse vid kör ning på rak kurs kan dock 

vid kurv kör ning leda till att släpfordonet sladdar eller välter.



Utrymmesbehov

Fordonskomb inationers utrymmesbehov kan betraktas utifrån såväl statisk som dynamisk 

aspekt. Den statiska aspekten är utrymmesbehovet till följd av s k "off-tracking" vid 

körning i kurva. "O ff-track ing” definieras såsom skillnaden i radie från kurvcentrum 

till fordonets eller fordonskombinationens centrumlinje vid den främsta och den bakersh 

axeln. Denna aspekt kommer här inte att bli föremål för diskussion utan hänvisas endas 

till appendix till bilaga I till SO U  1966:41 "Fordonskombinationer" där hithörande spör 

mål har behandlats.

Medan "off-tracking" är ett statiskt fenomen som innebär att släpfordonsaxiarna skär 

igenom en kurva är utrymmmesbehovet i den här aktuella meningen ett dynamiskt feno

men som ger ett med sidaccelerationen ökande utrymmesbehov på den kurvyttre sidan. 

Fenomenet orsakas av avdriftsvinklarna på de olika fordonsenheterna. Medan "off- 

tracking" påverkas i gynnsam riktning om inom en given totallängd fordonet uppdelas 

i ett stort antal fordonsenheter ökar det dynamiska utrymmesbehovet i sidled med ökan

de antal fordonsenheter, och därmed leder, hos en fordonskombination av given total

längd.

PendlingsröreIse hos en fordonskombination på rak kurs medför utöver stabilitetsproblem 

även ökade krav på utrymme i sidied. Av intresse är då här förutom pendlingsdämp- 

ningen amplituden hos svängningen uttryckt som släpvagnarnas axelcentras avvikelser i 

sidled från förlängningen av dragfordonets längdaxel. Utrymmesbehovet med hänsyn 

till kollisionsrisk dikteras givetvis av flakhörnen men med i praktiken förekommande 

små girvinklar torde en på axelcentras rörelse grundad studie vara tillfyllest för här 

aktuell jämförelse mellan olika fordonskombinationer.



2.3

2.3.1

2.3.1 J

V  ä itningssäkerhet 

Fenomenbeskrivning

Den statiska vältningsgränsen har uppnåtts när de sidkrafter som påverkar fordonet är så 

stora, att ett jämviktstillstånd inte kan bibehållas vid en ytterligare ökning av dessa. 

För ett tvåaxlat fordon går då -  eftersom fortfarighetstiIistånd avses -  resultanten av 

tyngdkraft och sidkraft genom den understöds linje som kan dras mellan de kurvyttre 

fram” och bakhjulen. För ett fjädrat fordon kommer krängningen att öka vältnings- 

risken på grund av tyngdpunktens horisontella förskjutning relgtivt understöds!injen.

(Se fig 2.3  och appendix E avsnitt 4 för närmare beskrivning).

Väitning av fortfarighetstyp ( “statisk" vältning) sker alltså då fordonet framförs i kurva 

med så hög fart i förhållande till kurvradien att sidaccelerationen överskrider fordonets 

vältningsgräns.

Fig 2 .3  Vältningsgräns för fordon I kurva, m är fordonets massa och a

dess sidacceleration.



2.3.1 .2 Den dynamiska v ä ltningsgränsen kan ej beskrivas på samma renodlade sätt som fort

for ighetstypen. Med vältning av dynamisk typ avses de fall då krängningsrörelserna 

förorsakar tröghets krafter som samverkar med övriga tröghets- och yttre krafter så att 

fordonet vä lte r.

Fullbordad vältning av denna typ kan utgöra den dramatiska avslutningen på någon 

annan instabii rörelseform. För fordonskombinationer är pendIingssvängninger ett 

exempel. Pendlingsrörelserna kan vid god friktion ge sidkrafter som välter siöpvordo-  

net eller släpfordonen innan sladdning fä fullt utbildad. Sådano pendiingar kan in

träffa utan att föraren får någon påtaglig varning om .vad som hål le; på att hända.

För att intitiera händelseförloppet räcker en i personbiissummanhany hsit ofarlig vä j" 

ningsmanöver „ Även ojämnheter i vägbanan torde under ogynnsamma omständigheter 

vara en tänkbar initierande faktor.

Vältning av dynamisk typ kan också inträffa t ex då fordonskombinationen körs genom 

en (dubbel-) kurva, rondell eller liknande. Sidaccelerationen hos den främsta for- 

donsenheten behöver då inte upplevas cv föraren som otillåtet stor, trcis att sidacce- 

ierationsförloppet hos de bakre kritiska fordonsenheterna direkt cah indirekt, genom 

samverkan med krängningsrörelsernp, orsakar vältning för någon av dessa, Denna typ av 

diskrepans mellan förarupplevd och verklig vältningsrisk kan givetvis; uppstå om den 

statiska vältningsgränsen är lägre för de bakre enheterna än för den främre, dör föra

ren befinner sig. Emellertid finns ytterligare en potentiell orsak till denna diskre

pans. V id  fältförsök och simuleringar har nämligen observerats att sidaccelerations- 

förhållandet, dvs förhållandet mellan sidacceierationen för ett -läpfordon och sidacce

lerationen rör dragfordonet, ofta är större än ett (1). Sidaccelerationsförhåliandef är 

beroende bl a av de i fordonskombinationen ingående fordonsenheternas dimensioner. 

Dessa dimensioner bör sålunda väljas så att sidaccelerationsförhåliandet blir så litet 

som möjligt.

I detta sammanhang kan den reflexionen göras att den på senare år konstaterade ök

ningen av antalet vältningsolyckor med tunga fordon i tiden någorlunda väl samman

faller med ökad användning av radialdäck med stålgördel, som ger stora sidkrafter vid 

små avdriftsvlnklar, ech även med ökad förekomst av fordon med sfyrservo. Dessa båda 

faktorer tillsammans möjliggör för föraren att utan större ansträngning utsätta fordonet 

för stora sidkrafter. Sidkrafter som är större än föraren är medveten om och uppenbar

ligen i vissa fall större än vad fordonet kan utsättas för utan att vältningsgränsen over

trades .



Bromsningsegenskaper

Fordonskomb inat toners kördynamiska egenskaper under bromsning är av vital betydelse 

för trafiksäkerheten. A v  orsaker som omnämts i kap 1 behandlas dock hithörande 

problem endast översiktligt.

Allmänt kan sögas att fundamentet för ett fordons manövrerbarhet är däckens förmåga 

att upptaga broms" och sidkrafter. Dessa krafter balanserar trög hetskrafterna p g a  

retardation och p g a  c entr i fuga i acc e lerat ion vid kurvkörning eller en tyngdaccelera- 

tionskomponent vid kör ning på sidol utande bana.

Bildäckets kraftupptagande förmåga beror av ett antal parametrar, såväl konstruktions- 

parametrar, t ex uppbyggnad och gummiblandning, som användningsbetingade paramet

rar, t ex hjuibelastning och fr ikt ionskoeff?c ient.

Broms- och drivkrafter har den verkan att däckets sidkraftupptagande förmåga nedsättes. 

Det principiella sambandet mellan sidkraft och broms- och drivkraft framgår av fig 2,4. 

Däcket har sålunda sin maximala sidkroftupptagningsförmåga då bromskraften är noll 

medan ett däck sotn är bromsat till låsning saknar förmåga att upptaga krafter i andra

OO

DRIVKRAFT (D) BROMSKRAFT (-D)

Fig 2 .4  Inverkan av broms- och drivkrafter på bildäckets sidkroftupptagningsförmåga. 

Parameter avdriftsvinkel (§).



riktningar än rörelseriktningen, i området mellan dessa ytteriigherer är sålunda däcket 

förmåga att upptaga sidkrafter reducerad till någon, av bromskraftens storlek bestämd, 

fraktion av den maximala sidkraftupptagningsförmågan.,

2.4.1 Samband mellan bromskraftfördelning och kursstabilitet

Om ett fordon under inverkan av sidkraft bromsas så att den totala sidkraftupptagnings

förmågan på en axel reduceras till ett värde understigande det erforderliga för att bibe

hålla den ursprungliga rörelseformen för fordonet, kommer fordonet att råka i en eller 

annan form av sladdning. Det bör observeras att det inte är nödvändigt att bromsa så 

hårt att hjullåsning inträffar för att uppnå detta tillstånd.

Om sladdning inträffar på fordonets framaxel begränsas kurvtagningsförmågan så att den 

avsedda banan ej kan hållas. Denna rörelseform är dock dynamiskt stabil, och vid i tid 

upphörande sladdning kan full kontroll av fordonet återfås. V id  bakaxelsladdning är 

rörelsen i allmänhet dynamiskt instabil och om siaddningsrörelsen får utvecklas kommer 

fordonet i ett för föraren okontrollerbart läge.

Förhållandena vid bromsning av en fordonskombination är betydligt mera komplicerade 

än i fallet med ett ensamt fordon. V id  bromsning av en kombination kan, förutom van

lig sladd eller kursavvikelse, hopvikning av fordonskombinationen, sk  fällknivsrörelse, 

uppstå. Den eventuella uppkomsten av fällknivsrörelse är bl a avhängig av bromskraft

fördelningen hos fordonskombinationen, varmed avses den inbördes fördelningen av kom" 

binationens totala bromskraft mellan dess olika axlar. Med ogynnsam broms kraftförde |- 

ning kan uppstå fällknivsgenererande effekter i form av påsk juts krafter i kopplings

punkterna och/eller oproportionerligt nedsatt sidkroftupptagningsförmåga för någon 

axe l.

Tre huvudtyper av felaktig bromskraftfördelning med åtföljande inverkan på fordons

komb inationens stabilitet kan uppträda. Två av dessa huvudtyper leder till uppkomsten 

av fällknivsrörelse. En typ av fällknivsrörelse uppstår i det fall att bakhjulen på drag

bilen i en fordonskombination bromsas för kraftigt i förhållande till övriga hjul. Se 

fig 2.1 . En annan typ av fällknivsrörelse kan uppstå då hjulen på någon släpvagnsaxel 

bromsas för kraftigt i förhållande till övriga hjul. Se fig 2 .2 , Den tredje huvudtypen 

av olämplig bromskraftfördelning är fallet att dragfordonets framhjul bromsas för kraftigt 

i förhållande till övringa hjui > Någon fä l!knivsverkan uppstår ej i detta fall.



Betydelsen av stabilitet vid bromsning ökar med hastigheten, inte enbart därför att 

skadorna vid eventuellt haveri blir större, utan även därför att allt större del av fä ll” 

knivsförloppet hinner fullföljas innan fordonet stannat. Snabbheten i förloppet ökar 

också med färdhastigheten. Betydelsen av stabilitet vid bromsning ökar även med anta” 

let leder i en fordonskombination därigenom att föraren har mindre möjligheter att in

gripa med korrigerande åtgärder i händelse av begynnande fällknivsverkan ju flera en

heter fordonskombinationen består av. Svårigheten att bibehålla stabiliteten vid broms

ning ökar givetvis också med antalet enheter, och därmed antalet bromsade axlar, i en 

fordonskombination.

Nedan skall närmare redogöras för de olika huvudtyper av icke ideal bromskraftfördel

ning som ovan nämnts. Därvid behandlas fallet enledad fordonskombination dvs dragbil 

med påhängsvagn. Principresonemangen gäller även om till denna fordonskombination 

kopplas en släpvagn och även för fordonskombinationen lastbil med tilIkopplad tvåaxlad 

släpvagn.

2.4.1.1  För kraftig bromsverkan på dragfordonets framaxel innebär att styrförmågan nedsättes. 

Dock är fordonskombinationen dynamiskt stabil, varför risk för fällknivsverkan ej 

föreligger. V id  bromsning i kurvor med liten krökningsradie är däremot risken att 

fordonskombinationen skall lämna vägbanan ganska stor. Full styrförmåga återfås 

emellertid så snart bromsningen avbrytes och fordonskombinationen kan då med normala 

styrmanövrer återföras till rätt kurs såvida inte den genom bromsningsförloppets avbry

tande förlängda bromssträckan eller den temporärt reducerade styrförmågan redan resul

terat i en olycka.

2 .4 .1 .2  För kraftig bromsverkan på dragfordonets bakaxel leder till en differens i.-sidkraftupp- 

tagningsförmåga mellan dragbilens fram- och bakhjul. Eventuella sidkrafter ger då, 

tillsammans med övriga yttre krafter, ett vridande moment som resulterar i en accelere

rad girrörelse för dragbilen samtidigt som påhängsvagnens girrörelse förblir tämligen 

opåverkad. På kort tid -  i ogynnsamma fall inom en sekund -  kan vinkeln mellan 

dragfordon och släpfordon ha blivit så stor att ett haveri (av sk  jackknife-typ) är 

oundvikligt. Fordonsförarens enda möjlighet att häva förloppet är således att innan 

kritisk vinkel uppnåtts avbryta bromsningen och medelst rattmanövrer försöka återföra 

fordonen till normal läget.



Även om föraren skulle lyckas häva fäll knivsförloppet, kommer en förlängning av 

bromssträckan att bli följden. Denna förlängning kan särskilt vid höga hastigheter bli 

avsevärd och förorsaka kollision med det hinder som kan ha utlöst bromsningsimpulsen 

hos föraren. Då emellertid en normal bilförares reaktionstid tillsammans med fördröj

ningar i bromssystemet kan uppgå till en tidsrymd av samma storleksordning som den tid, 

som åtgår för utbildande av denna typ av fällknivsrörelse, är risken stor, att föraren ej 

skall hinna vidtaga erforderliga motåtgärder.

Karakteristiskt för denna -  mest riskfyllda -  typ av fällknivsrörelse är att de fällknivs- 

genererande komponenterna av sidkrafterna från framaxeln och momentarmen för på- 

skjutskrafterna från påhängsvagnen ökar ju mera fäll knivsrörelsen utbildas. Förloppet 

är alltså instabilt.

2.4.1 .3 För kraftig bromsverkan på släpfordonets axel kan resultera i en fällknivsrörelse, som 

analogt med ovanstående, orsakas av att sidkraftupptagningsförmågan hos denna axels 

hjul blir för låg för att balansera den av yttre omständigheter ( kurvkörning, vindkraf

ter, väglutning) påkallade sidkraften.

Denna rörelse ( s k  "tra ile r-sw ing ") karakteriseras av att släpfordonet glider ? sidled med 

framförvarande led som vridpunkt. Haveririsken ökar om vinkeln mellan fordonen uppnår 

det maximivärde, som bestämmes av dragkopplingens konstruktion, emedan släpfordonet 

då kommer att påverka dragfordonet med ett vridmoment, som kan bringa även detta 

i sladdning. Släpfordonet kan därvid komma utanför körbanan eller kollidera med mö

tande trafik. Om dragfordonet underbromsas relativt släpfordonet, dvs bromsas så att 

dragkraft uppstår mellan fordonen, motverkas fäll knivsrörelsen.

I detta fall är de med ökande vinkel mellan dragfordon och släpfordon ökande sidkrafts- 

komponenterna riktade så att de hämmar rörelsen, som därför blir långsammare och mindre 

farlig än den fällknivsrörelse som redovisas under punkt två.



PROVNINGSFÖRFARANDEN

Prov genom lösning av karakteristiska ekvationer eller medelst körmanöver

Bedömning av ett fordons dynamiska egenskaper kan ske genom studium av dess beteende 

vid något typ av manöver. Om studierna sker med hjälp av matematisk analys ligger 

nära till hands att använda reglertekniska metoder som, när de är tillämpbara, kan 

förutsäga graden av stabilitet för en viss fordonskonfiguration.

En fordonskombination av här aktuell komplexitet kan dock ej med gängse matematiska 

metoder förklaras vara generellt dynamiskt stabil. Eftersom fordonskombinationens 

matematiska beskrivning innehåller betydelsefulla (M iku lc ik , 1968) olineariteter 

beror graden av stabilitet på de yttre omständigheterna (Elgerd, 1967) och en stab il i— 

tetsanalys med matematisk stringens för alla tänkbara trafiksituationer går ej att utföra. 

Möjligen kan problemet lösas på huvudsakligen matematisk väg med hjälp av statistisk 

dimensioneringsteori.

Om betydelsen av systemets ol ineariteter negligeras kan efter linearisering matematiskt 

väldefinierade metoder för generell stabilitetsanalys tillämpas. Inverkan av fordons- 

parametervariationen på den karakteristiska ekvationens poler och nollställen ? det 

komplexa talplanet kan studeras för en parameter åt gången med hjälp av t ex rotort- 

metoden. Alternativt kan Routh-Hurwitz-kriteriet tillämpas på systemets determinant.

En dylik analys kunde, om systemet varit mindre komplext, ha giv it ett hanterbart under

lag för en acceptabel stabil itetsbedömning och en konstruktionsoptimering med utgångs

punkt endast från fordonsdata (jfr punkt 4 i utredningens målsättning, kap 1 ). De 

koefficienter och samband som erhåiles ur stabilitetsanalysen för bedömning av fordons

kombinationens dynamik blir dock i detta fall så många och så komplicerade att metoden 

måste anses synnerligen olämplig i typprovningssammanhang. Analoga bedömningar har 

gjorts av bl a Jindra (1965:2).



Dessutom bör nämnas att den ovannämnda stabilitetsanalysen normalt behandlar upp

trädandet vid enkla matematiskt beskrivbara störfunktioner t ex av typ steg- eller 

sinusfunktion. Om mera komplexa undanmanövrer studeras med konventionell stab ili- 

tetsanalys eller med statistisk dimensioneringsmetodik torde resultatet bli helt oöver

skådligt i provningssammanhang och någon -  ur tidsmässig och ekonomisk synpunkt - 

användbar metod för konstruktionsoptimering existerar såvitt bekant ej för problem av 

denna komplexitetgrad.

Betydligt mera verklighetsanknutet är en simulering av ett lämpligt körförlopp där 

olika variabler med påtaglig fysikalisk motsvarighet (te x  avdriftsvinklar eller rörelser i 

landskapet) studeras varefter fordonskombinationen bedömes utifrån de krav som rim li

gen bör ställas vid motsvarande verkliga manöver. En eventuellt önskad förbättring av 

fordonskombinationen får sedan ske med hjälp av de kunskaper och erfarenheter från 

teoretisk och praktisk utprovning, som finns dokumenterade och som förvärvas vid 

kommande simuleringar och i den fortsatta FoU-verksamheten.

Manöverprov i full skala eller som modellstudier

För studium av fordons eller fordonskomb inationers kördynamiska egenskaper står huvud

sakligen två metoder till buds: fullskaleförsök med verkliga fordon och modellstudier 

med matematisk eller fysisk fordonsmodell.

Fullskaleförsök som enda undersökningsmetod medför att undersökningen måste begränsas 

till studium av mycket enkla manövrer eller manövrer vid låg hastighet. Orsakerna 

härtill är givetvis i första hand de risker för person- och materielskador som är förenade 

med komplicerade och snabba manövrer. Höga hostigheter och komplicerade manövrer 

är även svåra att reproducera varför det kan vara svårt att särskilja slumpartade effekter 

och för det studerade förloppet typiska sådana. Slutligan förutsätter fältförsök, speciellt 

med tunga fordon, tillgång till stora försöksbanor och kravet på utrymme vid försöken 

stiger givetvis med försökshastigheten. Redan försöksbanor somräcker till för enkla 

manövrer i låga hastigheter, tex rullbanor på smärre flygfält visar sig vara utom

ordentligt svåråtkomliga och erfarenheten har visat, att de större tänkbara försöksbanor 

som finns i landet såsom Bromma och Arlanda flygfält inte är tillgängliga under så långa 

tidsperioder som krävs.



Av ovanstående skäl är det sålunda inte möjligt att helt basera en undersökning av här 

aktuell typ på fältförsök. Modellstudier i en eller annan form måste då tillgripas, vilket 

emellertid inte helt utesiuter fullskaleförsök då sådana i begränsad utsträckning måste 

genomföras för att möjliggöra en va lider ing av de medelst modellstudierna vunna resul

taten .

Modellstudier med fysisk eller matematisk modell

Modellstudier kan enligt ovan utföras med fysisk eller matematisk fordonsmodell. Den 

fysiska metoden erfordrar modellfordon av olika typer samt banor för körning med dessa, 

medan den matematiska metoden förutsätter vid större modeller tillgång till dator av 

digital eller analog typ.

Den matematiska metoden ger möjlighet til! enklare, snabbare och mindre kostnads

krävande undersökningar av olika fordonspcrametrcrs betydelse för fordonskomb inationens 

dynamiska stabilitet än vad som cr fallet vid den fysiska metoden. Det är å andra sidan 

tänkbart att framtagandet av en fungerande matematisk fordonsmodell kan vara eller bli 

dyrbarare än framtagandet av en motsvarande fysisk modell trots att den senare ställer 

stora krav på tillverkningsnoggrannhet och dessutom kräver en tämligen omfattande 

utrustning för styrning samt för mätning och registrering av fordonets röreisevariabler.

Orsaken till att kostnaderna för framtagandet av en matematisk fordonsmodell på ett 

oförutsebart sätt kan springa I höjden or att även små felaktigheter av typ teckenfel 

eller bortfall av en beteckning för en storhet i en ekvation kan få en förödande verkan 

på modellens funktion och kan dessutom vara utomordentligt svåra att lokalisera.

De med framtagandet av en matematisk modell förenade nackdelarna får ses i relation 

till tillgängligheten och kostnaden för simulering i dator. Tillgång till en hybriddator 

av erforderlig storlek gör det mycket lättare och billigare att förbättra en fordonskom- 

binations egenskaper genom att kontinuerliga parametervariationer kan utföras och 

genom att varje simulering kan utföras med avsevärt kortare ställ -  och maskintider än, 

om digitaldator måste användas.

Valet av simuleringsmetod avgörs av antalet erforderliga simuleringar och tillgången på, 

och typen av, dator. Ett litet antal simuleringar talar för fysisk simulering eller 

matematisk simulering om tillgång till hybriddator finnes medan ett stort antal simu-



leringar talar för matematisk simulering även om endast digitaldator finnes att tillgå.

I föreliggande undersökning har antalet erforderliga simuleringar bedömts vara så stort 

att den matematiska metoden borde tillgripas trots art simuleringen måste ske i d ig ita l

dator utom institutet.

3 .4  Va l av körcykel

V id  simulering kan ett flertal olika manövertyper studeras. Den vanligaste är ingång i 

kurva medelst ett stegformat styrutslag. Andra varianter är utgång ur kurva eller en 

enkel kursändring.

Det finns dock klara indikationer på att de ovan nämnda manövertyperna med kursänd

ring i endast en riktning kan ge en något ensidig bild av de dynamiska egenskaperna.

I dessa fall kommer sannolikt al Iför trögmanövrerade fordon att premieras. Om däremot 

två eller fiera på varandra följande kursändringar initieras av det dragande fordonet 

(troligen mera realistiskt i en verklig tillbudssituation) måste en avvägning ske mellan 

responsvillighet och stabilitet hos fordonskomb inationens olika enheter. Variationen av 

dragstångslängden (avsnitt 4 .4 .3 .7 )  kan exemplifiera ovannämnda hypotes. Det visar 

sig nämligen att slutsatser grundade på fordonskombinat.ibnens uppträdande vid första 

riktningsändringen skulle ange att en lång dragstång är gynnsam, medan slutsatser 

grundade på uppträdandet vid andra och tredje riktningsändringen tyder på att drag

stången bör vara kort.

I fcre I iggande undersökning har därför för provning av fordonskomb inationernas kör- 

egenskaper valts en dubbel körfältsväxling vilken även kan betecknas som en omkör

nings- eller undanmanöver. Skälet härtill är också att denna manöver har använts 

internationellt för experimentella studier av såväl enkla fordon som fordonskombinationer. 

Inom ISO  pågår fö  ett arbete som syftar till ett standardförfarande för provning av 

fordon och man avser därvid att använda en försöksbana av typ dubbel körfältsväxl in g .

Det bedömdes dessutom som angeläget att fordonskomb inationerna studerades vid vad 

som skulle kunna betraktas såsom en svår manöver vilket skulle kunna ge upplysning om 

egenskaperna i kritiska situationer. Om egenskaperna därvid är tillfredsställande torde 

det antagandet kunna göras att egenskaperna även vid mera normala manövrer är god

tagbara .



Banan uppbyggdes så att fordonskombinationerna skulle komma att utsättas för olika 

styrfrekvenser inom ett frekvensområde som bedömdes lämpligt med hänsyn till sanno

likt förekommande resonansfrekvenser av betydelse hos det svängande systemet. Banan 

beskrives närmare i avsnitt 3.5 och i appendix B . En viss uppfattning om manöverns art 

kan också erhållas ur fig 3.1 och fig 4.13.

Fig 3.1 Fordonskombination efter omkörningsmanövern vid återinträde 

på rak kurs.

3.5 Generering av körcykel med konstant svårighetsgrad genom automatisk styrning

För att fordonskombinationen skall följa avsedd bana måste någon form av automatisk 

styrning användas vid simuleringarna.

Datorkörningar med förvalda rattrörelseförlopp (hämtade från fältförsök med manuell 

styrning) har provats och resulterade i dragbilsrörelser som givetvis var beroende av 

fordonskombinationens data och som ej sammanföll i tillfredsställande grad med den 

vid fältförsöken tillryggalagda banan. Fordonsparametrarnas inverkan på fordons

kombinationens dynamiska egenskaper kunde då ej isoleras eftersom olika val av para

metrar gav manövrer med varierande svårighetsgrad.



Även då automatisk styrning av konventionell servotyp användes uppstod likartade 

problem. Servots (eller det simulerade servots) inställning måste nämligen justeras vid 

ändring av fordonsparametrarna för att godtagbar banföljning skulle erhållas. Under 

utprovningen av ett sådant styrsystem i institutets analogdator föddes idén till en själv — 

justerande automatisk styrning som i det följande benämnes programstyrning.

Programstyrningssystemet beräknar erforderligt styrutslag för att dragfordonets tyngdpunkt 

skall följa den i förväg valda banan. Denna procedur kan sägas utgöra det inversa 

förfarandet till beräkningen av dragfordonets rörelse i landskapet då styrutslaget är 

känt. För att procedurens ekvationssystem skall kunna lösas måste kontinuerlig åter- 

matning ske av dragfordonets rörelsetillstånd och av på detsamma verkande yttre krafter. 

Inverkan av olika fordonsparametrar kompenseras automatiskt. En begränsning är att 

valet av idealbana måste göras så att följningen ej kräver häftiga styrutslag som även

tyrar dragfordonets kursstabilitet. Detta problem har dock bemästrats vid hittills utförda 

simuleringar genom att en gång för alla välja en idealbana där tredje derivatan av 

Y. med avseende på tiden är kontinuerlig.

Y. är den ideella sidavvikelsen från begynnelseläget för dragfordonets tyngdpunkt.

För närmare beskrivning av programstyrning och idealbana hänvisas till appendix B.

Tidsförloppet av den ideala sidoröreisen hålls alitså konstant och har utformats så att 

körcykeln kommer att likna den i avsnitt 3 ,4  beskrivna. Om programstyrningen 

fungerar idealt kommer således dragfordonets tyngdpunkt att utföra samma rörelse i 

sidled (Y - le d )  som funktion av tiden oberoende av hastighet och parameterkombination. 

Därigenom torde de bakre enheternas respektive extremvärden vara direkt jämförbara 

mellan olika simuleringar.

Idealbanans och programstyrningens utformning bör dock ej uppfattas som en bekräftelse 

på att föraren utför successiva korrektioner i en undanmanöver enbart med utgångspunkt 

från dragbilens sidorörelser. En rutinerad förare med erfarenhet av den för tillfället 

aktuella fordonskombinationen torde bl a ha förmåga att undvika för efterföljande 

fordonsenheter speciellt ogynnsamma frekvenser i styrförloppet. Programstyrningens 

utformning har dock uppfattats som ändamålsenlig om fordonskombinationens dynamiska 

egenskaper skall bedömas genom att jämföra de bakre enheternas uppträdande med 

dragbilens.



En viss uppfattning om programstyrningens och idealbanans överensstämmelse med förar- 

styrning respektive standardiserad undanmanöver kan erhållas genom jämförelse av styr- 

vinkelns tidsförlopp i en simulering med motsvarande registrering från fältförsöken 

(fig  4.85 -  4 .90 ).

En studie av förarens perception och selektion av förekommande fysikaliska stimuli 

skulle ha varit av värde bl a för utformning av idealbana och programstyrning men kunde 

ej utföras inom ramen för detta projekt. Kunskaper inom detta område torde emellertid 

vara av stort värde i samtliga fall då ett fordons manöveregenskaper skall bedömas och 

korrigeras. Det är därför önskvärt att dylika undersökningar kan utföras inom en snar 

framtid med hjälp av en av VTI planerad fordonssimulator.



4.1

4.2

4.2.1

A N A L Y S  A V  O L IK A  FO RDO NSPARAM ETRARS IN V E R K A N  PÅ F O R D O N S 

K O M B IN A T IO N E R S  K Ö R D Y N A M IS K A  EG ENSKAPER

Analysens syfte

Avsikten med genomförda simuleringar var -  förutom att underlätta besvarandet av 

frågorna i utredningens målsättning (kap 1 ) -  att undersöka om någon enstaka fordons- 

parameter eller grupp av sådana var av speciell betydelse för fordonskombinationens 

dynamiska egenskaper. Om detta kunde konstateras skulle simuleringsresultaten utgöra 

ett värdefullt underlag för konstruktiva och användningsbetingade förbättringar. Det 

bör emellertid påpekas att parametervariationernas effekter ej kan betraktas som 

generellt superponerbara.

Beskrivning av i analysen behandlade fordonskombinationer 

Benämningar och indiceringar

Den matematiska modellen har utformats så att fordonskombinationen som skall simuleras 

kan bestå av högst fyra sammankopplade enheter. Den första fordonsenheten -  drag

fordonet -  har två axlar med hjulen på främre axeln parallellstyrda. De efterföljande 

enheterna har en icke styrd axel vardera och är sammankopplade i leder som kan uppta 

krafter i alla riktningar och, om så önskas, även krängmoment och moment ma p en 

vertikal axel genom kopplingspunkten. En tvåaxlad boggi approximeras som en enkel 

axel belägen mitt emellan de verkliga boggiaxlarna och med dessas totala s idkr af tupptag -  

ningsförmåga. Exempel på fordonskombinationer som kan simuleras återfinns i fig

4.1 . I figuren förklaras innebörden av benämningarna dragbil, lastbil, påhängsvagn, 

dolly, släpvagn m m.



Enhetens
benämning

Enhet nr

Dragbil 
eller dragfordon 
1234 (streckad)

Främre
påhängsvagn

56

Dolly eller 
släpvagnens 

dollydei 
78 (streckad) 
r -— ->

Bakre påhängsvagi 
eller släpvagnens 
påhängsdel 

910

Axel nr

é* —--- *

! i

0/

j 1........ r r — t T

12 34 56 78 910-

a) Dragbil med påhängsvagn och släpvagn. Treledad fordonskombination.

Enhetens
benämning

Enhet nr

Axel nr

Lastbil 
eller dragfordon

1234 
.yv»

Dolly  eller 
släpvagnens 

dollydei 
56 (streckad)

Påhängsvagn eller 
släpvagnens påhängsdel 

78

12 34 56 78

b) Lastbil med släpvagn. Tvåledad fordonskombination.

Fig 4.1 Två exempel på fordonskombinationer som kan simuleras. TvåaxIade boggin approxi- 

meras som en enkel axel belägen mitt emellan boggtaxlarna.

Följande Indicering av hjul, axlar och fordonsenheter har tillämpats

Vänsterhjul indiceras framifrån och bakåt 1 , 3 ,  5, 7, 9 

Högerhjul indiceras framifrån och bakåt 2, 4, 6, 8, 10 

Axlar indiceras framifrån och bakåt 1 2 , 3 4 ,  56, 78, 910

Fordonsenheter indiceras framifrån och bakåt 1234 (eller utan index), 56, 78, 910

Därvid har släpvagnens främre svängbara axelaggregat betraktats såsom en separat 

fordonsenhet. Denna enhet med dragstång och vändkrans benämnes dolly. Den 

resterande delen av släpvagnen med ram, flak, last och bakre axel benämnes bakre 

påhängsvagn eller -  speciellt för tvåledad kombination - släpvagnens påhängsdel. 
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4.2.2  Fordonstyper

V id  simuleringarna utnyttjcde fordonsdata hänför sig till endera av följande fordons

kombinationer

4 .2 .2 .1 Baskombinationerna (tvåledad och treledad) användes också vid fältförsöken och 

karakteriseras av extremt låg lasthöjd -  se fig 4.2 resp 4 .3 . Den treledade bas- 

kombinationen kan sägas representera ett normalt exempel på längdförhållanden i en 

treledad fordonskombination med maximalt tillåten total längd (24  m). Den tvåledade 

baskombinationens längdförhållanden torde däremot ej vara speciellt vanliga när 24 m 

total längd är tillåtet.

4 .2 .2 .2  18 m -  kombinationerna har skissats enligt fig 4 . 4 - 4 .6 och data har beräknats enligt 

appendix C . Lasten cntas bestå en en homogen parallellepiped med 2 .4  m bredd och 

1 m höjd över flakytan. Däckkarakteristika är desamma för alla axlars hjul utom

för den drivande axeln. Släpvagnsdäckens sidföringsförmåga är något bättre än för 

baskomb inationerna..

4 .2 .2 .3  24 m -  kombinationerna enligt fig 4.7 har last cch däckkarakteristika analogt med 

18 m-kombinationerna. Ö vriga  data är också beräknade enligt appendix C .

4 .2 .2 .4  Enledade fordonskombinationer har inte studerats separat. Orsaken till detta är att 

den enledade kombinationens egenskaper bedömts vara väl återgivna av dragbilens 

och påhängsvagnens uppförande ? den treledade kombinationstypen eftersom de från 

dollyn överförda krafterna till påhängsvagnen visat sig vara små.



Fig 4.2 Lastbil med tvåaxlad släpvagn. Fordonskombinationen utrustad för fältförsök.

Fig 4 . 3  Dragbil med påhängsvagn och två ax lad  s lä p v ag n . Fordonskombinationen 

utrustad för fä lt fö rsö k .
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Fig 4 .4  Längdrelationer för tvåledad och treledad kort -  läng 18 m-kombination. Lasternas massa (m^} 

och "axe!trycken" angivna i enheterna kg resp N  (och kp) vid full last på båda lastbärarna.
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(5950 kp) (15560 kp) (8530 kp) (8870 kp)

(4840 kp) (9000 kp) (9570 kp) (8530 kp) (8870 kp)

Fig 4.5  Längdrelationer för tvåledad och treledad liklång 18 m-kombination. Lasternas massa (m^) 

och "axeltrycken" angivna i enheterna kg resp N  (och kp) vid full last på båda lastbärarna.



Fig 4 .6  Längdrelationer för tvåledad och treledad lång - kort 18 m-kombination. Lasternas massa (m̂ ) 

och "axel trycken" angivna i enheterna kg resp N (och kp) vid ful! last på båda lastbärarna.
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F«g 4.7  Längdrelationer för tvåledad och treledad 24 m-kombination. Lasternas massa <mL) och "axeltrycken" angivna i enheterna 

kg resp N  (och kp) vid full last på båda lastbärarna.



4.3.1 Manövertyp

Som tidigare nämnts har föreliggande studie genomförts medelst simuleringar i d ig ita l

dator av en undanmanöver som beskrivs i avsnitt 3 .4. Simuleringarna har genomförts 

med en i appendix B närmare beskriven matematisk fordonsmodell. Den vid simule

ringen använda hastigheten hos fordonskombinationen har där icke annat angives 

varit 70 km/h.

Bedömningen har -  som antydes i avsnitt 3.5 -  varit den att samtliga fordonsvarianter 

skulle jämföras vid körning i samma bana snarare än vid samma rattutslag. För att 

möjliggöra detta har ett i avsnitt 3.5 och appendix B beskrivet system för automatisk 

styrning av fordons mode Ilen -  här kallat programstyrning -  framtagits vid institutet.

Med hjälp av denna programstyrning bringas sålunda den simulerade fordonskombina

tionen att följa en given idealbana, som alltså utformats i enlighet med riktlinjerna 

angivna i avsnitt 3 .4

V id  undersökning av hastighetens inverkan på fordonskombinationens dynamiska stabilitet 

hölls idealbanans sidavvikelse, maximal acceleration i sidled och frekvensen för denna 

accelerations variation konstant oberoende av hastigheten. Detta för att isolera 

hastighets inflytandet från sidaccelerationsinflytandet. Följaktligen blir manöver

längden beroende av hastigheten. Ju högre hastighet desto längre bana.

4.3.2  Variation av enskilda fordonsparametrar

Tjugotre simuleringar har utförts med variation av en fordonsparameter ( konstruktions -  

parameter) varje gång.

Nedan uppräknade parametervariationer ger information om olika parametrars principiel

la betydelse man kan även : ge anvisningar om lämpliga konstruktionsdata som torde vara 

av stor betydelse vid utformningen av nya fordonsenheter. Även vid bedömandet av 

erforderliga åtgärder avseende fordonskombinationer som ej klarat uppställda fordringar 

torde detta material vara av värde. Det bör dock påpekas att om en fordonskombination 

med andra data än basfordonet väljes som referens kan vissa parametervariationers kvan

titativa effekt på fordonets dynamik bli annorlunda. Dessutom kan i vissa fall inträffa



att det kvalitativa resultatet av en parametervariation blir omvänd vid byte av referens 

fordon. Jämför diskussion av pivåstyvhetens inverkan -  avsnitt 4 .4 .3 .3 .

Eftersom digitaldator måste användas vid simuleringarna kan p g a  ekonomiska hänsyn 

normalt endast vardera tre simuleringar med olika värden på respektive parameter 

utföras . Med hybriddator skulle undersökningen kunnat omfatta ett stort antal simu

leringar med variation av respektive parameter i små steg. Denna metod är fö  den 

enda tänkbara om en fordonskonstruktion med en variabel konstruktionsparameter skall 

ges optimala dynamiska egenskaper.

Variationen har i punkterna 1 -7  skett med utgångspunkt från den treledade baskombi

nationen (dvs den i fältförsöken maximalt lastade varianten enligt fig 4 .3 ) med en 

sänkning och en höjning av varje parameter relativt basfordonets data.

4.3.2.1  Dragbilens axelavstånd. V id  denna studie hölls, för att renodla axel avståndets infly

tande, dragfordonets tröghetsmoment m ap en vertikalaxel genom tyngdpunkten 

konstant. Pivåplaceringen varierades med axelavståndet så att axellasterna förblev 

konstanta.

4 .3 .2 .2  Pivåns placering i längsled varierades så att pivån i ena fallet var placerad i vertikal

planet genom dragfordonets tyngdpunkt och i det andra fallet rakt -över bakaxeln.

Om en fordonskombination med maximalt tillåtna axellaster har otillfredsställande 

kördynamiska egenskaper eller om de tillåtna axel lasterna för en fordonskombination 

ej helt behöver utnyttjas, bör kännedom om möjligheterna att genom lämpligt vald 

pivåplacering förbättra eller optimera köregenskaperna vara av värde. En genom 

ändrad pivåplacering uppnådd förbättring av de kördynamiska egenskaperna får dock 

i det förstnämnda fallet köpas på totalviktens bekostnad p g a  att dragfordonets båda 

axlar inte kommer att kunna utnyttja av 54 § VTF tillåtna värden.

4 .3 .2 .3  Pivåns styvhet med avseende på krängande moment varierades genom simuleringar med 

två olika krängstyvheter hos pivån, nämligen 1 /10  av basvariantens krängstyvhet resp 

10 ggr basvariantens värde. Pivåns förmåga att överföra krängande moment har främst 

betydelse för fordonskombinationens vältningssäkerhet därigenom att en pivå med

stor förmåga att överföra krängande moment ger dragfordonet möjlighet att ta upp en 

del av ett på påhängsvagnen verkande vältande moment.



4 .3 .2 .4  Främre påhängsvagnens kr ängstyvhet. Ökad krängstyvhet medför minskad risk för 

vältn ing. Med konventionella metoder erhålles höjd krängstyvhet för ett tungt fordon 

huvudsakligen genom uppstyvning av vagnsfjädrarna vilket emellertid även medför 

försämrad komfort, större påkänning på lasten och i vissa fall försämrad väghållning.

Det skulle sålunda vara möjligt att finna ett optimum för fjädringsstyvheten. Att finna 

detta optimum är ett så mångfasetterat problem att det inte kan rymmas inom ramarna 

för denna undersökning men det har ändock bedömts vara av intresse att studera sam

bandet mellan vältningssäkerhet och krängstyvhet för åtminstone en av lastbärarna.

4 .3 .2 .5  Främre påhängsvagnens masströghetsmoment med avseende på en vertikal axel genom 

tyngdpunkten varieras i praktiken då en given last koncentreras eller sprides över

den tillgängliga lastytan. Med utgångspunkt från basvariantens utbredda last studera

des fallet med samma last dels koncentrerad till flakets centrala delar och dels uppdelad 

på flakets främre och bakre delar.

4 .3 .2 .6 Avståndet mellan främre påhängsvagnens axel och dess bakre släpvagnskoppling 

(benämnes här något oegentligt överhäng) bedömdes ha betydelse för släpvagnens upp

trädande. Här undersöktes dels ett fall där släpvagnskopplingen placerades rakt över 

påhängsvagnsaxelns centrum dels ett fall med stort avstånd mellan axel och kopplings

punkt.

4 .3 .2 .7  Dragstångens längd torde vara av stor betydelse för släpvagnens uppträdande. Med drag- 

stångslängd avses i denna undersökning avståndet mellan dragöglan och dollyns axel.

4 .3 .2 .8 Viskös girvinkelhastighetsdämpning ? vardera av de tre kopplingspunkterna resulterar i

ett moment (m a p  en vertikal axel genom kopplingspunkten) som är proportionellt mot 

skillnaden i girvinkelhastighet mellan framförvarande och bakomvarande enheter.

Simuleringar av standardmanövern genomfördes med beskriven dämpning införd i en 

kopplingspunkt åt gången. Dämpningens proportional itets konstanter var i resp simu

lering

C m k z 34 = 400 000 Nms/rad,

C m k z 56 = Nms/rad,

C m k z 7 8  = ^  000 Nms/rad



I resultatredovisningen (avsnitt 4 .4 .3 .8 ) benämnes kombinationerna som "pivådämpad", 

"dragögledämpad" och "vändkransdämpad" respektive. Utgångspunkten för jämförel

serna -  dvs den treledade 24 m -  kombinationen utan girvinkelhastighetsdämpning - 

benämnes "standard".

4 .3 .2 .9  Friktion mellan däck och vägbana. Den tvåledade baskombinationen enligt fig 4.2 har 

utnyttjats för en schematisk variation av friktionen mellan hjui och vägbana. Denna 

variation har utförts genom att multiplicera den beräknade sidkraften för varje hjul med 

en faktor (här benämnd däckfaktor), som valdes till 1 .0 eller 1 .5. I allmänhet följer 

däckens sidföringsförmåga ej på detta enkia sätt friktionens variation genom t ex för

ändrat ringtryck, fuktning av vägbeläggningen eller ändring av vägbeläggningens typ. 

Emellertid torde detta tillvägagångssätt inom det här studerade friktionsområdet ge en 

kvalitativt acceptabel bild av friktionsberoendet i fordonets dynamiska karakteristika.

4 .3 .2 .10  Den coulombska krängdämpningen. Den tvåledade 24 m - kombinationen (se avsnitt 

4 .2 .2 .3 )  har utnyttjats vid variaton av den coulombska krängdämpningen som innebär 

att det dämpade momentet antar ett visst fixerat värde så snart krängvinkelhastigheten 

är skild från nol! och härrör från torrfriktion i fjädringssystemet.

Eftersom däckfjädringen ej är inkluderad i den matematiska modellen blir sannolikt 

coulombdämpningens inverkan vid simuleringarna större än i verkligheten.

4 .3.3  Variation av foraonstyper

Ytterligare sexton simuleringar utfördes så att de dynamiska egenskaperna hos olika 

typer av fordonskombinationer skulle kunna jämföras.

Typvariationen har skett genom ändring av ett större anta! parametrar som är sins

emellan beroende av varandra. Här jämförs bl a olika typer av fordonskombinationer 

med samma last, med er, enhet gemensam eller med maximal last med hänsyn till 

54 § VTF. Jämförelser redovisas också melian olika lasters (som alla har antagits bestå 

av en homogen paral le llepiped med tyngdpunktshöjden 0,5 m över flakytan) inverkan 

på samma fordonskombination. Fordonsdata såsom tex tröghetsmoment och tomvikt har



beräknats schematiskt med utgångspunkt från givna axelavstånd. De schematiska beräk- 

ningsprinciperna behandlas närmare i appendix C . Resultaten återfinns i avsnitt 4 .4 .4 .

Huvudsyftet var att under så likartade förhållanden som möjligt jämföra tvåledade for

donskombinationer med treledade sådana, samt att studera inverkan av lastens mängd 

och placering. Jämförelsen utfördes därför mellan tvåledade och treledade fordons

kombinationer med samrna last, samma totallängd (18 m) och samma längdförhållanden 

hos lastbärarna. Vidare studerades hur lastbärarnas längder bör förhålla sig till varandra 

för sex olika två- och treledade fordonskombinationer av en given totallängd. Se fig 

4 . 4 - 4 . 6 ,

Då dessa sex fordonskombinationer genom clen ringa totallängden bedömdes vara ej helt 

representativa för de fordonskombinationer scm i dag är i bruk inom landet beräknades 

ytterligare en tvåledad och en treledad fordonskombination med totallängden 24 m 

som med utgångspunkt från tillgängligt katalogmaterial från lastbils- och släpvagnstilI- 

verkare så nära som möjligt skulle utnyttja av VTF angivna gränsvärden för axeltryck, 

bruttovikt och totallängd. Se fig 4 ,7 .

Med den tvåledade 24 m -  kombinationen studerades inverkan av lastens mängd och 

placering på släpvagnen. För detta ändamål utfördes simuleringar dels med fullastad 

släpvagn, dels med släpvagnen del lastad så att hela lasten uppbars av framaxeln och dels 

dellastad så att hela lasten uppbars av bakaxeln. Lastbilen var i samtliga dessa fall 

fullastad. Se fig 4.8.

Med den treledade 24 m "kombinationen gjordes motsvarande studie där en viss last 

placerades dels rakt över främre lasibärarens pivå dels över dess bakaxel och dels 

centralt på flaket. Den bakre lastbäraren var vid dessa simuleringar fullastad. Vidare 

utfördes simuleringar med motsvarande lastförhållande för den bal<re lastbäraren sam

tidigt som den främre var fullastad och slutligen även fallet med centralt placerad del

last på båda lastbärarna. Se fig 4 .9 .
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P 1 2
Lostens massa P34 Släpvagnens P56

Lastens massa Lastkonfiguration P
78 Jz78

(N) (kg) (N) last (N) ( kg) (se ovan) (N) (kgm2)

Framlastad 97 720 6  830 ÉtÉÉ 50 800 249 000

63 600 13 250 157 500 Bak lostad 30 750 1 0  820 156 950 1 1 1  0 0 0

Fullostad 96 640 17 540 se fig 4 . 7 156 960 344 000

Fig 4.8 Axel- och boggi-"tryck" (P), lastens massa och bakre enhetens masströghetsmoment (J^ g) För tvåledad 24 m-kombination med 

släpvagnen fram-,, bak- eller fullastad. jämför fig 4,7.



p
12

(N )

P
' 34 

(N)

Påhängsvagnens last” 
konfiguration. Se ovan P56

(N)

Kombinatio
nens egenska
per heskrives
i ka o 4 ,4 ,4  
punkt

P78

(N)

Släpvagnens lastkonfi- 
guroHon. Se ovan •

P
91C

(N)

53 800 64 390 Jämnt dellnstod j 88 790 63 610 Jämnt del lastad 63 950

63 480 97 070 Fullasvad (fig 4.7) 157 380 .4 97 900 Fram lastad i t t l j j • 29 660

63 480 97 070 Fullostod (fig 4.7; i 57 380 .4 och ,5 63 610 Jämnt deilastad 63 950

63 480 97 070 Ful lastad (fig 4.7) K37 380 .4 30 680 Bak lastad BI§1I§ 96 880

63 470 97 010 F. am lastad |g|f| 46 490 .3 90 900 Fullastad (fig 4.7) 92 110

53 800 64 390 Jämnt deflastad | 83 790 . 3 och .5 90 900 Fu!lastad (fig 4.7) 92 110

44 710 33 740 Bak i astad 129 250 .3 90 900 Fullastad (fig 4.7) 92 110

63 480 97 030 FulSastad (fig 4.7) 157 380 .5 90 900 Fullastad (fig 4.7) 92 110

Fig 4 ,9  Axel** och hoggi~ tryck (P) för de olika varianterna ov treledad 24-rn kombination*



4 .3 .4  Hastighetsvariation

För att renodla hastighetens inverkan på fordonens dynamik modifierades undanmanövern 

enligt avsnitt 4 ,3 .1 , så att tillgänglig manöverlängd var proportionell mot hastigheten. 

Detta med avsikten att sidaccelerationsförloppet för dragfordonet skulle förbli detsamma 

oberoende av hastighet. Simuleringsresultaten återfinnes i avsnitt 4 .4 .5 .

Valda hastigheter var 40 km/h (fn  högsta tillåtna hastighet för dragbil rned påhängsvagn 

och släpvagn), 70 km/h (samma som vid typ- och parametervariationen och fn högsta 

tillåtna hastighet för lastbil med släpvagn), 90 km/h och i ett fall 110 km/h som fö 

resulterade i haveri.

Fordonsdata hämtades från den treledade baskombinationen samt från två- och treledad 

fullastad 24 m -  kombination.



4 ,4  Analysresultat’

4.4.1 Presenterade variabler för beskrivning av det dynamiska förloppet vid simuleringarna

För bedömning av fordonens egenskaper utmatades från datorn tidsförloppen av bl a 

nedanstående storheter.

4.4.1 .1 Sidaccelerationen (SA) för resp enhets tyngdpunkt kan sägas vara ett mått på sido

röre Isens häftighet och är omvänt proportionell mot krökningsradien för tyngdpunktens

bana.

Ett typiskt SA-föriopp återfinnes i figur 4.10

s .f.a . tiden. Treledad baskornbinatiön v id  70 km/b. Extremvärdesbeteckningor- 

na A  t B och C  användes senare i stapeldiagrammen.

4.4.1 .2 Avdriftsvinkeln (DEL/ 6 ) för resp axel utgör ett mått på friktionsutnytt}ningen och där

med på sladdningsrisken. Stora avdriftsvinklar innebär stor fr ikt ionsutnytt jn ing och 

större risk för fullt utbildad sladdning.

Ett typiskt avdriftsvinkelförlopp visas i figur 4.11. 

VTI. Rapport 9



Fig 4.11 Avdriftsvlnkefn för främre axeJns hjul {6^ mec* k°kre Gx̂ lns hjul
(&910 ä̂9Se Pr̂ en̂ eras s . f . a .  tiden. Treledad baskombinarton vid 70 krr>A*
O B S att resp extremvärde ( A ,  8, C . **) ej infaller samtidigt för de olika axlarna.

Relationen mellan avdriftsvinklarna för främsta fordonsenhetens fram- och bakaxe! och 

denna relations beroende av sidaccelerationen utgör ett mått på fordonets styrnings

kara kter ist i k ( s k  under- eller överstyrning) som i sin tur är av betydelse för förarens 

möjligheter att i vissa kritiska situationer manövrera fordonet så att olyckshändelse 

undvikes.

4 .4 .1 .3  Vältningsriskfaktorerna (R V ) underlättar bedömningen av närheten till vältning och 

beräknas med utgångspunkt från de dynamiska hjul lasterna ( P D Y N )

nrwM _  Momentan hjul last 
P U , rS ~ Statisk hjul last

Fordonen är symmetriskt lastade och vertikalatrandatiorwärelser försummas varför 

0 s  P D Y N  s: 2

Vältningsriskfaktorn definieras som 

RV = | P D Y N  -  1 |

RV är alltså lika stor för båda sidornas hjul på en a xe l. För att få en bild av hela 

fordonsenheternas närhet till välfning bildas riskfaktorer, förutom för varje axel även 

för släpvagnens båda axlar (RV 710 vid treledad fordonskombination, RV 58 vid två- 

ledad fordonskombination), för dragbi lem axlar sammantagna med påhängsvagnens 

axel (RV 16), och v id  tvåledad fordonskombination för lastbilens fram- och bakaxel 

(RV 14 ). Om vridstyvheten antas vara stor hos ramar och pivå ger sannolikt de samman 

tagna riskfaktorerna en bättre bild av närheten till vältning än om vältningsriskfaktorn 

för varje axel betraktas separat. Några exempel ges nedan och ? fig 4.58.



Fig 4.12 Dynamiska hjullasten (P D Y N ) för vänster hjul på främre (index I)och  bakre (indes9) a x 

larna s . f .a .  tiden. Treledad baskambination vid 70 km/h avses. Extremvärdesbeteak- 

rungar analogt med fig 4.1 ö och 4.11,

RV 12= j 1 - PDYN 1 | *  | 1 -  PI . 2/P12 j

RV 34= | 1 - PDYN 3 | = j ! - P3 • 2/P34 |

RV 16 = j 1 - (PI + P3+ P5) • 2 /  ( P l2 + P34 + P56) |

Om någon hjuiiast skulle bli noll eiler negativ vid simulering avbrytes beräkningarna.

En bedömning av fordonets rörelse och attityd vid avbrottet kan ge upplysning om vä lt

ning skulle ha inträffat i motsvarande verkliga fall eller om avbrottet motsvarar endast 

ett tillfälligt hjullyft. jämför avsnitt 4.4 .5 .

f c s K j = d S > ’  V

Banavsnitt A Banavsnitt B Banavsnitt C

Fig 4.13 Illustration av fordonskombinationens position då släpvagnen befinner sig i banavsnitten

A , B och C respektive.

4.4.1 .4 Axeicentras sidavvikelser ( Y p) i ett landskapsfixt koordinatsystem (X , Y )  är etf mått

på utrymmesbehovet i sidled och är beroende av fordonsenheternas längder och avdrifts-

vinklar. Om det verkliga utrymmesbehovet skail uppskattas måste hänsyn tas till axel

bredden i vägplanet och til! totalbredd och överhäng i övrigt. Det tillåtna utrymmet



för rörelser i sidled får ses i relation til! det till buds stående utrymmet som delas av 

andra trafikanter såväi omkörda som mötande. Som jämförelse mellan olika fordonskom

binationer torde dock de maximala avvikelserna från X-axeln för axelcentra vara t i l l

fyllest (jfr fig 4 .14) .

(m)

Bckre puhängsvognen;> oxel 

D ollyr* cxei

F i ö e n i e  påhängs vagnens oxel 

Diogbilens bakaxel

F ig 4.14  Treledad bas kombi nation vid 70 km /h.

a) Axelcentras maximala avvikelse från X -cx e ln .

b) Axelcentras rörelse 1 det landskapsfixo koordinatsystemet (X ,  Y ).

4.4.1 .5 Girvinkel och vinklar mellan fordonsenheterna användes som underlag för bedömningen 

av hopvikningstendenser och pend! ingsstab i litet. Följande vinkelförlopp har utmatats:

Dragfordonets girvinkel (PS1, ijj).

Vinkeln mellan dragfordon ocn enhet 56 (EFI ,  ) se t ex fig 4.43.
56

Vinkeln mellan enheterna 56 och 78 (EFIA, ) se tex fig 4.44 och 4.53.

Vinkeln mellan enheterna 78 och 910 (AFIO , ^ 9 1  q  “ $7 3 ) se * ex fig 4.65 och 4.79.



4.4.1 .6 Hjulstyrvinkeln (BETA, g) som genereras av programstyrningen kan ge ett vissr underlag

för bedömning av manöverns svårighetsgrad sett ur föra; synpunkt. Se t ex fig 4 .74  

cch 4.75.

4.4.1 .7 Krängvinklarna för resp fordonsenhet betecknas för

dragfordonet Fl , cp

enhet 56 FE. cp,..06
enhet 78 FA, cp̂ g

enhet 910 FO ,

Exempel återfinnes i fig 4.45 och 4 .46.



4.4.2 Presentationsform

För att förenkla jämförelsen mellan olika simuleringar presenteras i allmänhet endast 

uppträdande extremvärden av variablerna enligt avsnitten 4.4.1 .1 -4.4 .1 .4 och i 

form av stapeldiagram. Dessa variablers extremvärden benämnes med ett gemensamt 

ord riskvariabler. Givetvis presenteras hela tidsförloppen då så anses nödvändigt för 

diskussionen av simuleringsresultaten.

Extremvärdena indiceras alfabetiskt (A , B, C ) med hänsyn till fasläget enligt figurerna 

4 .10-4 .12 .  Axelcentras rörelser illustreras dock på annat sätt (fig 4.14) pga att 

något extremvärde av Yp i allmänhet ej återfinnes i banavsnitt A . Ytterligare förtyd- 

liganden av manöverns indelning i banavsnitt erhålles i fig 3.1 r som visar fordonet i 

banavsnitt C . Den ideala riskvariabeifördelnlngen torde vara då samtliga enheters resp 

riskvariabel ligger på samma nivå eiier ev sjunker något ju längre bak i fordonståget 

man förflyttar sig. Eftersom men kan befara att föraren under körning ej kan uppfatta 

tillståndet hos de bakre enheterna bör speciell uppmärksamhet ägnas de fordonskombina

tioner där resp riskveriabel ökas markant bakåt i kombinationen. Bl a av denna anled

ning har stapeldiGgrcm valts för att tydligt belysa relationen mellan extremvärden för 

främre och bakre enheterna,

Vid hastighetsvariationen, har separate stapelgrupper använts med ett inbördes avstånd 

i diagrammen som motsvarar skillnaden i hastighet. Därigenom möjliggöres sålunda 

interpolation mellan de studerade hastigheterna, vilket illustreras i fig 4.70.

Parentetiskt kan nämnas att vad avser resultaten i avsnitten 4.4.3.1 -4 .4 .3 .7  har 

utmatningen från datorn av de momentana varicbelvärdena skett ? tabellform i allmänhet 

varje 0.1 s. Emedan datorns integrations intervall samtidigt har varit 0.02 s realtid 

(TIME) har endast vart femte beräknade variabelvärde utmatats. För att ej "spikar" i 

på detta sätt överlagrade men ej helt synliga svängningar slumpmässigt skall få för stort 

inflytande vid utvärderingen har extremvärdena från dessa simuleringar beräknats som 

medelvärden av de fyra värden som bildar "kurvans" topp. Dessa extremvärden kan 

därför sägas ha haft en varaktighet av ca 0.5 s realtid.



Utmatningen av simuleringsresultaten från övriga (senare utförda) simuleringar har för

bättrats jämfört med ovan nämnda genom att utnyttja en kurvskrivare av typ C A L C O M P  

835. För i stort sett samma inaskinkostnad har upplösningen kunnat ökas och färdiga 

kurvor i önskad skala erhållits maskinellt. Här har utmatnings- och integrationsintervall 

varit lika långt ( 0.02 s realtid) dvs varje successivt beräkat värde av utmatade variab

ler återfinns i presentationen. Staplarna kan därför få representera de egentliga extrem

värden och medeivärdesbiidning utföres endast om en svängning motsvarande integra- 

tionsintervallet (numerisk oscillation) finns överlagrad.

Samtidigt som utmatningsprincipen förändrades modifierades också programstyrningen så 

att noggrannare banföljning erhölls.

Variation av enskilda fordonsparcmetrar

För avsnittet 4.4.3.1  -4 .4 .3 .7  gäller att den treledade baskombinationen (fig  4 .3 )  

är utgångspunkt för variationen. Varje variation omfattar simuleringar med ett mindre 

och ett större värde än baskombinationens på den undersökta parametern.

Den i 4 .4 ,2  nämnda förändringen av utmatningsprinciperna innebar att en högfrekvent 

oscillation i SA ^ 2^^“förioppet detekterades. Sannolikt har denna oscillation -  som 

senare visade sig vara av numerisk r : ;r och orsakad av den coulombska krängdämp

ningen -  resulterat i felaktiga extremvärdesberäkningar för S A ^ g ^  Detta dr dock av 

ringa betydelse eftersom vi vet ett programstyrningen fungerat tillfredsställande och 

därmed genererat ett SA^ 2g^"fcr!opp som i stort överensstämmer med det ideala 

(de naturliga avvikelserna p g a  att dragfcrdonets y-axel ej cr parallell med den land- 

skapsfixa Y -axe ln  uppgår endast till några procent). De extremvärden av SA -^g^  som 

hänför sig till de nämnda avsnitten bör därför lämnas utan avseende och i stället får 

idealbaneaccelerationen i YH ed  ( Y . )  utgöra referens.

Simuleringarna som utgör underlag för avsnitten 4 .4 .3 .8 -4 .4 .3 .1 0  utfördes efter den 

nämnda förbättringen av utmatning och programstyrning varför motsvarande extremvärden 

ej bör jämföras kvantitativt med de tidigare nämnda. Fö  är också referensfordonen o lika. 

Fordonsdata i resp avsnitt härrör från följande fordonskombinationer.



4.4.3.1 -4 .4 .3 .7  treledad baskombination med coulombsk krängdämpning

4 .4 .3 .8 treledad 24 m-kombination utan coulombsk krängdämpning

4 .4 .3 .9  tvåledad baskombination

4 .4 .3 .10  tvåledad 24 m-kombination

För att undvika missförstånd bör påpekas att parametervariationernas effekter på risk- 

variablerna ej kan förutsättas vara superponerbara. Detta motiverar viss försiktighet vid 

eventuella generaliseringar av nedanstående resultat.

4.4.3.1 Dragbilens axelavstånd antog värden 2.5  m, 3 .4  m (basvarianten) och 6 .0  m. Pivån 

placerades så att dragbilens axelbelastningar skulle hållas konstanta.

Figur 4.16 antyder att dragbilen vid ökande axelavstånd blir mindre understyrd (med 

understyrning menas enkelt uttryckt att framhjulens avdriftsvinkel är större än bakhju

lens). Ökande axelavstånd orsakar även större värden på de bakre enheternas risk

variabler enligt fig 4 .1 6 -4 .1 8 .  Emellertid kan förändringen betraktas som relativt 

liten och vinsten i riskvariabelnivå med minskande axeiavstånd kan gå förlorad genom 

den ökade risken för fäll kniv vid bromsning.

Med konstant avstånd mellan bakre axel och pivå v id  ökande axelavstånd skulle belast

ningen på bakaxeln öka relativt framaxeibelastningen. Detta skulle då -  om ej däckens 

sidföringsförmåga anpassats till den ökade lasten -  ge en ytterligare minskning av 

understyrningen och ökning av fällknivsrisken.

Det bör observeras att dragbilens masströghetsmoment (J z ) normalt varierar med axel

avståndet. Om detta hade beaktats kunde ev effekten på de bakre enheterna ha blivit 

annorlunda. Jämför resonemanget i avsnitt 4 .4 .3 .5 .
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4 .4 .3 .2  Pivåns placering i längdled varierades här utan kompensering av övriga fordonsdata så

att bilens axelbelastningar tilläts variera i motsats till vad som skedde vid axelavstånds- 

variationen. Det främre pivåläget var rakt över dragbilens tyndpunkt, dvs 2.23 m 

framför bakaxeln och 1 .17m  bakom framaxeln. Mellanläget som motsvarar basfordonets 

pivåplacering var 1 .63 m bakom tyngdpunkten, och det bakre läget rakt över bakaxeln 

dvs 2.23 m bakom tyngdpunkten.

En flyttning bakåt av pivån ger enligt figur 4.20 mindre understyrning av dragbilen och, 

i likhet med axelavståndsvariationen, erhålles samtidigt större värde på de bakre en

heternas riskvariabler. Effekten av pivåförflyttningen är dock reiativt liten (se 

figurerna 4 .2 0 -4 . 2 2 ) .
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Fig 4.19 Sidaccelerationsextremernas beroende av pivåns pla

cering i längsled. Pivåns avstånd framför dragbilens 

bakaxel betecknas b-a. Treledad baskombination.
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Fig 4.21 Vältningsriskfaktorernas extremvärdens beroende av 

pivåns placering i längsled. Pivåns avstånd framför 

dragbilens bakaxel betecknas b-a. Treledad baskom

bination .
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Fig 4.20 Avdriftsvinkelextremernas beroende av pivåns place

ring i längsled. Pivåns avstånd framför dragbilens 

bakaxel betecknas b-a. Treledad baskombination.
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Fig 4.22 Axelcentras maximala sidavvikelsers beroende av pi

våns placering i längsled. Pivåns avstånd framför 

dragbilens bakaxel betecknas b-a. Treledad baskom

bination .



4 .4 .3 .3  Pivåns styvhet med avseende på krängande moment. Inverkan på fordonets dynamik av 

pivåns förmåga att överföra krängande moment har undersökts genom simuleringar med 

tre olika vridstyvheter 3000 Nm/rad, 30000 Nm/rad (basvariant) och 300000 Nm/rad.

Skillnaden var knappt märkbar och riskvariablerna redovisas därför ej i stapeldiagram.

De för fordonskombinationen dimensionerande riskvariablerna/, dvs släpvagnens, föreföll 

helt opåverkade. Man kunde dock notera en viss försämring av främre påhängsvagnens 

beteende och en motsvarande förbättring av dragbilens uppträdande vid ökad pivåstyv- 

het. Några generella slutsatser får ej dras av detta eftersom en påhängsvagn, med 

större -  mera realistisk -  tyngdpunktshöjd än den i dessa simuleringar giltiga, torde 

kränga mera än dragbilen varvid en ökad pivåstyvhet kan ge motsatt effekt.

4 .4 .3 .4  Främre påhängsvagnens kröängstyvhet fick anta värdena 850000 Nm/rad, 1 700000 

Nm/rad och 3 400 000 Nm/rad,.

Den enda skillnad som kunde iakttas var en med ökande krängstyvhet något minskande 

vältningsriskfaktor för främre påhängsvagnen. Riskvariablerna redovisas därför ej heller 

här i stapeldiagram. Med större tyngdpunktshöjd för påhängsvagnen blir sannolikt 

effekten mer påtaglig, varvid även övriga riskvariabler torde påverkas märkbart.

4 .4 .3 .5  Främre påhängsvagnens masströghetsmoment med avseende på en vertikal axel genom
i . —  2 2

tyngdpunkten (J z^ )  ansattes till 120 000 kgm , 236 000 kgm (baskombination) och

350 000 kgm^ utan att övriga data ändrades.

Datorutmatningarna visar en med ökande J minskande karakteristisk rörelsefrekvens
z56

för främre påhängsvagnen. Den större rörelsetrögheten förorsakar nästan genomgående 

större riskvariabler för dragfordonet och påhängsvagnen, I banavsnitt A  uppträder, ej 

oväntat, motsatt tendens för påhängsvagnen. Dragfordonets sidorörelse överförs långsam

mare till påhängsvagnen med stort J , vilket för det initierande och relativt kortvariga
z56

manöveravsnittet A  troligen medför att påhängsvagnens girröreise blir mindre utbildad 

vid stort J„fj£ ( se fig 4 .2 3 ).  Därav följer mindre sidkraftskrav för axel 56 (jfr fig 

4.24 och 4 .25 ).



I ingången till banavsnitt B däremot är fordonskombinationen exciterad och erforderligt 

yttre moment för ändring av rotationsriktning tas här tydligen ut i större grad genom sid

krafter på axel 56. Ett ökat J ^ ^  medför därför större avdriftsvinklar (fig  4 .24 ), 

större vältningsriskfaktorer (fig 4 .25 ) och större sidavvikelser för enhet 56 (fig  4 .26 ).

I stort sett samma tendens återfinnes i banavsnitt C .

Om hänsyn tas i första hand til! släpvagnens riskvariabler (som ju är de största och där

med dimensionerande för fordonskombinationen i sin helhet), torde -  paradoxalt nog -  

ett stort ^z56  vara rekommendabelt. Visserligen ökar utrymmesbehovet något (fig 4 .26 ),

men det kan konstateras att extremvärdena för släpvagnens (bakre påhängsvagnens) a v 

driftsvinklar och vältningsriskfaktorer minskar något med ökande ^ n^ 5ar

förklaring är att främre påhängsvagnens och därmed släpvagnskopplingens rörelsespektrum 

(som starkt påverkar släpvagnens styrspektrum) sannolikt är förskjutet längre från släp

vagnens resonansfrekvens för g ir-  (och/eller krängnings-) rörelser vid det större 

än vid det mindre.

Någon generell rekommendation att t ex prida lasten för att öka J ^  på främre på

hängsvagnen då släpvagn är t i i i kopplad bör alltså ej ges eftersom frekvenskarakteristika 

varierar mellan olika fordonskombinationer.

En i detta sammanhang aktuell simulering gjordes av misstag. Därvid 

sattes i en tvåledad "lik lång " (se fig 4 .5 ) fordonskombination den sista enhetens 

(index 78 för 2-|edad kombination) till ett värde som var ca 4.5 gånger större än det 

"normala" (dvs det vid den schematiska fordonsdataberäkningen erhållna värdet). Även 

om fullständig datapresentation från simuleringen ej beställdes kunde konstateras att 

fordonskombinationen passerade banavsnitten A  och B med stora riskvariabelvärden och 

havererade i banavsnitt C p g a  fällknivsliknande rörelse.

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang torde en minimering av i varje fall 

för fordonskombinationens sista enhet kunna rekommenderas.
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4 .4 . 3 .6 Främre påhängsvagnens bakre överhäng. Benämningen bakre överhäng avser här endast 

släpvagnskoppl ingens placering. Samtliga fordonsdata i övrigt hölls konstanta vid simu

leringen. V id  litet överhäng var kopplingspunkten placerad rakt över främre påhängs

vagnens axel, för basvarianten 1 .94 m bakom, och vid stort överhäng 3.9  m bakom 

nämnda a xe l.

Som framgår av fig 4.27 -  4.30 påverkas ej dragbilens och främre påhängsvagnens risk

variabler nämnvärt av det varierade överhänget. Släpvagnen däremot uppvisar ett klart 

sämre beteende med ett ökat överhäng. Detta förefaller naturligt med tanke på den 

ökade häftigheten i släpvagnskoppl ingens rörelse vid stort överhäng. Simuleringsresul- 

taten visar att i den inledande fasen (banavsnitt A )  tvingar en påhängsvagn med stort 

överhäng till en början kopplingspunkten åt fel håll varför släpvagnen dels får en korta

re tillgänglig manöverlängd och dels tvingas börja manövern åt rätt håll med ogynnsam 

rörelseriktning. Med hänvisning till dessa simuleringar kan alltså minimering av över

hänget ( i  här angiven betydelse) rekommenderas. Denna minimering torde också vara 

enkel att genomföra praktiskt i tillämpliga fall.
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4 .4 .3 .7 Dragstångens längd. Avståndet mellan dragöglan och dollyns axel (!_,„) antog vid draq-
--------------------------------------------------------   1 7  o

stångsvariationen de tre värdena 1 .72 m, 3 ,34  rn (basvariant) och 4.5  m.

Fig 4.31 “ 4,34  visar att dragbil och främre påhängsvagn ej påverkas nämnvärt av 

dragstångens längd. Däremot uppvisar släpvagnens dolly, enligt fig 4.31 , i banav

snitt A  en minskande sidacceleration och i banavsnitten B och C en ökande sidaccele

ration vid ökad dragstångs längd. Sannolikt orsakas denna effekt cv att den längre drag

stången ger släpvagnen en reronansfrekvens, som ligger närmare excitationsfrekvensen i 

banavsnitt ö och C än för övriga drcgstångslängder. Eftersom fordonskombinationens 

största riskvariabler återfinnes i dessa två banavsnitt måste alltså den kortare dragstångs- 

längden säges vara förmånligast. Emellertid kan vid andra excitationsfrekvenser 

och/eller fordonskombinationer förhållandet b!I ett annat, Jämför också kommentarerna 

angående körcykeln (avsnitt 3 .4 ),
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4 .4 .3 .8 Viskös girvinkelhastighetsdämpning i kopplingspunkterna medför färre oscillationer om

kring jämviktsläget för flertalet rörelsevariabier oberoende av var dämpningen införes. 

Med vändkransdämpning (avsnitt 4 C3 ,2 .S )  blir emellertid i vissa fai! överslängarnas 

amplitud större och ofta återfinnes de största riskvariablerna hos denna variant.

Införandet av dragögiedämpning förefaller ge enbart positiva effekter och kan vara 

en metod att förbättre kombinationer med otillfredsställande dynamiska egenskaper. 

Sannolikt gäller detta även tvåledade kombinationer eftersom dämpning i den främre 

kopplingspunkten för treledad kombination också gav positiv effekt (se nedan).

Den pivådämpade varianten skiljer sig markant från de övriga genom att den har större 

riskvariabelvärden för dragbilen och ett lugnare (mera lågfrekvent) styrvinkelförlopp 

med större ampiiruder. Se fig 4.35 -  4.37, Detta torde innebära bättre möjligheter 

för föraren att bedöma de bakre enheternas beteende med utgångspunkt från dragbilens 

rörelser och erforderligt rattutslag. Eftersom dragbilens riskvariabler -  trots ökningen -  

ej blir dimensionerande för kombinationen bör pivådömpning kunna rekommenderas. 

Rekommendationen torde vara motiverad även för enledade kombinationer, om på- 

hängsvagnens riskvariabier är dimensionerande. Dessa resultat överensstämmer med 

den av M iku lc ik  (1968) dragna slutsatsen att införandet av viskös dämpning av g ir- 

vinkelhastigheten för påhängsvagnen relativt dragbilen verkar hämmande på fä llkn ivs- 

r/isken för en en ledad kombination*

Dämpkonstantens stor lek bör i förekommande fall utprovas med hänsyn till önskade 

ändringar i riskvariabeluppfrappningen. Betydelsefulla parametrar i detta sammanhang 

är fordonsenheternas masströghetsmoment, axelavstånd, tyngdpunktshöjd, däckkarakterr 

stika m m. V id  dragögiedämpning måste också de ökade hålIfasthetskraven på dragstån

gen beaktas.
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Fig 4.37 Hjulstyrvinkeln (BETA) som funktion av tiden (TIME). Standardmanöver i 70 km/h. Treledad 24 m- 

kombination med och utan viskös girvinkelhastighetsdämpning i pivån. (<^34= 400 000 Nms/rad

resp C MKz34= °‘



4 .4 .3 .9  Friktionen mellan däck och vägbana varierades enligt avsnitt 4 .3 .2 .9 . Simuleringen 

visade att de dimensionerande riskvariablerna minskade vid ökad friktion vilket också 

erfarenhetsmässigt var att vänta. Simuleringen genomfördes med fordonsdata för den 

tvåledade baskombinationen. (Se fig 4.38 -  4 .40 ).

Förutom den absoluta riskvariabe i minskningen kunde också en minskad upptrappning 

bakåt i fordonskombinationen iakttas vid ökande friktion. Dvs de bakre enheterna upp

visade en större relativ minskning av riskvariablerna än de främre enheterna vid ökad 

friktion.

Det bör nämnas att den krängningsdämpande coulombfriktionen var noll vid däckfaktorn 

1 .5 i motsats till simuleringen med däckfaktor 1 då coulombfriktionen antog värden av 

samma storleksordning som i avsnitten 4.4.3.1 -4 .4 .3 .7 .  Detta torde ej nämnvärt ha 

påverkat riskvariablerna (jfr följande avsnitt).

Den utförda variationen kan även ses som en variation av däckkarakteristika. Resulta

ten visar då att användning av däck som ger ökad sidkraft per avdnftsvinkelenhet ger 

minskade värden på riskvariablerna och upptrappn ingen bakåt i fordonskomb inationen.

I förhållande till lasten rikligt dimensionerade däck av radialtyp med stålkordsbälte 

samt relativt höga ringtryck har ? detta avseende gynnsamma egenskaper.
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4 .4 .3 .10  Den coulombska krängdämpningen. | fig 4.41 visas som exempel en jämförelse av

dragfordonets sidacceleration från två simuleringar med den tvåledade 24 m-kombina- 

tionen (fig  4 .7 ) fullastad med samtliga axlars coulombdämpning dels försummad och 

dels ansatt till samma storleksordning som genomgående tillämpades vid längdförhållande

variationen (avsnitt 4.4.4.1 ) och vid parametervariationerna enligt avsnitt 4.4.3.1 -  

4 .4 .3 .7 .

Det framgår av här ej redovisade diagram att axelcentras rörelse i landskapet ej påverkas 

märkbart, att extremvärdesbeloppen för vinklar mellan fordonen och för övriga risk

variabler påverkas något men ej entydigt till coulombdämpningens fördel. Däremot 

finns med coulombfriktion en klar tendens till snabbare dämpning av svängningarna för 

vinklarna mellan fordonen (fig 4 .4 3 -4 .4 4 ) ,  sidaccelerationerna och avdriftsvinklar- 

na. Krängvinklarnas amplituder och eftersvängningar reduceras än mera märkbart med 

coulombdämpning (fig  4.45 och 4 .46 ).

Dels p g a  att simuleringen utförs digitalt och dels p g a  den starka schematiseringen i den 

matematiska beskrivningen av krängstyvhet och krängdämpning märks, -  med coulomb

dämpning och speciellt för vältningsriskfaktorerna -  en överlagrad svängning med en 

frekvens som motsvarar integrationsintervallet (jfr fig 4 .42 ). Denna högfrekventa 

svängning kan karakteriseras som rent numerisk och saknar alltså motsvarighet i verklig

heten. Däremot uppträder sannolikt, vid hög coulombfriktion i fjädrarna (för bladfjäd

rar p g a  korrosion och dålig smörjning) enstaka häftiga ändringar och -  vid mycket jämn 

vägbana (inga vibrationer i fjädrarna) -  även "låsning" av de dynamiska hjullasterna så 

att vältningsriskfaktorerna ej är noll vid körning rakt fram (fig 4 .4 2 ). Även om vissa 

positiva effekter kan erhållas med coulombdämpning, torde det ryckiga beteendet moti

vera minimering av coulombfriktionen i fjädrarna ur både komfort- och säkerhetssynpunkt. 

Kraven på krängdämpning måste då tillgodoses med hjälp av viskös friktion.

I de nedan redovisade simuleringarna har i samtliga fall (utom ett: längdförhållande

variationen i avsnitt 4.4.4.1 ) den coulombska krängdämpningen försummats.
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Fig 4.41 Dragfordonets sidacceleration (SA 1234) som funktion av tiden (TIME) för tvåledad 

fullastad 24 m-kombination med och utan coulombsk krängningsdämpning. Standard

manöver i 70 km/h.
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Fig 4.42 Dragfordonets framaxels vältningsriskfaktor (RV 12) som funktion av tiden (TIME)

för tvåledad fullastad 24 m-kombination med och utan coulombsk krängningsdämpning. 

Standard manöver i 70 km/h.
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Fig 4.43 Vinkeln mellan dragfordon och dolly (EFI) som funktion av tiden (TIME) för tvåle

dad fullastad 24 m-kombination med och utan coulombsk krängningsdämpning. 

Standardmanöver i 70 km/h.

Fig 4.44 Vinkeln mellan dolly och påhängsvagn dvs släpvagnens "styrvinkel" (EFIA) som 

funktion av tiden (TIME) för tvåledad fullastad 24 m-kombination med och utan 

coulombsk krängningsdämpning. Standardmanöver I 70 km/h.



o"o' 
*  o

r»
/ \
/ \

U tan  co u lo m b d ä m p n in g

—i---- 1 r~0. 00 1 .00 2.00 3.00 ' 4f.OO 1 5'. 00 ' 5.00 ' 7.00 ' Q. 00 ' 9.00 ' 10.00 iV.OO s
TIME

Fig 4.45 Krängvinkeln för dragfordonet (Fl) som funktion av tiden (TIME) för tvåledad fu ll- 

lastad 24 m-kombination med och utan coulombsk krängningsdämpning. Standard

manöver i 70 km/h.
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Fig 4.46 Krängvinkeln för släpvagnen (FA) som funktion av tiden (TIME) för tvåledad 24 m- 

kombination med och utan coulombsk krängningsdämpning. Standardmanöver i 

70 km/h.



4 .4 .4  Variation av last och fordonstyp

Som närmare behandlats i avsnitt 4 .3 .3  har avsikten med typvariationen varit att jämföra 

de dynamiska egenskaperna för fordonskombinationer av olika typ (två~ eller treledad), 

med olika längdförhållanden och med olika laster och lastplaceringar.

För att jämförelserna skall bli så rättvisande som möjligt har samtliga enheter antagits 

ha samma däckkarakteristika och en last i form av en homogen parallellepiped med 

bredden 2 ,4  m och höjden 1 ,0m . Vidare har utformningen av fordonen skett med hän

syn till 54 § VTF. Lastflakens höjd över underlaget har ansatts till 1 .3 m för lastbil 

och 1 .4 m för påhängs- och släpvagnar. Visserligen är lägre flakhöjd önskvärd men 

samtidigt kan lastens höjd (1 m) sägas vara relativt liten och en lägre tyngdpunktshöjd 

än vad som gäller för dessa typfordon torde vara orimligt att kräva generellt. Utförli

gare information om typfordonens utformning återfinnes ? avsnitt 4 .2 .2 , 4 .3 .3  och 

appendix C .

4.4.4.1 Två- och treledade 18 m-kombinationer med varierade längdförhållanden. V id  tre olika

förhållanden mellan främre och bakre lastbärarlängd simulerades standardmanövern i 

70 km/h med två- och treledade fordonskombination. | samtliga fall var totallängden 

18 m och 54 § VTF i det närmaste utnyttjad.

Eftersom jämförelsen i första hand avsågs ske mellan tvåledad och treledad fordonskom- 

bination har lasternas totala massa varit densamma för båda kombinationerna i vardera 

längdvarianten. Emellertid är skillnaden i total massa mellan de olika iängdvarianterna 

så liten att jämförelser borde vara kvalitativt rättvisande även mellan olika längdvarian

ter av samma typ av fordonskomb ination.

I det följande användes förkortade beteckningar med hänsyn til! längdförhållandena för 

den treledade kombinationen enligt:

kort främre och lång bakre påhängsvagn -  kort-lång kombination(fig 4 .4 ) 

lika långa främre och bakre påhängsvagnar -  likiång kombination (fig  4 .5 ) 

lång främre och kort bakre påhängsvagn -  lång-korf kombination (fig  4 .6 )

För den tvåledade kombinationen förekommer motsvarande längdvarianter, och släp

vagnens påhängsdel (enhet 78) motsvarar den bake påhängsvagnen för treledad kombi

nation (enhet 910). Släpvagnarna är alltså -  bortsett från dragsfångslängden -  identis

ka för samma längdvariant av två - och treledad fordonskomb ination. Lastbilen har



lastats med samma massa som främre påhängsvagnen i motsvarande treledad kombination 

så att 54 § VTF ej overtrades med dragstångs längden anpassad för 18 m totallängd.

Tre olika sätt att jämföra de sex simuleringarna redovisas nedan.

Jämförelse mellan de tvåledade varianterna:

Programstyrningen genererar ett styrsignalspektrum som är förskjutet mera mot högre 

frekvens för den kort-långa än för den liklånga varianten. Absoluta maxima och minima 

för styrvinkeln ökar rned ökande längd på främre enheten..

P ga  programstyrningens varierande beteende bör ailtså några generella slutsatser ej 

dras beträffande de bakre enheternas frekvenskarakteristika.

A lla  använda godhetskriterier -  minimering av avdriftsvinklar, vältningsriskfaktorer, 

sidavvikelser, eftersiängar och upptrappning av riskvariablerna bakåt i fordonskombina- 

tionen -  visar att den lång-korta varianten är sämre än de övriga. Se fig 4 .4 7 -4 .5 0 .

Extremvärde C för släpvagnens riskvariabler uppvisar vanligen ett minsta värde för den 

liklånga varianten. Emellertid är detta extremvärde i allmänhet mindre än extremvärde 

B, där den kort-långa varianten i vissa fall är fördelaktigast . Då efterslängarnas stor

lek för den kort-långa är mindre än (eller lika stora som) för den liklånga varianten 

kan rimligen ej den kort-långa varianten framhållas som generellt sämre än den liklånga.

Eftersom minimering av upptrappningen bakåt måste anses väsentlig bör den kort-långa 

varianten förordas (se stapeldiagrammen).

y ar isnterna:

P g a  coulombfriktionen (se avsnitt 4 .4 .3 .1 0 ) genererades numeriska oscillationer som med 

pivåbilens ringa massa jämfört med lastbilen gjorde resultaten mer® svårtolkade 

(fig  4 .52 ). Emellertid kan samma tendenser iakttas -  för både två- och treledade 

varianter -  beträffande programstyrningens beteende och den lång-korta variantens 

sämre egenskaper. Då det gäller avvägningen meilan kort-lång och liklång variant blir 

uppgiften svårare. Om hänsyn tas till riskvariablernas upptrappning och kombinationens 

största riskvariabler framstår den kort-långa som något bättre än den liklånga varianten.



Man bör dock beakta att den främre lastbärarens rörelser här ej är lika observerbara och 

kontrollerbara från förarplats som för den tvåledade kombinationen. Riskvariablerna för 

enhet 56 i den treledade kombinationen bör därför ej betraktas på samma sätt som för 

dragfordonet i den tvåledade kombinationen. R V ^  kan också vara alarmerande stor 

utan att R V , , antar stora värden. Som exempel kan nämnas att R V C i banavsnitt B
16 DO

uppgick till 0.88 för kort-lång resp 0.78 för liklång kombination medan motsvarande

RV, -värden var 0.50 resp 0.46 (se fig 4 .49 ). Med liten pivåstyvhet kan ett stort 
16

RV betyda närhet till haveri även om RV, och RV71A är mera moderat. Eftersom 
56 16 / I U

vältningsrisken för påhängsvagnen är mindre för den liklånga varianten förordas denna 

framför den kort-långa speciellt med hänsyn till möjligheten att skifta placering av på- 

hängsvagnarna.

J  äjrtföre ise_rne_l j_an_ J ; v å t T ^ ^  InSlTQ ® L:

V id  denna typ av jämförelse noteras att de treledade kombinationerna i det kritiska ban- 

avsnittet (B) genomgående uppvisar större största riskvariabler och i varje fall för avdrifts- 

vinklarna (fig  4 .47 ) en mera uttalad upptrappning bakåt.

En mycket intressant iakttagelse är att sidaccelerationer, avdriftsvinklar, vältningsrisk- 

faktorer, sidavvikelser och i vissa fall tom  vinklarna mellan fordonen är påtagligt lika 

för de bakre enheterna och axlarna med samma index oberoende av om fordonskomb ina

tionen är tvåledad eller treledad. Som exempel visas fig 4.53 och 4.54. Detta moti

verar hypotesen att antalet framförvarande leder är av avgörande betydelse för ifråga

varande enhets uppträdande.
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Fig 4.47 Avdriftsvinkelextremer för olika längdvarianter av två- och treledad 18 m-kombination enligt fig 4.4 -  4 .6 .

K O R T -L Å N G  L IK LÅ N G  LÅ N G -K O R T

tvåledad treledad tvåledad treledad tvåledad treledad

- ro 10 ix  C
C (N Tf O  CO

  >— ro lo fx

Fig 4.48 Axelcentras maximala sidavvikelser för olika längdvarianter av två- och treledad 18 m-kombination enligt fig 4.4 -  4.6.
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Fig 4.49 Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och de

ras beroende av 18 m-kombinationens längdförhållanden. 

Konfiguration enligt fig 4.4 - 4.6.

O

Fig 4.50 Bakre axelns avdriftsvinkel (DEL 78) som funktion av tiden (TIME) för de tvåledade 18 m- 

kombinationerna. Fordonsdata enligt fig 4.4 - 4.6.
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Fig 4.51 Vinkeln mellan enhet 56 och enhet 78 (EFIA) som funktion av tiden (TIME) för tvåledad kort-lång och tvåledad 

lång-kort 18 m-kombination.
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Fig 4.52- Dragfordonets sidacceleration (SA 1234) som funktion av tiden (TIME) för treledad liklång 18 m-kombination. Se fig 4.5.
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Fig 4.53 Vinkeln mellan enhet 56 och enhet 78 (EFIA) som funktion av tiden (TIME) för tvåledad och treledad 

liklång 18 m-kombination. Som jämförelse har inlagts tidsfunktionen av vinkeln mellan enhet 78 och 

enhet 910 i den treledade 18 m-kombinationen (AF IO ). Av fig 4.5 framgår att enhet 78 för den två

ledade är indentisk med enhet 910 i den treledade.

XF

Fig 4.54 Axelcentrums sidoläge (YF) som funktion av längsläget (XF) för axel 78 i tvåledad och för axlarna 78 

och 910 i treledad liklång fordonskombination. Av fig 4.5 framgår att axel 78 i tvåledad är identisk 

med axel 910 i treledad liklång kombination.



4 .4 .4 .2  Släpvagnens axellastfördelning i tvåledad 24 m-kombination. Två av simuleringarna

avsåg atf utröna inverkan av framåt resp bakåt förskjuten last på släpvagnen inom ramen 

för 54 § VTF och med den tvåiedade 24 m-varianten som lastbärande fordonskombination. 

Lastens bredd resp höjd över flakytan är som tidigare 2 .4  m resp 1 .0 m och lastens längd 

bestäms av främre resp bakre överhängets srorlek som alltså motsvarar halva lastlängden. 

Lastens täthet, massa och masströghetsmoment är därför ej konstant (jfr fig 4 .8 ) .

V id  ? fram lastat släp” resp "baklastat släp" uppnås maximalt tillåter axeltryck för axel
5 5

56 resp axel (boggie) 78 ( i „0 • 10 N  resp 1 ,6  * 10^ N ) genom en med avseende på 

resp axel symmetriskt placerad last. Som jämförelse har i diagrammen inlagts simule- 

ringsresultaten med den fu!lastade 24 m-varianten där maximalt axeltryck för båda 

axlarna (56 och 78) har utnyttjats.

Lastvarianterna kan ses som två alternativa extremmöjligheter till partiell avlastning av 

en fullastad släpvagn.

Det framgår att den fram lastade varianten -  trots att den bär minst last -  har den största 

uppträdande avdriftsvinkeln. jfr banavsnitt A  fig 4.55. V id  samma tidpunkt är även 

dollyns vinklar med framför- och bakomvarande enheter störst för den framlastade varian

ten och vid sänkt friktion tords ett fäi i knivshaveri initieras av dollyns rörelser.

Tydligen kan fäll knivsrisken vara större för en icke fullastad fordonskombination jämfört 

med en fullastad d;c trots att den har lägre tyngdpunktshöjd och lastas med mindre last 

så att 54 § VTF endast utnyttjas partiellt. Det förutsattes då att däckkarakteristika ej 

ändras samtidigt med omlastningen genom tex ändrat ringtryck. V id  högre friktion 

mellan däck och vägbana eller vid högre lasthöjder blir sannolikt vältningsriskfaktorn 

dimensionerande och släpvagnen tycks ? detta avseende reagera i första hand på lastens 

massa och fordonets tyngdpunktshöjd. Jfr fig 4.56.

Det bör observeras atr den teoretiska modellen förutsätter fullständigt vridstyva ramar. 

Konsekvensen av detta blir för tex den baklastade släpvagnen att även den lågt be

lastade främre axeln (56) avger ett stort krängningshämmande moment. P g a  ifråga

varande axels låga statiska last blir stor och utan att hela släpvagnen är nära vä lt

ning kan ett hjullyft för den lågt belastade axeln uppstå, jfr fig 4.58. I verkliga 

fallet rnsd mindre vridstyvhet kan dock ej den lågt belastade axeln utnyttjas i samma 

grad och vältning kan ske tidigare än vac! simuleringen antyder p g a  stor krängning och 

tyngdpunktsförskjutning i ena delen av fordcnsenheten,
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Fig 4.55 Avdriftsvinkelextremernas variation med släpvagnens

last. Tvåledad 24 m-kombination enligt fig 4.7 -  4.8.
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4.56 Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer 

och deras beroende av släpvagnens last. Tvåledad 

24 m-kombination enligt fig 4.7 - 4.8.
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Fig 4.57 Axelcentras maximala sidavvikeiser och deras beroen

de av släpvagnens last. Tvåledad 24 m-kombination 

enligt fig 4.7 -  4.8.
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Fig 4.58 Vältningsriskfaktorerna för släpvagnens främre och 

bakre axel (RV56 resp RV78) som funktion av tiden 

(TIME). Tvåledad 24 m-kombination med fram-, bak- 

och fullastad släpvagn.



4 .4 .4 .3  Främre påhängsvagnens lastplacering i treledad 24 m-kombination. För att ytterligare

belysa lastplaceringens betydelse för fordonets dynamik redovisas i detta och följande 

avsnitt (4 .4 .4 .4 )  simuleringar med identiskt samma last men med olika placering på 

flaket. Här redovisas simuleringar med fullastad släpvagn och med främre påhängsvag

nens lastkonfiguration enligt nedan. Se också fig 4.9.

Lastens tyndpunkt placerades rakt över pivån resp rakt över boggin (axel 56) för de 

fram- resp baklastade varianterna. Den jämnlastade varianten lastades så att för

hållandet mellan p ivå- och boggilast var oförändrat relativt den fullastade varianten.

Lastens längd - 1 .80 m -  maximerades av påhängsvagnens minsta överhäng dvs det 

främre. Lastens massa fick ej överstiga 8360 kg för att ej dragfordonets bakre axeltryck 

för den framlastade varianten skulle överskrida tillåtet värde enligt 54 § VTF.

Förutom att den baklastade varianten har den sämsta banföljningen och oroligaste styr

funktionen uppvisar den också de största riskvariablerna. Se fig 4.59 -  4.61 .

Den jämnlastade varianten tycks genomgående ha de bästa egenskaperna utom i ban- 

avsnitt A  där påhängsvagnens goda respons på dragbilens rörelser förorsakar en häftigare 

reaktion för släpvagnen. Emellertid återfinnes de största riskvariablerna i banavsnitt B 

varför den jämnlastade kan rekommenderas.

Den framlastade variantens avdriftsvinkelförlopp och axelrörelser har en slående likhet 

med den baklastade vad avser axlarna 56, 78 och 910. Efters i ängarna är dock något 

mindre och mera lågfrekventa för den framlastade. Eftersom R V ^  är mest lågfrekvent 

(dvs långvariga extremvärden) och uppvisar de största amplituderna för den framlastade 

kan man befara att den, med mindre vridstyv rdm och pivå, har större reell vältnings- 

risk för dragbil med påhängsvagn än vad fig 4.60 antyder. (Jämför resonemanget i 

avsnitt 4.4.4.1  ). Emellertid kan detta -  i upptrappningshänseeende -  ev vara fördel

aktigt om en fullastad släpvagn är till kopplad.

En iakttagelse som illustrerar den icke helt okomplicerade kopplingen mellan enheterna 

kan nämnas. Trots att den jämnlastade varianten har (relativt de två övriga) det mest 

lågfrekventa styrvinkelförloppet återfinnes den mest högfrekventa rörelsen för släp- 

vagnskopplingen och släpvagnsaxlarna hos densamma.
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Fig 4.59 Avdriftsvinkelextremernas variation med lastens 

placering på främre påhängsvagnen. Treledad 

24 m-kombination med fullastad släpvagn och del- 

lastad främre påhängsvagn enligt fig 4.9.
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Fig 4.60 Extremvärden av sammantagna vältningsfaktorer

och deras beroende av lastens placering på främre

påhängsvagnen. Treledad 24 m-kombination med

fullastad släpvagn och del lastad främre påhängs
vagn enl igt fig 4.9.
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Fig 4.61 Axelcentras maximala sidavvikelser och deras be

roende av lastens placering på främre påhängs

vagnen. Treledad 24 m-kombination med fullastad 

släpvagn och del lastad främre påhängsvagn enligt 

fig 4.9.



4 .4 .4 .4  Släpvagnens lastpiacering i treledad 24 m-kombination varierades i simuleringar med 

fullastad främre påhängsvagn och dellastad släpvagn. Släpvagnens last placerades på 

tre olika sätt analogt med främre påhängsvagnens last i föregående a v sn it tL a ste n s  

längd och vikt (1 ,80  m resp 6840 kg) begränsades, även för släpvagnen, av den fram- 

lastade variantens lastkapacitet. Se fig 4.9.

Dragbilens och främre påhängsvagnens uppträdande påverkades ej av släpvagnens last

fördelning. Släpvagnens varierande uppträdande kan alltså sägas bero -  i högre grad 

än i tidigare avsnitt -  enbart av iastfördelningen.

V inkeln  mellan dollyn (enhet 78) och bakre påhängsvagnen (enhet 910) dvs släp

vagnens styrvinkel - A F IO  i fig 4.65 -  uppvisar mycket likartade förlopp för de fram- 

och baklastade varianterna med något större amplituder och efterslängar för den fram- 

lastade. Den jämnlastade har väsentligt lägre amplituder för ifrågavarande vinkel och 

i stort samma amplituder som de övriga för vinkeln mellan dollyn och främre påhängs

vagnen (enhet 56 ). Detta tillsammans med den jämnlastade variantens lägre avdrifts- 

vinkelextremer, fig 4.62 innebär att den har bl a mindre risk för fäll knivseffekt vid 

plötslig bromsning eller friktionsreduktion.

Enligt gängse kriterier (fig 4.62 -  4 .64 ) kan konstateras att den baklastade varianten 

uppträder något sämre än den framlastade och att den jämnlastade framstår som klart 

fördelaktigast av de tre varianterna.
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24 m-kombination med fullastad främre påhängsvagn 

och del lastad släpvagn enligt fig 4.9.
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Fig 4 63 Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer och 

deras beroende av lastens placering på släpvagnen (bak

re påhängsvagnen). Treledad 24 m-kombination med 

fullastad främre påhängsvagn och dellastad släpvagn en

ligt fig 4.9.
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s lä p va g n  s lä p va g n  s läp vag n

Fig 4.64 Axelcentras maximala sidavvikelser och deras beroende 

av lastens placering på släpvagnen (bakre påhängsvagn

en). Treledad 24 m-kombination med fullastad främre 

påhängsvagn och dellastad släpvagn enligt fig 4.9.
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4 .4 .4 .5  Lastens mängd och fördelning på enheterna i treledad 24 m-kombination. Utan att ändra

lastens tyngdpunktshöjd och med konstant järnn fördelning av lasten på iastbärarna enligt 

fig 4.7 och 4.9  utfördes fyra simuleringar med olika last på den treledade 24 m- 

kombinationen enligt fig 4.66*

Hjulstyrvinkeln, dragbilens och främre påhängsvagnens beteende är sinsemellan nästan 

identiska för varianterna DD jämfört med DF, Detsamma gäller FD jämfört med FF. 

Dragbilen och främre påhängsvagn har identiska data inom resp par och släpvagnens 

last påverkar de framförvarande enheterna minimalt. För dragbil med främre påhängsvagn 

uppvisar DD och DF -  som är det lättare variantparet både totalt och vad avser främre 

lastbäraren -  de lägre ampl ituderna, i esponssnabbare cch mera övers längs fr ia förlopp än 

FD och FF, vad avser hjulstyrvinkel, avdriftsvinklar, vältningsriskfaktorer och i viss mån 

axelrörelser. Trots detta noteras höga värden på -  i vissa fall de högsta -  riskvariablerna 

för DF som bär den minsta lasten av FD, DF och FF. Speciellt anmärkningsvärt är att 

den fullastade släpvagnens (DF och FF) r is l«v ariabi er i många fall är större för DF med 

dellastad främre påhängsvagn än för FF med fuilastad d:o. Se fig 4.67 "4 .6 9 .

Sannolikt beror detta något paradoxala beteende på att främre påhängsvagnens rörelse- 

spektrum blir längre förskjutet från släpvagnens resonansfrekvens vid fullastad än vid 

dellastad främre påhängsvagn. En fullastad -  och isolerat sett sämre -  främre påhängs

vagn ger alltså i detta fali ett bättre beteende för fordonskombinationen i sin helhet än

en dellastad. Motsvarande effekt redovisas i avsnitt 4 .4 .3 .5  (variation av J c / ). Det
z56

bör också påpekas att tidsförloppen för de utmatade "släpvagnsvariablerna" är anmärk

ningsvärt lika för variantpcren med samma släpvagnslast dvs DD och FD sinsemellan och 

för D f  och FF sinsemellan. Däremot återfinnes klara olikheter mellan variantparen.

En på ovannämnda tendens grundad rekommendation är att främre påhängsvagnens last

förmåga bör utnyttjas i större grad än släpvagnens i en treledad fordonskombination. 

Successiv avlastning bör alltså ske i första hand från släpvagnen. Resonemanget förut

sätter givetvis att påhängsvagnen ej har avsevärt högre tyngdpunktshöjd än släpvagnen.



Fig 4.66 Tabell över last, bruttovikt och axel tryck för de

symmetriskt lastade treledade 24 m-kombinationerna.
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Fig 4.68 Extremvärden av sammantagna vältningsriskfaktorer 

och deras beroende av lastens mängd och fördelning 

på enheterna i treledad 24 m-kombination enligt 

fig 4.66, 4.7 och 4.9.
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Fig 4.67 Avdriftsvinkelextremernas variation med lastens 

mängd och fördelning på enheterna i treledad 

24 m-kombination. Se fig 4.66, 4.7 och 4.9.
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Fig 4.69 Axelcentras maximala sidavvikelser och deras bero

ende av lastens mängd och fördelning på enheterna 

i treledad 24 m-kombination enligt fig 4.66, 4.7 

och 4.9.



4,4.5  Variation av hastigheten

Som nämnts tidigare (avsnitt 4.3.1 bi a) har det ideala sidoröreIseförloppet hållits konstant 

i tiden och oberoende av hastigheten. V id  perfekt fungerande programstyrning innebär 

detta att dragbilens tyndpunkt utsätts för samma accelerationsförlopp i sidled vid alla 

hastigheter men också att rörelsen blir mera utsträckt i landskapet med ökande hastighet. 

Som exempel kan nämnas att idealbanans krökta delar har en utsträckning av 71 .9 m,

125.8 m och 161 .75 m i längsled (X - le d )  vid hastigheterna 40 km/h, 70 km/h och 

90 km/h respektive. I sidled, däremot är utsträckningen i samtliga fall 3 .0  m.

Följande fordonskomb inat ionsv ar ianter har studerats

treledad baskombination (fig 4 .3 ), 

tvåledad 24 m-kombination (fig 4 .7 ) och 

treledad 24 m-kombination (fig 4 .7 )

V id  jämförelser mellan bas- och 24 m-kombinationernas beteende bör beaktas att tyngd

punktshöjden är större och släpvagnsdäckens sidkraftkarakteristik bättre för 24 m-kombi

nationen. Dessutom har vid simuleringarna med respektive kombinationer något olika 

programstyrning och utmatningsprinc iper använts (se avsnitt 4 .4 .2 ).

För att möjliggöra interpolation i stapeldiagrammen har stapelgrupperna placerats med 

ett inbördes avstånd som är proportionellt mot hastighetsskillnaden. Ett exempel på 

linjär interpolation återfinnes i fig 4.70.

4.4.5.1 Treledad boskombination i fyra olika hastigheier (40, 70, 90 och 110 km/h). Risk

variablernas variation med hastigheten redovisas i fig 4 .7 0 -4 .7 3 .  Det framgår 

tydligen att riskvariablernas upptrappning bakåt i fordonskombinationen var markant 

redan i 70 km/h.

Mest påtaglig var uppfrappningen av avdriftsvinklarna vilket fick till konsekvens att 

fordonet havererade i simuleringen med 110 km/h. Efter passagen av banavsnitt B 

ökade släpvagnens bakre (bakre påhängsvagnens) axels avdriftsvinkel ( ö^ j q ) successivt 

för att efter TIME = 7 ,7  s överskrida 90°. Den matematiska modellen kan då ej längre 

anses överensstämma med verkligheten och simuleringen avbröts automatiskt vid 

T IME =8,36  s då en av släpvagnens hjul beräknades ha negativ hjullast.
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Fig 4.70 Sidaccelerationsextremernas beroende av hastigheten.

P .g.a. haveri med släpvagnen vid 11 0 km/h i banav- 

snitt C kan ej motsvarande extremvärden presenteras. 

Exempel på interpolation mellan hastigheterna illustre

ras för dollyn (enhet 78) i banavsnitt B. Treledad bas

kombination.
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Fig 4.71 Avdriftsvinkelextremernas beroende av hastigheten. P.

P.g.a. haveri med släpvagnen vid 110 km/h i banav

snitt C kan ej motsvarande extremvärde presenteras. 
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Fig 4.72 Vältningsriskfaktorernas extremvärdens beroende av

hastigheten. P .g .a . haveri med släpvagnen vid 110km/h 

i banavsnitt C kan ej motsvarande extremvärden presen

teras. Treledad baskombination.
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Fig 4.73 Axelcentras maximala sidavvikelsers beroende av hastig

heten. P .g.a . haveri med släpvagnen vid 11 0 km/h 

saknas egentligt maximum för bakre axelns (910) avvike l

se åt höger. Treledad baskombination.
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4 .4 .5 .2  Två och treledad 24 m-kombination i tre olika hastigheter (40, 70 och 90 km/h). Risk

variablernas upptrappning bakåt i fordonskombinationen ökar med ökande hastighet som 

framgår av fig 4 .7 6 -4 .7 8 .  Denna tendens är särskilt påtaglig för bakre enheten i 

den treledade varianten. Se också fig 4.79.

Liksom för 18 m-kombinationerna (avsnitt 4.4.4.1 ) kunde konstateras att de bakre en

heternas dynamiska beteende tycks vara mera beroende av antalet framförvarande leder 

än av sin egen konfiguration, åtminstone vid hastigheterna 40 och 70 km/h. Rörelse

mönstret för enhet 78 i den treledade (men ej i den tvåledade) 24 m-kombinationen 

förändras dock markant mellan hastigheterna 70 och 90 km/h. Orsaken till detta är 

sannolikt att något av den bakre enhetens (index 9 1 0 )resonansfrekvenser närmar sig den 

exciterande frekvensen då hastigheten ökar över 70 km/h.

En överlagrad svängning med den ungefärliga frekvensen 1 Hz kan här, liksom vid övriga 

simuleringar, tydligt konstateras i framhjulens styrvin kel för lopp för den tvåledade men 

ej den treledade kombinationen. Jämför figurerna 4 .74  och 4.75. Skillnaden torde 

vara betingad av de med dragfordonets "g irv illighet" varierande frekvensegenskaperna 

för systemet fordon-programstyrning. Det förefaller dock som om den överlagrade frek

vensen är för hög för att kunna inducera störande svängningar i den tvåledade kombina

tionens bakre enheter. Motsvarande skillnad i styrfekvensspektra mellan två- och tre

ledad kombination -  eller snarare mellan lastbil och dragbil -  kan skönjas även i vissa 

fältförsök. Den överlagrade svängningens relativa amplitud är dock avsevärt lägre.

En trolig orsak till den mindre amplituden vid fältförsöken är att föraren ej behövde 

styra dragfordonet med samma precisa banföljning som programstyrningen för att klara 

manövern på föreskrivet sätt.

Emellertid torde kunna fastslås att ett dragfordon av typ dragbil med pivå och påhängs

vagn (som i den här simulerade treledade kombinationen) p g a  sin girvillighet är mera 

lättmanövrerat vid precisionsmanövrer än ett dragfordon av typ lastbil. Detta innebär 

sannolikt att risken för haveri med en fordonskombination av denna treledade typ ökar 

ytterligare jämfört med den tvåledade. Denna riskökning kan eventuellt elimineras 

genom att förbättre återmatningen av den bakre enhetens beteende till föraren tex via 

styr- och bromsservoapparaturen. Sådana modifieringar av manöverorganen kan vara ett 

universellt medel att minska olycksriskerna med tunga fordonskombinationer men kräver 

sannolikt omfattande teoretisk och experimentell prövning.
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Fig 4.78 Axelcentras maximala sidavvikelser och deras beroende av hastigheten. Ful lastade 24 m- 

kombinationer och stadardmanöver. Grafisk interpolation möjlig enligt fig 4.70.
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Fig 4.79 Vinkeln mellan enhet 78 och 910 d v s  släpvagnens styrvinkel (AFIO ) som funktion av tiden

(TIME). Treledad 24 m-kombination och standardmanöver med programstyrning i olika hastig

heter.



Då någon hjullast är noll eller negativ avbrytes alltid simuleringen av beräkningstekniska 

skäl. Detta motsvarar normalt att fordonet välter men i detta fall hade dessförinnan 

rundsladdning och fäIIknivseffekt uppstått. Detta får tillskrivas släpvagnens låga tyngd

punkt. En förbättring av kombinationens egenskaper kan -  vid denna i dag ovanligt låga 

tyngdpunktshöjd -  ske enbart genom förbättring av friktionen mellan däck och vägbana. 

Denna åtgärd är sannolikt ej praktiskt genomförbar vid t ex vinterväglag eftersom vid 

simuleringen rådande friktion kan refereras till våt asfaltbeläggning. Eventuellt kan en 

förändring av kombinationens längdreiationer minska upptrappningen av samtliga risk

variabler, Detta förfaringssätt har berörts i avsnitt 4 .4 .4 .1  .

För att åstadkomma samma sidaccelerationsförlopp vid olika hastigheter krävs att hjui- 

styrvinkeln minskar med ökande hastighet som framgår av fig 4.74. Detta illustrerar 

faran med lättgående servostyrning utan "feed-back" och behovet av styranordningar 

med hastighetsberoende servoassistens eller utväxling.

Validering

För att möjliggöra validering av vid simulering erhållna resultat har fältförsök genom

förts. Dessa fältförsök omfattade körning med fordonskomb inationer enligt nedanstående 

tabell.

Fordonskomb ination Antal
N r

L
Lastb i1

asfvariant
Påhängsvagn Släpvagn

Dragbil med påhängsvagn 2 - fullastad -

Lastbil med släpvagn 1 1
2

ful lastad 
olastad

fullastad
fullastad

Dragbil med påhängsvagn och släpvagn 2 1
2 - -

fullastad 
olastad

I

fullastad 
full astad

Fig 4.2 och 4.3  visar en tvåledad respektive en treledad fordonskomb ination utrustade 

för fältförsök.



Med dessa fordonskombinationer genomfördes en manöver som kan sägas representera 

den situationen att fordonskombinationen framföres i höger körfäit på en sju meter bred 

rak väg varvid föraren piöisHgt på ett avstånd av 40 m, med försummande av reaktions- 

sträckan, upptäcker ett tio meter långt hinder som blockerar hela högra körfältet, För 

att undvika kollision med hindret måste fordonskombinationen föras ut i vänstra kör- 

fältet inom dessa 40 m. Bromsning til! stillastående före hindret förutsattes vara 

omöjligt. Mötande trafik antas nödvändiggöra återgång till höger körfäit 40 m efter 

hindret. V id  fältförsöken markerades hinder, vägkanter och mötande trafik med gurnmi- 

koner, se fig 3,1 .

Med den något förenklade men dock realistiska förutsättningen att hastigheten hålles 

konstant skall fordonet i vänstra körfältet passera hindret för att 40 rn bakom hindret 

vara återfört till häger körfältet. Denna manöver utfördes vid olika hastigheter mellan 

40 och 80 km/h.

V id  fältförsöken uppmättes och registrerades rattsiyrvinkel, vägsträcka, första fordons- 

enhetens girvinkel, sidacceieration för sarnrirga fordonsenheter, vinklarna mellan samt

liga fordonsenheter samt krängvinkeln för en vid varje körnlng vald fordonsenhet,

Fig 4.20 visar ett exempel på registrering vid fältförsök med en treledad fordonskombi

nation.



Fig 4.80 Exempel på registrering vid fältförsök med treledad fordonskombination.



V id  simuleringarna har den matematiska Fordonsmodel len styrts antingen efter vid fält

försök registrerade styrvinkicr eller med hjälp av den i appendix B beskrivna program

styrningen utefter en matematisk formulerad bana, som i huvudsak överensstämmer med 

den vid fältförsöken använda banan. Båda metoderna har använts vid val ideringen för 

att ge en direkt jämförelse mellan fältförsök och simulering.

Fig 4.81 -4 .8 3  visar en jämförelse mellan resultaten från fältförsök och simulering 

avseende sidaccelerationsförloppet för den treledade baskombinationens fordonsenheter. 

V id  simuleringen har fordonskombinationen styrts efter den styrvinkeIregistrering som 

erhållits från fältförsöket. De visade sidacceierationsförloppen vid fältförsöket innehåller 

en från fordonens krängning och försöksbanans sidolutnina härrörande andel, vilket de 

vid simuleringen erhållna resultaten infe gör, Om hänsyn hcrtil! tas blir överensstäm

melsen mellan fältförsök och simulering bättre vilket illustreras av att för krängningen 

korrigerade m in im i-och maximivärden har markerats i figurerna. I fig 4.83 visad 

sidacceieration för fältförsök är uppmätt med en apparatur som ger det korrigerade värdet 

varför fältförsök och simulering här är direkt jämförbara. Överensstämmelsen får anses 

vara god.

Fig 4.84 visar en jämförelse mellan dragfordonets framaxelbana vid fältförsök och simu

lering. Den vid simuleringen direkt erhållna banan (heldragen kurva) har som synes ett 

något annorlunda utseende än motsvarande bana vid fältförsöket. Emellertid kan konsta

teras att redan en så liten skillnad i utgångsrikfning vid kurvbanans början som 4 mrad 

(^ 0 ,2 5 ° )  mellan simulering och fältförsök ger den visade sidavvikelsen vid kurvbanans 

slut. Den punktstreckade kurvan erhålles om den heldragna kurvan korrigeras för detta 

riktningsfel. Med beaktande av att skalorna på diagrammets axlar är olika får överens

stämmelsen mellan fältförsöksbanan och den korrigerade simuleringsbanan anses vara god.



Fig 4.81 Jämförelse mellan dragfordonets tyngdpunkts sidaccelera

tion vid fältförsök och simulering. Treledad fordonskombi

nation. Fordonskombinationen styres vid simuleringen med 

vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.

Fig 4.82 Jämförelse mellan främre påhängsvagnens tyngdpunkts sid

acceleration vid fältförsök och simulering. Treledad for

donskombination. Fordonskombinationen styres vid simu

leringen med vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.
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Fig 4.83 Jämförelse mellan bakre påhängsvagnens tyngdpunkts sid

acceleration vid fältförsök och simulering. Treledad for

donskombination. Fordonskombinationen styres vid simu

leringen med vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.

Fig 4.84 Jämförelse mellan sidavvikelsen för dragfordonets fram- 

axelcentrum vid fältförsök och simulering. Treledad for

donskombination. Fordonskombinationen styres vid simu

leringen med vid fältförsöket uppmätt styrfunktion.
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Ytterligare en form av validering har gjorts med hjälp av programstyrningen som fått 

följa en matematiskt formulerad bana liknande den som körts vid fältförsöken,

Fig 4.85 visar en jämförelse mellan erhållna banor vid fältförsök och vid simulering 

med programstyrning.

V id  simuleringen gav prog rams tyrn i ng en der hjul styrvinkel förlopp som framgår av den 

heldragna kurvan i fig 4 ,86  medan fältförsöket representeras av den streckade kurvan. 

Att märka härvid är att den vid simuleringen erhållna kurvan representerar erforderlig 

hjul styrvinkel medan kurvan gällande fältförsöket har framräknats från en registrerad 

rattstyrvinkel med hjälp av en styrutväxling som antagits vara konstant inom det aktuel

la styrvink el områd et och utan hänsyn till stymingselasticitet. Den sistnämnda appro

ximationen medför att de i diagrammet presenterade hjulsfyrvinklarna för fältförsöket 

torde vara för stora varför överensstämmelsen mellan fältförsök och simulering troligen 

är bättre än vad figuren antyder.

Fig 4.87 -  4 ,89  visar jämförelser avseende erhållna sidaccelerationer för resp drag

fordonets, påhängsvagnens och släpvagnens bakre dels (ram, flak, last, bakre hjui- 

ställ) tyngdpunkt. Fig 4 ,90  visar motsvarande jämförelse avseende den av släpvagnens 

bakstam beskrivna vägen, överensstämmelsen får anses vara god.
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Fig 4.85 Jämförelse mellan dragfordonets framändes väg vid fältförsök och simulering. 

Treledad fordonskombination.

Fig 4.86 Jämförelse mellan hjulstyrvinkel vid fältförsök och simulering. Treledad fordons

kombination.
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simulering. Treledad fordonskombination.

försök och simulering. Treledad fordonskombination.
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försök och simulering. Treledad fordonskombination.

Fig 4.90 Jämförelse mellan bakre påhängsvagnens bakändes väg vid fältförsök och simu

lering. Treledad fordonskombination.



De gjorda valideringsförsöken visar att den framtagna matematiska fordonsmodelIen ger 

simuleringsresultat som väl överensstämmer med vid fältförsök erhållna mätresultat och 

att den sålunda är väl ägnad att användas vid studium av fordonskombinationers kör- 

dynamik.

/Votsvarande jämförelsematerial mellan fältförsök och simulering finnes även för den 

tvåledade fordonskombinationen men redovisas inte här då därpå grundade konstate

randen är helt analoga med de ovan redovisade.



5 KRAV PÅ F O R D O N SK O M B I N A T IO N E R S  K Ö R D Y N A M IS K A  EG ENSKAPER

5.1 Pend I ingsstab i I itet

5.1.1 Karakteriserande storheter

Av avsnitt 2.1 framgår att pend I ingsröre Iser hos fordonskomb inationer kan vara aperio

diska eller periodiska och dessa rörelser i sin tur stabila eller instabila.

Graden av stabilitet beskrivs normalt i form av dämpningstal som anger hur snabbt en 

av en störkraft åstadkommen pendlingsamplitud minskar om rörelsen är stabil respektive 

ökar om den är instabil.

Ett mått på pendlingsstabilitet i mindre strikt men inte desto mindre meningsfylld be

märkelse kan den pendlingsamplitud som åstadkommes vid en given störning sägas utgöra.

För beskrivning av pendlingsamplitud är flera storheter tänkbara som t ex girvinklarna eller 

sidaccelerationerna för de olika fordonsenheterna. Hjulaxlarnas avdriftsvinklar har 

emellertid bedömts vara det mest konkreta måttet då de direkt anger graden av tvär

ställning relativt färdriktningen.,.

5 .1 .2  Förslag till krav

V id  bedömning av vilken pendlingsstabilitet som rimligen bör krävas kan man ha fö l

jande utgångspunkter.

Den idealiska fordonskomb inationen borde inte inom aktuellt hastighetsområde genom 

styrmanövrer kunna bringas i instabilt pendlingstillstånd och de enskilda fordons- 

axlarnas avdriftsvinklar borde ej heller kunna bringas till sådana värden att fordons- 

enheternas spårföljningskarakteristika förändras i sådan grad jämfört med sidkraftsfritt 

tillstånd att föraren särskilt måste beakta detta vid sitt val av körspår.

Av erhållna undersökningsresultat har klart framgått att nuvarande konstruktioner inte 

skulle klara sådana fordringar och det har inom ramen för uppdraget inte varit möjligt 

att ge konkreta exempel på nykonstruktioner som klarar dem.



I avvakten på bättre konstruktiva lösningar torde man därför få nöja sig med att upp

ställa fordringar som uppfylls av några av de bästa undersökta fordonskomb inationerna.

Enligt de överväganden som gjorts i kap 3 har den väjningsmanöver som använts i 

undersökningen valts som utgångspunkt för sådana fordringar.

V id  genomförandet av en sådan manöver med full last och maximal tyngdpunktshöjd 

vid  en given hastighet, som inte bör vara mindre än den som utgör den för fordonskom

binationen tillåtna, föreslås pendlingsstabiiiteten i form av maximal avdriftsvinkel för 

någon axel, med undantag för dragfordonets främre styrande axel eller axlar, inte 

få överskrida vissa värden. Vidare bör man kunna kräva att samtliga avdriftsvinklar 

på viss tid eller vägsträcka har avtcgif så att vissa gränsvärden inte överskrids.

Föraren av ett fordon anpassar i stor utsträckning sin körning efter hur han upplever 

fordonets rörelse med balanssinnet och via ratfmoment och krafter som överförs via 

förarsätet och påverkar känselsinnen och muskelspänning i händer ,ryggsl ut m m.

Föraren av en fordonskombination känner primärt av dragfordonets rörelser medan de 

efterföljande enheternas rörelser endast i begränsad utsträckning eller inte alls kan 

uppfattas av förarens känsel- och balanssinnen. I den mån de uppfattas uppträder 

de dessutom med tidsfördröjning i förhållande till den styrmanöver som orsakat rörelsen 

vilket försvårar bedömningen av v ilka  åtgärder som skall vidtagas.

Med hänsyn till detta vore det önskvärt att försträkningen eller upptrappningen bakåt 

av maximala avdriftsvinklar kunde hållas mindre än eller lika med ett, dvs alla upp

trädande avdriftsvinkel maxima skulle vara lika med eller mindre än medelvärdet av drag

fordonets avdriftsvinklar på fram- och bakaxeln. Detta verkar vara realiserbart för 

enledade fordonskombinationer men enligt föreliggande undersökningsmaterial inte 

för två- och treledade.

Man torde även här tills vidare få begränsa kraven rned hänsyn till praktiska konsekven

ser och tekniska förutsättningar.

I appendix F redovisas en teoretisk studie avseende luftkrafter på lastfordon vid stark 

sidvind och även i appendix G ,  behandlas denna problematik i samband med den där 

redovisade litteraturstudien. Av dessa båda studier framgår att stark sidvind kan utöva 

avsevärda krafter på fordonskombinationer med stor lasthöjd. Detta förhållande bidrar 

till att motivera krav på hög pendlingsstabilitet eftersom föraren här har mycket små 

. Rapport 9



möjligheter att anpassa sitt körsätt. På grund av svårigheterna att producera erforder

lig vind torde prov i modellskala vara den enklaste vägen för provning och kontroll.

Även här föreligger tekniske begränsningar för vad som kan fordras.

För de i det föregående behandlade kraven föreslås på grundval av de utförda under

sökningarna att en fordonskomb ination för att bedömas ha godtagbar pendiingsstabilitet 

inte får överskrida följande gränsvärden.

1 . V id  genomförande av den i undersökningen använda väjningsmanövern med full last 

och maximal lasihöjd vid en hastighet av minst 70 km/h får avdriftsvinklarna inte 

överskrida 150 mrad ( 8,6 grader) på någon axel, dragfordonets styrande främre 

axel eller axlar undantagna.

2. Extremvärden för samtliga axlars avdriftsvinklar måste ha nedgått till högst 20 mrad 

(1 ,15°) 75 meter efter det främsta axeln gått in på rak kurs efter väjningsmanövern.

3. Avdriftsvinkelextremernas förstärkning i förhållande till medelvärdet av dragfordonets 

avdriftsvinklar på fram- och bakaxe! får inte överskrida 2 .

4. V id  en körhastighet av 70 km/h och en sidvindshastighet av likaledes 70 km/h får 

en fordonskomb ination med maximal sidoyfa på lasten inte med någon axel förflytta 

sig mer än 0,5  m i förhållande till dragfordonets framaxel.

5.1 .3 Förbättring av pendlingsstabi! iteten

Enligt den utförda teoretiska analysen synes primärt följande konstruktiva åtgärder 

inverka gynnsamt på pendlingsstabiiiteten,

1 . Minimering av antalet ledpunkter

2. Användning av däck som ger stora sidkrafter per avdriftsvinkelenhet

3. Användning av fordonskomb inationer med stort axelavstånd och möjligast litet

tröghetsmoment för bakersta enheten

4. Införande av viskös dämpning av girrörelsen mellan dragbil och påhängsvagn samt 

mellan släpvagnens dragstång och framförvarande enhet

5. Användning av kort bakre överhäng på påhängsvagnen eller lastbilen, dvs kort av

stånd mellan dollyns dragögla och den dragande enhetens bakaxel

5 .2  Utrymmesbehov

5.2.1 Karakterisering av utrymmesbehov

Det utrymmesbehov som här behandlas orsakas av krafter på fordonskombinationen.

Litet utrymmesbehov har det gemensamt med god pendiingsstabilitet att ett fordon



med god pendlingsstabilitet i regel har mindre utrymmesbehov. Krav på begränsat ut- 

rymmesbehov ställer således indirekt krav på pendlingsstabilitet. Utrymmesbehovet 

karakteriseras här i form av axelcentras sidavvikelse från en referenslinje.

Som utgångspunkt för krav på utrymmesbehov föreslås i första hand den i undersökningen 

använda väjningsmanövern, i andra hand kurvkörning med konstanta radier eller even

tuellt flera sådana med viss sidacceleration. I det förstnämnda fallet är referenslinjen 

lika med fordonskomb inationens begynnelse- och slutbana,, i det sistnämnda är referens

linjen kurvradien för framaxelcentrum.

5 .2 .2  Förslag till krav

Orsaken till att krav på utrymmesbehov bör stälias i dessa sammanhang är att någon av 

fordonsenheterna i en fordonskomb ination vid de beskrivna manövrerna kan lämna väg

banan och dra med sig resten av ekipaget. Det till buds stående utrymmet är vägens 

bredd. I Sverige är vägbredden på huvudvägnätet sällan mindre än 6 m och oftast 7 m 

eller mera. Den valda väjningsmanövern är anpassad för 7 m vägbredd och det har be

dömts som rimligt att kravet på utrymmesbehov anpassas efter denna bredd. Vidare 

föreslås att vid väjningsmanövern krav på frigång från ett 2,5 meter brett och 10 m 

långt hinder uppställes. I figur 5,1 visas idealbanan för axelcentra vid väjnings

manövern samt vägkanterna med heldragna linjer. Fordonsbredden 2,5  m indikeras av 

de streckade linjerna. 1 figuren finns vidare det ovannämnda hindret utritat samt de 

sidavvikelser som kan tolereras utan att någon fordonsenhet riskerar att lämna vägen.

I figur 5,2 återges gränserna för tillåten sidavvikelse för axelcentra räknat från refe

renslinjen. Provet skali genomföras med full last och maximal lasthöjd vid en hastighet

av minst 70 km/h. Utöver detta prov föreslås ingång med 70 km/h i en kurva som
2

ger sidaccelerationen 2 m/s och bibehållande av denna hastighet och sidacceleration 

under 5 sek. Axelcentras sidavvikelse får därvid inte överstiga 0,5 m åt kurvyttre 

sidan från framaxelcentrums bana.

5 .2 .3  M inskning av utrymmesbehovet

Utrymmesbehovet bestäms av fordonskombinationens totallängd, antal leder och upp

trädande avdriftsvinklar. Under förutsättning att avdriftsvinklarna kan hållas små är 

ett stort antal leder önskvärt. Ett stort antal leder tenderar dock enligt gjorda under- 

Sö&Mngcii^ätt^öMa avdriftsvinklarna speciellt på de bakre axlarna. Med givet antal 

leder är relativt korta enheter fördelaktiga. I övrigt bör bästa möjliga pendlingsstabi

litet eftersträvas (se avsnitt 5,1 .3 ).
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Fig 5.2 Gränser för tillåten sidavvikelse för axelcentra vid väjningsmanöver enl avsnitt 3.5.



5.3.1 Karakterisering av vältningssökerhet

Vältningssäkerhet kan karakteriseras i form av statisk vältningssökerhet angiven genom

den största konstanta sidacceleration som en fordonsenhet kan utsättas för utan att den

välter. För att vid prov inte utsätta fordonsramen för alltför stor vridpåkänning torde

det vara praktiskt att välrningsgränsen definieras som den sidacceleration vid vilken ett

hjul (tvillinghjul) lyft 0,5  m över markplanet eller när detta skett för samtliga hjul på en

sida. Sidaccelerationen kan åstadkommas genom cirkelkörning eller, vilket är mindre

riskabelt och därför att föredra, att köra upp fordonet på en tvärlutande bana med en

lutningsvinkel som ger en tyngdkraftkomposant parallellt med banplanet motsvarande

önskad sidacceleration. Den effektiva fordonsvikten reduceras därvid i proportion till
2

cosinus för lutningsvinkeln. Exempeivis motsvaras sidaccelerationen 5 m/s av en lut

ningsvinkel av 26,6°.

Dynamisk vältningssäkerhet kan karakteriseras genom den vältningsriskfaktor som defi

nierats i avsnitt 4.4,1 .3 som RV = | PD YN  - 1 | där RV =1 , dvs PDYN  = 0 eller 2 

innebär att ett hjul förlorar markkontakt. Om RV för de olika axlarna i en fordonskom- 

bination beräknas eller uppmäts under genomförandet av den i undersökningen använda 

väjningsmanövern kan man definiera otillåten väitningsrisk som det tillstånd då RV 

uppnått värdet 1 .

5 .3 .2  Försiag till krav

Idealisk vältningssäkerhet synes vara att föraren av ett fordon genom en styrmanöver inte 

skall kunna välta fordonet eller något av fordonsenheterna när det gäller fordonskombi- 

nationer. Med hänsyn till de friktionskoefficienter som råder vid normalt väglag och 

gällande v ik t- och iängdbestämmelser synes det dock orimligt att kräva en vältnings

säkerhet som motsvarar fullt utnyttjande av tillgänglig sidfriktion. Detta skulle leda
2

till krav på 5 å 6 m/s eller möjligen ännu högre sidacceleration utan vältning vilket

enligt de vältningsgränsundersökningar som redovisats i appendix E skulle kräva tyngd-

punktshöjder i trakten av eller under 1,5 m vid full last. Med bibehållande av för

närvarande rimliga flak och lasthöjder resp lastlängder bedömes det möjligt att kräva
2

en statisk vältningssäkerhet av 4 m/s . I figur 5 .3  visas typiska samband mellan
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Fig 5 .3  Samband mellan iastvikt, maximalt tillåten lasthöjd över flak respektive minsta tillåtna

lastlängd vid 2.5  m bred rektangulär last med olika volymvikt och krav på en statisk
2

vältningsgräns av 4 m/s .



lastvikt, maximalt tillåten lasthöjd över flak respektive maximalt tillåten totalhöjd 

och därav följande minsta tillåtna lastlängd vid olika typer av last med jämn massför

delning under antagande av 2,5 m lastbredd och rektangulär last. Flakhöjden har 

satts till 1,3 m. Kurvorna är beräknade med utgångspunkt från de i appendix E redo

visade mätningarna. Diagram av denna typ grundade på fullskaleprov kan lämpligen 

avkrävas fordonstil Iverkaren.

Som krav på dynamisk vältningssäkerhet har det bedömts rimligt att vältningsriskfaktorn 

inte får uppnå värdet 1 på någon axel vid genomförandet av den i undersökningen an

vända väjningsmanövern vid en hastighet av minst 70 km/h med full last och maximal 

lasthö jd.

5 .3 .3  Förbättring av vältningssäkerheten

5.3.3.1 Sänkning av tyngdpunktshöjden kan utföras dels genom att begränsa lasthöjden och dels

genom att bygga fordonen så att låg flakhö jd erhål les. V id  konstruktionen av i dag van

liga lastbilar och släpvagnar har uppenbarligen inga större ansträngningar gjorts i dessa 

avseenden. Lastflakens överytor ligger på närmare 1 .5 m höjd över marken trots att 

möjlighet i många fall utan vidare finnes att bygga ned dessa mellan axlarna till kanske 

halva höjden på samma sätt som är fallet vid specialvagnar för transport av gräv- och 

andra entreprenadmaskiner.

Med andra hjulupphängnings- och f jädringsarrangemang, t ex luftfjädringen med möj

lighet att lägga fjädringselementen framför och bakom hjulen och nedbyggd axel av den 

typ som användes vid stela framaxlar, torde det vara möjligt att bygga ned flaket mellan 

bakhjulen på en släpvagn, ev även mellan framhjulen om individuell styrning av hjulen 

tillgripes i stället för den nu förhärskande vändskivestyrningen. Motsvarande byggnads- 

principer torde vara användbara även för påhängsvagnar och enaxiade släpkärror, medan 

möjligheter att på motsvarande sätt sänka lastflaket på en lastbil synes vara tämligen be

gränsade om inte framhjulsdrift eller diesel-elektrisk eller hydraulisk drift med drivmoto- 

rer i hjulcentra skall tillgripas. I enlighet med resonemanget i avsnitt 2.3.1 .2 om s id— 

accelerationsförhållandet är dock kravet på låg tyngdpunktshöjd något mindre uttalat för 

en lastbil som ju alltid utgör den första enheten i en fordonskomb ination. Detta faktum 

får dock inte bortskymma önskemål om låg tyngdpunkt även för lastbilar.



5 .3 .3 .2  Ökning av spårvidden kan ? vissa fall utföras genom axel för läng ning eller kanske genom 

byte från tvillinghjul till hjul av typ supersingle. Dock är spårvidden i allmänhet väl 

utnyttjad med hänsyn till gällande bestämmelser för maximal fordonsbredd.

5 .3 .3 .3  Ökning av krängstyvheten kan ske genom att använda styvare fjädrar eller genom att 

fjäderbasen (avståndet mellan fjädrarna på en axel) ökas. Den vanliga konstruktionen 

är att fjädrarna är placerade innanför hjulen. Genom att använda supersingledäck i 

stället för tvillingmonterade däck kan fjäderbasen ökas ca 20 cm med bibehållande av 

placeringen innanför hjulen. I åtminstone en tillämpning med luftfjädrar har dock 

fjäderelementen placerats framför och bakom hjulen ute vid vagnssidan. Detta arrange

mang ökar krängstyvheten vid bibehållen fjäderkarakteristik i jämförelse med den kon

ventionella placeringen eller kan med oförändrad krängstyvhet ge skonsammare be

tingelser för last och förare genom att möjliggöra användningen av mjukare fjädrar.

Det bör påpekas att användningen av progressiva fjädrar ej nödvändigtvis innebär progres

siv krängstyvhet. Man kan i vissa fall förmoda en rent motsatt effekt. Vertikalrörelsen 

för den avlastade kurvinre fjädern ökar nämligen med ökad krängvinkel. Om inte 

progressiv iteten i fjäderdeformationen på den kurvyttre sidan kompenserar detta fås en 

regressiv krängstyvhet dvs minskad krängstyvhet med ökad krängvinkel.

5 .3 .3 .4  Ökning av vridstyvheten i ramar och kopplingar innebär att fordonets eller fordons

komb inationens alla axlar utnyttjas i högre grad för att förhindra krängning och vältning.

Som illustration väljes ett extremfall med dragbil med vek pivå och framlastad påhängs

vagn med vek ram. V id  kurvtagning kommer påhängsvagnens ram att förvridas så att 

kraftig krängning uppstår vid lasten utan att stödet från underlaget förmedlat av hjul, 

axlar och fjädrar kan utnyttjas i full utsträckning. Om påhängsvagnens ram styvas upp 

kommer krängvinkeln att minska och i första hand beroende av axelfjädringens kräng

styvhet. Stödet från dragbilens kontaktpunkter utmed underlaget kan också utnyttjas 

om pivåstyvheten och dragbilsramens vridstyvhet ökas. Förutom höjning av ramarnas 

och pivåns vridstyvhet krävs också anpassning av resp axelfjädrings krängstyvhet för 

optimal total krängstyvhet och vältningssäkerhet (Isermann, 1970).



Dagsläget betecknas av att lastbilar, påhängsvagnar och släpvagnar -  med undantag 

för tankfordon och liknande med uppstyvande skal -  vanligen har tämligen vridnings- 

veka ramar. En viss förbättring av vältningsegenskaperna kan alltså förväntas om ra

marnas vridstyvhet ökas. En ökad vridstyvhet medför emellertid även ökade påkän- 

ningar i ramen vilket fordrar grövre och därmed tyngre konstruktioner. Detta torde 

vara det huvudsakliga skälet till dagens vridningsveka konstruktioner men även kom

forthänsyn och krav på god framkomlighet i terräng för tex anläggningsbiiar kan antas 

vara bidragande motiv. Dessa bilar som sålunda för sin funktion behöver ha en vrid - 

ningsvek ram användes huvudsakligen för laster med hög volymvikt vilket leder till 

relativt små tyngdpunktshöjder och därmed små vältande moment.

Eftersom i dagens läge samma grundkonstruktioner av fordon, låt vara med olika axe l

avstånd, användes för alla typer av transporter, kommer även sådana fordon som ute

slutande är avsedda för landsvägskörning att förses med samma vridningsveka ram som 

en anläggningsbil. I vissa fall kan ramförvridningen tom  bli större för landsvägsfor- 

donet eftersom anläggningsbilen ofta är kortare än lastbilar avsedda uteslutande för 

landsvägstransport. Det kan därför övervägas om det inte lämpligen borde finnas två 

typer av lastfordonsramar en vridningsvek och en vridningsstyv. Ett landsvägstransport

fordon med styv ram skulle sålunda enligt detta resonemang kunna tillåtas ha något 

högre iasthöjd än ett motsvarande fordon med vek ram.

5 .3 .3 .5  Fixering av lasten ? tankfordon o dyl bör ge förbättringar av vältningsgränsen i såväl

statiskt som dynamiskt hänseende. Fixeringen kan ske genom indelning av tankarna i

ett antal fack kombinerat med bestämmelser om att inga eller andast små vätske- 

kvantiteter får röra sig relativt tank och fordon. Detta problem bör bli föremål för 

närmare undersökning eftersom nu gällande bestämmelser ej begränsar vätskerörelser i 

sidled. Dessutom avser bestämmelserna endast tankfordon med eld- eller miljöfarliga 

vätskor.

5 .4  Bromsningsegenskaper

5.4.1 Karakteriserande storheter

Bromsningsegenskaper kan karakteriseras genom bromssträcka eller medelretardation 

på specificerade underlag från givna utgångshastigheter. Bromsningen kan därvid vara 

utförd med krav på att hålla fordonet inom givna raka eller krökta banbegränsningar.



V id  bromsningen pålagd manöverkraft kan också ses som en karakteriserande storhet.

För stabilitetskrav kan maximala avdriftsvinklar på de olika hjulaxlarna användas.

5 .4 .2  Förslag till krav

De krav man bör ställa på en fordonskombinations bromsningsegenskaper bedömes vara 

att bromsning skall kunna utföras med maximal manöverkraft utan att stabilitet och ma

növerförmåga går förlorad samtidigt som god bromseffekt erhålles. Detta skall gälla 

vid full last och vid tjänstevikt, vid goda friktionsförhållanden och vid dåliga, på 

raksträcka såväl som i kurva samt på både jämnt och ojämnt underlag. Det kan omedel

bart konstateras att dessa krav inte kan uppfyllas med mindre än att s k  iåsningsfria 

bromsar med noggrant specificerade egenskaper kommer till användning. Flera broms- 

och fordonstilIverkare har för närvarande enligt uppgift produktionsfärdiga system.

För att kunna taga ställning till i detalj v ilka krav som bör kunna ställas med hänsyn till 

de tekniska möjligheterna och hur kontrollen skal! utföras krävs dock ytterligare om

fattande utredningsarbete, såväl teoretiskt som praktiskt, som inte kunnat rymmas inom 

ramen för detta uppdrag.

5 .4 .3  Förbättring av bromsningsegenskaperna

Som antytts i föregående avsnitt är det effektivaste sättet att förbättra bromsningsegen

skaperna att utrusta alla hjul med iåsningsfria bromsar. Därvid är det viktigt att beakta 

att frånvaro av hjullåsning inte är liktydigt med tillfredsställande stabilitet och manöver

förmåga. Speciellt när det gäller fordonskomb inationer är detta ett komplext problem 

där det gäller att balansera styr- och bromseffekt på de olika axlarna. Med anledning 

av pågående ESV-projekt rörande antilåsningssystem för personbilar förtjänar det att 

påpekas att problematiken för tunga fordonskomb inationer visserligen i flera avseenden 

är gemensam med vad som gäller för personbilar men samtidigt är mera komplex och 

inrymmer andra tekniska problem varför en separat undersökning krävs för behandling av 

dessa problem.

Nuvarande lastkännande bromssystem kan ges säkrare funktion genom större fjädrings- 

väg för axlarna så att säkrare regulatoromställning erhålles.



6 H Ö G ST A  T ILLÅTN A  HASTIGHET FÖR F O R D O N S  K O M B I N A T IO N E N  D RAG B IL

MED P Å H Ä N G S V A G N  O C H  T ILLKÖ PPLAD  S L Ä P V A G N

6.1 Bakgrund

I trafiksäkerhetsrådets betdnkande röfahde fordonskomb inationer, SÖ U  1966i41, re

kommenderades en höjning av hastigheten för lastbil med släpvagn från 50 till 70 km/h 

främst med hänsyn till att enhetliga hastighetsgränser för tunga fordon bedömdes ge 

minskade trafikstörningar i form av omkörningar och därmed ökad trafiksäkerhet. 

Köregenskaperna hos denna typ av fordonskomb ination bedömdes vidare som likvärdiga 

med dragbil med påhängsvagn, som redan tidigare tillåtits köra 70 km/h. Denna be

dömning kunde dock inte grundas på ingående undersökningar. När det gällde fordons- 

kombinationer av typ dragbil med påhängsvagn och till kopplad släpvagn, som kan sägas 

kombinera de ur kördynamisk synpunkt svaga punkterna hos de tidigare nämnda kombi

nationerna, bedömes det som inte tillrådligt att höja hastigheten utan ytterligare ut

redningsarbete trots önskvärdheten av enhetlig hastighet för alla fordonskategorier.

6 .2  Målsättning

Den i denna rapport redovisade undersökningen skall ge ytterligare underlag för be

dömning av vilken högsta hastighet som skall tillåtas för fordonskomb inationen dragbil 

med påhängsvagn och tilIkoppiad släpvagn.

6 .3  Hastighetens inverkan på manöveregenskaperna

Med ökande hastighet försämras manöveregenskaperna hos ett fordon i olika avseenden.

Oberoende av fordonets konstruktion gäller,att de krafter som erfordras, för att ett

fordon skall följa en given kurvform, ökar med kvadraten på körhästigheten. De 

krafter som maximalt kan åstadkommas bestäms dels av fordonets uppbyggnad och 

däcksutrustning, dels av vägbanans beskaffenhet. A v  detta följer, att en given kurvbana 

inte kan följas, när en viss hastighet överskrides. Tiden för en given manövers



utförande är vidare omvänt proportionell mot hastigheten, vilket innebär proportionellt 

med hastigheten ökade krav på förarens reaktioner t Rent generellt kan man således 

säga, att systemet människa-fordon får sämre manöveregenskaper med ökande hastighet.

I specialfall kan dock en stor hastighet innebära ökad säkerhet i vissa avseenden. 

Exempelvis kan vid halt väglag en viss hastighet vara en förutsättning, för att en backe 

skall kunna forceras. Inverkan på fordonet av spårbildningcr i vägbanan kan i vissa 

fall minskas genom ökning av körhästigheten, så att verkan av störkrafterna på grund av 

den ökade frekvensen dämpas av fordonets tröghet. Det är dock osäkert, om den säker- 

hetshöjande effekten i dessa fall är större än den säkerhetssänkande, sorn fortfarande 

kvarstår.

För fordonskombinationer gäller enligt den i det föregående redovisade undersökningen 

och utländska analyser, att krafter och andra riskvariabler på dragfordonet förstärks 

bakåt i kombinationens enheter, och att denna förstärkning ökar relativt kraftigt med 

hastigheten. Allmänt tycks gälla, att riskvariabelförstärkningen från första till sista 

enheten ökar med antalet leder. Förhållandet att det styrutslag som krävs för att åstad

komma en given kraft på dragfordonet minskar med ökad hastighet, ökar ytterligare has

tighetens inverkan på risken för att sista enheten skall råka i sladdning eller välta. 

Kraftförstärkningen kan påverkas i gynnsam riktning genom lämplig dimensionering av 

fordonskombinationen men har med de variationer, som undersökts av institutet, ej 

kunnat elimineras. Låg friktionskoefficient mellan däck och vägbana liksom låga sid - 

kraftskoefficienter hos däcken synes öka förstärkningen.

Kritisk hastighet för odämpade pendiingssvängningar hos släpfordonen har inte kunnat 

påvisas inom det av undersökningen omfattade variationsområdet. Tunga fordonskom

binationer tycks således i detta avseende vara stabilare än lätta av typ personbil med 

husvagn (S O U  1966:41 ). I Japan utförda stabilitetsstudier med hjälp av fysiska fordons- 

modeller på en "rullande landsväg" har dock påvisat, att instabilitet i ogynnsamma fall 

kan inträffa vid en hastighet av cirka 100 km/h för kombinationer av typ dragbil med 

påhängsvagn och till kopplad släpvagn.



Med ökat antal leder minskas vid liten sidacceleration avvikelsen mellan första och 

sista axelns sidoläge i kurvor. Detta är en fördel i snäva kurvor. I kurvor med större 

radier kan för långa fordon med många leder avdriften hos de olika axlarna vid kurv™ 

tagningen resultera i att bakersta axeln går med större kurvradie än den främsta. Om 

föraren inte är medveten om detta och kör nära vägkanten, kan sista enheten gå av 

vägen. Denna risk är i princip större för en treledad än för en tvåledad kombination.

Bromsningsproblemen ökar med hastigheten. Eftersom bromssträckan ökar med kvadraten 

på hastigheten, medan bromsningstiden vid en given retardation endast ökar proportio

nellt med hastigheten, kommer med ökande hastighet allt större del av bromssträckan 

att tiliryggaläggas vid hög hastighet. Risken för att instabilitet orsakad av ofullkom

ligheter i bromssystemet eller av svåra vägförhållanden skall leda till olyckor på grund 

av förlorad kontroll över ett fordon ökar därför mer än proportionellt med hastigheten. 

Svårigheten att under alla lastbetingelser erhålla en god bromskraftfördelning ökar med 

minskat axelavstånd. För att effektivt kunna utnyttja en given totallängd är dragbilar 

till påhängsvagnar i regel korta, vilket gör, att bromsningsproblemen för sådana kom

binationer är större än för kombinationer bestående av lastbil med släpvagn. En 

kort dragbil får vidare stor spårvidd i förhållande till axelavståndet, vilket ger mindre 

motstånd mot vridande moment orsakade av ojämn bromsverkan, t ex på grund av ojämn 

friktion.

Det lilla  masströghetsmomentet kring vertikalaxeln för en sådan dragbilgör vidare, att 

rotationsrörelser snabbt kan utvecklas. Svårigheten att synkronisera bromsverkan mellan 

olika enheter i en fordonskomb ination ökar rent generellt med ökat antal enheter, 

vilket innebär ökade krav på bromssystemets kvalitet och på underhåll. Betydelsen av 

riktig lastfördelning mellan de olika enheterna i en fordonskomb ination ökar också med 

antalet enheter. Risken för olyckor orsakade av felaktig lastfördelning bör således vara 

större för en treledad än för en tvåledad fordonskomb ination.

Sammanfattningsvis kan man således konstatera, att förutsättningarna för god körsäker- 

het ur teknisk synpunkt är sämre för kombinationen dragbil med påhängsvagn och t il l-  

kopplad släpvagn än för lastbil med til (kopplad släpvagn och dragbi! med påhängsvagn. 

Vidare kan konstateras, att körhäst igheten inverkar kraftigt på fordonskomb inationernas 

köregenskaper.



no.

6 .4  Transport- och trafiktekniska synpunkter

Fordonskomb inationen dragbil med påhängsvagn och till kopplad släpvagn är ur transport

teknisk synpunkt fördelaktig ur bl a följande synpunkter.

a) Lastkapaciteten är hög med gällande lastbestämmelser

b) Liten svepradie i förhål iande till längden ger god manövrerbarhet på trånga platser

c) Möjligheten att utnyttja kombinationen med en kraftig dragbil för landsvägstransport 

och sedan distribuera godset på bestämmelseorten genom att låta lastbärarna dras som 

påhängsvagnar av motorsvagare och mil jövänligare dragbilar har från t i I Iverkarhål I 

framhävts som fördelaktig ur såväl transportteknisk som miljömässig synpunkt.

För att kombinationen skall vara attraktiv ur transportteknisk synpunkt krävs, att den 

får framföras med normal trafikhastighet.

Ur trafikteknisk synpunkt vore det önskvärt, att alla fordon färdades med samma hastig

het för att undvika de risker, som omkörningar innebär. Fordon med tillåten hastighet 

väsentligt under den normala trafikhastigheten bör därför i princip inte förekomma i 

trafiken utan att tvingande skäl föreligger.

6.5 Olycksstatistik och olyckstyper

Erfarenheter rörande olyckor med dragbil med påhängsvagn och till kopplad släpvagn före

ligger i nämnvärd utsträckning endast från USA. Rapporter därifrån visar, att o lycks- 

frekvensen räknad på körsträcka genomgående är lägre än för enbart dragbil med på

hängsvagn.

Rapporter med statistik och allmänna synpunkter har lämnats av vägmyndigheter och 

polismyndigheter från följande stater:

1) Oregon State Highway Division

2) Public Service Commission, State of Nevada

3) Idaho State Police

4) Montana Highway Patrol

5) Wyoming Highway Department



6) South Dakota Highway Patrol

7) North Dakota State Highway Department Truck Regulatory Division

8) California Legislature Senate Select Committee on Environmental Control

Rapporter föreligger även från följande transportföretag:

1) Pacific Intermountain Express Co. Minnesota

2) Consolidated Freightways, California

Samtliga dessa rapporter är hållna i positiva ordlag rörande erfarenheterna med 

"doubie bottoms", dvs dragbil med påhängsvagn och släpvagn. En del av orsaken till 

dessa gynnsamma resultat torde dock vara, att företagen satte sin bästa förare på dessa 

kombinationer. En viss tveksamhet inför tillåtandet av dessa fordonskombinationer tycks 

i allmänhet ha rått, och i flera fall har olika typer av försök utförts, t ex genom att först 

tillåta dem på vissa utvalda vägar, som bedömts som speciellt lämpade ur säkerhetssyn

punkt. Såväl myndigheter som företag har således varit angelägna om att en god olycks

statistik erhölls för dessa kombinationer. På grund av myndigheternas tveksamhet måste 

företagen lägga ned speciellt stor omsorg på skötsel av fordon, förarutval och förarut- 

bildning. Det stora värdet kombinationen representerar har säkert även bidragit till att 

företagen ansträngt sig för att förebygga olyckor. Att olycksstatistiken under sådana om

ständigheter kan bli något missvisande, när det gäller att jämföra riskerna vid framföran

det av dessa kombinationer med riskerna för konventionella kombinationer av typ dragbil 

med påhängsvagn förefaller uppenbart.

Så länge antalet fordonskombinationer av denna typ är litet i förhållande till antalet 

förare, har företagen goda möjligheter att välja erfarna och ansvarsmedvetna förare, 

vilket kraftigt bör bidra till att nedsätta olycksriskerna. Med ökande antal kombina

tioner växer emellertid risken för försämrat förarmaterial.

O lyckor med tunga fordonskombinationer av typ dragbil med påhängsvagn och tvåaxlad 

släpvagn är i Sverige ganska fåtaliga. En av statens trafiksäkerhetsråd utförd undersök

ning av olyckor med tunga fordonskombinationer visar dock, att antalet olyckor med 

olika typer av kombinationer står i god proportion till deras förekomst i trafiken.



I o I yc Immaterial et firmer man sju olyckor> där kombinationer av typ dragbil med på

hängsvagn och släpvagn varit inblandade, Av dessa hade två inträffat i låg hastighet 

i stadstrafik och en orsakats av att föraren i ett mötande fordon somnat, styrt över på 

fel vägsida och kolliderat med fordohskombinationen. V id  de fyra övriga olyckorna 

synes hastighet och köregenskaper hos kombinationerna ha haft avgörande betydelse.

I det första av dessa fall har släpvagnen i samband med en väjningsmanöver vid ett 

möte pendlat ut så långt åt höger att den g ick  utanför vägbanan och drog med sig resten 

av ekipaget. Väglaget var torr asfaitbetong, Hastigheten har enligt tillgängliga upp

gifter legat vid 60 a 70 km /h.

I det andra fallet har i samband med ingång i vänsterkurva släpvagnen i kombinationen 

pendlat ut, kommit utanför vägkanten och dragit resten av ekipaget med sig. Väglaget 

var torr asfaltbetong och hastigheten har enligt färdskrivare legat mellan 50 och 60 

km /h.

Den tredje olyckan inträffade på isig vägbana. I samband med hastighetsminskning inför 

möte med en buss råkade släpvagnen ? sladdning utan att detta observerades av fcrdons- 

kombinationens förare. V id  mötet med bussen hade släpvagnens framände pendlat ut 

mot bussen och kolliderat med denna varvid en passagerare dödades. Hastigheten var 

innan inbromsningen 6 0 -7 0  km/h vilket föraren försvarar med att risk annars fanns att 

b I i stående i de bac kar som fanns på sträc kan.

Den fjärde olyckan inträffade också på isig vägbana i samband med inbromsning inför ett 

möte i kurva. V id  inbromsningen sladdade påhängsvagnen, pendlade ut i motgående 

körfält och kolliderade med sin bakre ände med en mötande personbil vars förare döda

des. Dessutom skadades en passagerare. Hastigheten före olyckan var enligt bakom

körande bilist cirka 70 km/h. Orsaken till inbromsningen är oklar då vägen var bred 

och mötande fordon höll väl till höger. Föraren av kombinationen hade dessutom kört 

sträckan tidigare.



De inträffade olyckorna visar att de med hänsyn till kördynamiken teoretiskt förutsäg

bara olyckstyperna för dessa fordons kombinationer även inträffar i verkligheten. De 

ger också en indikation om att hastighetsgränsen 40 km/h inte efterlevs trots att fordons

komb inationerna är utrustade med färdskrivare. Detta måste betyda att risken för att 

bli ertappad upplevs som mycket liten eller att straffpåföljden inte är särskilt kännbar. 

Då ett överskridande av en hastighetsgräns med 30 km/h normalt innebär att körkorts- 

indragning kan bli aktuell och i dessa fall förmildrande omständigheter som att man kan 

ha förbisett skyltningen inte är aktuella är detta förhållande anmärkningsvärt.

6.6 Utländska bestämmelser

USA: I USA är den aktuella fordonskombinationen tillåten i flertalet stater, dock inte 

i alla. Några för dessa kombinationer speciella hastighetsbestämmelser synes inte gälla. 

I vissa fall har man dock till att börja med endast tillåtit dem på vägar med speciellt 

god standard men sedan upphävt denna begränsning. De krav som ställs gäller dels 

brcmsningsegenskaper och i viss mån pendiingsstabilitet, dels utrymmesbehov.

Kanada: i Kanada har kombinationen tillåtits efter tämligen ingående bromsprov och 

intensivövervakad iandsvägskörning i samverkan mellan myndigheterna och trafikföre

taget Canadian Freightways. Samma hastighetsbestämmelser som för övrig tung trafik 

tillämpas.

Japan: Enligt uppgifter i en teknisk rapport rörande treledade fordonskomb inationer 

utgiven av Hino Motors(Nemoto, 1971) är bestämmelserna rörande tunga fordonskombi- 

nationer under omarbetande och en kommitté har tillsatts för detta ändamål. För tunga 

fordon gäller fn  hastighetsbegränsning till maximum 80 km/h och minimum 50 km/h på 

motorväg samt maximum 50 km/h på övriga vägar.

För provning av tunga fordonskomb inationer har det japanska transportministeriet fast

ställt ett typprovningsförfarande som för treledade fordonskomb inationer är strängare än 

för tvåledade fordon vilket man motiverar med att erfarenhet saknas rörande vad som 

måste fordras av en treledad fordonskomb ination för att den skall kunna anses trafik- 

säker. I typprovningsprogrammet ingår följande.



1 . Körning på provbana (punkter markerade med *  gäller endast treledade kombina

tioner medan övriga är gemensamma för två- och treledade).

i Accelerationsprov

ii Bullerprov

iii Bromsprov

a. Maximal bromsning på rak bana

b. Maximal bromsning på kurvbana

b-1 Torr bana friktionstal =  0,7 ( för hel kombination )

*  b -2  Våt bana friktionstal = 0 , 3  ( för hel kombination )

*  b -3  Torr bana friktionstal =  0,7 ( för dragbii med påhängsvagn i treledad

kombination )

•* iv Prov rörande minsta vändradie

v O lika  typer av off-tracking-prov och prov rörande svepyta vid
_ no

a. 90 sväng

b. 12 meters radie för yttre framhjul 

*  c . U-sv äng

v i Manöverbarhets- och stabilitetsprov

a. Körfältsväxl ing

a-1 Hastighet 60 km/h

*  a-2  Hastighet 80 km/h

*  v ii Höghastighetsprov

Detta prov synes vara av typ motorvägskörning med hastigheter mellan 

80 och 100 km/h

2 . I nomhusprov

i Prov rörande upp laddningst id och luftförbrukning hos bromssystemet

ii Prov rörande fördröjningar i bromssystemet

iii Kontroll av lutningsvinkel för vältning

3. Prov ? trafik



England: I England förekommer kombinationen inte på grund av restriktiva längd och 

viktbestämmelser.

Västtyskland: I Västtyskland är kombinationen inte tillåten. Orsaken är inte klart 

deklarerad.

Italien: | Italien förekommer inte kombinationen. Orsaken är inte deklarerad.

Av ovanstående framgår att kombinationen förekommer utan speciella hastighefsrestrik- 

tioner i U SA , Kanada och Japan. I Europa tycks den däremot inte förekomma. Med 

hänsyn till Sveriges geografiska läge kan därför kombinationen inte vara av intresse 

med hänsyn till internationell trafik, utan problemet har rent nationell karaktär.

6 .7 Sammanfattning och överväganden

Som underlag för bedömande av vilken högsta tillåtna hastighet som bör gälla för en 

fordonskomb ination bestående av dragbil med påhängsvagn och till kopplad släpvagn har 

vid den vid statens väg- och trafikinstitut utförda undersökningen följande framkommit;

1 . Fordonskombinationers kördynamiska egenskaper försämras kraftigt vid en hastighets" 

ökning från 40 till 70 km/h och försämras ytterligare vid ökad hastighet.

2. Bättre kördynamiska egenskaper kan erhållas ju färre ledpunkter kombinationen inne

håller. En reservation måste här göras för extremt långa enledade fordonskomb in a "  

tioner som får stort utrymmesbehov.

3. De mycket korta dragfordon som ofta användes i kombinationer med påhängsvagn är 

ogynnsamma genom sin känslighet för yttre störningar specieilt i samband med 

bromsning.

4. Långa fordon med många leder löper stärre risk att gå av vägen på kurvyttersidan 

med sista enheten än sådana med färre leder.

5. Ur transportteknisk synpunkt är en treledad kombination gynnsammare än en två

ledad med hänsyn till gällande lastbestämmelser och med hänsyn till framkomlighet 

på trånga platser.



6 . Trots tekhiskt sett ogynnsammare köregenskaper rapporteras från USA gynnsammare 

olycksstatistik för treledade kombinationer än för enledade.

7. Några analyserade svenska olyckor med treledade kombinationer illustrerar olycks- 

typer som med hänsyn till kombinationens köregenskaper teoretiskt bör förväntas.

8 . Treledade fordonskomb inationer är inte tillåtna i Västtyskland och tycks inte före" 

komma i andra stora europeiska stater som England och Italien.

9. Varken en-, två- eller treledade fordonskombinationer kan betraktas som optimala 

konstruktioner ur kördynamisk synpunkt.

10. Genom införande av föreslagna krav på kördynamiska egenskaper kommer en viss 

form av optimering av de. konventionella konstruktionerna att ske.

11 . Genom införande av väl underbyggda krav på låsningsfria bromsar kommer säker

heten att höjas ytterligare.

12. Den treledade kombinationen kommer ändå att vara den potentiellt sämsta kombina

tionen ur kördynamisk synpunkt.

13. Genom nya konstruktioner med tvångsstyrning mellan dragbil och påhängsvagn samt 

eiiminering av släpvagnsdollyn genom att utforma bakre lastbäraren som en påhängs

vagn som kopplas direkt till den främre nedbringas antalet leder i princip från tre 

till en vilket bör vara gynnsamt ur stabilitetssynpunkt. Samtidigt bör de transport

tekniska fördelarna kunna med den treledade fordonskombinationen kunna bibe

hållas.

14. För att driva på den tekniska utvecklingen i riktning mot dynamiskt stabilare gtud- 

konstruktioner bedömes det som riktigast att inte höja tillåtna hastigheten för tre

ledade fordonskombinationer.

15. Om man trots här anförda skäl skulle finna det nödvändigt att besluta om höjning 

av den tillåtna hastigheten för treledade kombinationer till 70 km/h bedömes det 

med hänsyn till den korta dragbilens förhållandevis dåliga stabilitet under bromsning 

som angeläget att detta beslut förenas med krav på låsningsfria bromsar med noggrant 

specificerade egenskaper.



7 KO N TRO LLM ETO D ER

1 målsättningen för Uppdraget ingick att om möjligt föreslå enkla och praktiska kontroll" 

metoder.

På grund av att tunga fordonskombinationer visar sig vara mycket komplexa system har 

det inte befunnits möjligt att föreslå verkligt enkla kontrollmetoder för typ- och registre- 

ringsbesiktning. Det är dock vår förhoppning att de kontrollmetoder som föreslås i det 

följande skall visa sig genomförbara och praktiska.

Pendlingsstabilitet, utrymmesbehov och dynamisk vältningssäkerhet föreslås bli kontrol

lerad medelst matematisk simulering av den standardiserade väjningsmanöver som beskri

vits i kapitel 4. För att denna skall kunna genomföras krävs att fordonstil Iverkaren läm

nar de data som framgår av fig 7.1 - 7 . 4  V ä g -  och trafikinstitutet skulle kunna vara en 

lämplig instans för utförande av dessa kontroller och utfärdande av intyg om godkännan

de .

Utöver i ovannämnda figurer angivna data tillkommer däckdata. Då dessa måste hänföra 

sig till en definierad vägbeläggning som föreslås vara våt asfaltbetong torde det bli nöd

vändigt att mäta upp dessa karakteristika hos någon statlig institution, exempelvis VT I 

som har erfarenhet av sådana mätningar, öm inte däckfabrikanten kan tillhanda dem.

Om fordonstil Iverkaren eller motsvarande har möjligheter att utföra manöverprovet i 

full skala och önskar göra detta borde även detta alternativ kunna godtagas om de'- ut- 

föres under kontroll av trafiksäkerhetsverket eller svensk bilprovning med av dem god

känd mätutrustning. Då provet kan vara förenat med haveririsk och därmed risk för 

personskada rekommenderas dock inte fullskaleprov som normalt kontrollförfarande.

För kontroll av sidvindsstabilitet vore fullskaleförsök önskvärt, vindmaskineriet blir dock 

ganska dyrbart varför modellförsök torde vara ett åtminstone på kort sikt mera realistiskt 

alternativ. Detta skulle kunna utföras vid flygtekniska försöksanstalten. Det föreslagna 

kurvprovet för kontroll av dynamiskt utrymmesbehov i kurva föreslås även ske i form av 

matematisk simulering i anslutning till väjningsmanöverprovet. Om lämplig provbana 

finnes kan detta prov även utföras i full skala. Några nämnvärda risker torde infe före

ligga vid detta prov.



Utöver nämnda kontroller föreslås en statisk vältningsgränskontroll i full skala och med 

full last. För provet kan en apparatur av den typ som användes vid institutets prov 

användas,, men även erv fast plan med den erforderliga lutningen samt ett lämpligt mot- 

håll torde duga för ändamålet. Fordon med entydigt definierad last såsom tankfordon 

torde inte erbjuda några problem när det gäller provets utförande. För övriga föreslås 

en belastningsrigg som möjliggör variabel tyngdpunktshöjd för lasten komma till använd

ning. Med hjälp av denna fastställes största tyngdpunktshöjd över flak vid full last utan 

att vältning inträffar. Om tyngdpunktshöjden över flak inte lätt kan bestämmas föreslås 

i stället en till dubbla tyngdpunktshöjden begränsad lasthöjd varvid detaljer som uppen

barligen saknar massa av betydelse för tyngdpunkts läget såsom lätta vertikala stänger 

inte inräknas i denna höjd. Om bilägaren önskar utnyttja större lasthöjd med mindre 

last fastställes på samma sätt maximai last för önskad lasthöjd. Dessa prov bör kunna 

utföras hos tillverkaren under kontroll av trafiksäkerhetsverket eller svensk bilprovning. 

Den vid VT1 befintliga apparaturen kan också ställas till förfogande för sådana prov.



BIL M ED  P IV Å  ALT. LASTFLAK. En- eller treledad a l t . tvåledad fordonskombination 

Fordonsbetec kn in g :

Definition Beteck- J 
ning

D imen- 
sion

Numer iskt 
värde

Avståndet mellan främre hjulaxeln och tyngdpunkten för fordonets totala massa f m

■i ii ii ii ii ii ii ii fjädrade " r iri

11 bakre " " " " " totala b m

" 11 koppl ingsanordningen och tyngdpunkten för fordonets totala massa m

" " " " " " fjädrade 11 a m

11 11 markplanet och tyngdpunkten för fordonets totala massa h m

fjädrade ,J h ' m

11 11 krängriingsaxeln och tyngdpunkten för fordonets totala massa u m

fjädrade " u m

11 11 markplanet och kopplingspunkten hk m

Fordonets totala massa m k9

" fjädrade 11 m kg

Masströghetsmomentet för fordonets totala massa m .a.p . en vertikal axel genom tyngdpunkten för J
z

kgm2

fordonets totala massa

Masströghetsmomentet för fordonets fjädrade massa m .a .p . krängningsaxeln y9
kgm2

Framaxelns spårvidd 2 c 12
m

Bakaxelns " 2 c 34
m

Avståndet mellan markplanet och främre krängningscentrum el 2
m

m bakre
e34

m

Fratmf jädringens krängningssfyvhet kcpl 2
N m / rad

Bakf jädringens 11 co9-

N m / rad

Framfjädringens viskösa krängningsdämpning Ccp 12
N  ms/rad

Bakf jädringens " C cp34
Nms/rad

Framfjädringens coulombska CF12
Nm

Bakf jädringens " " C F34
Nm

Pivåns krängningsstyvhet ^Mkcf34
Nm/rad

" coulombska rotationsmotstånd ^Mkz34
Nm

Fig 7.1 Tabell över för matematisk simulering erforderliga fordonsdata för

bil med pivå alt lastflak.

VT I. Rapport 9



Fordonsbetec k n in g :

D e f i (i i t i o n
B e te c k 
n ing

D im e n -  
sion

Numeriskt
värde

A vsrana  mc-! lon p iv å  och  h ju la x e l
'åå

m

11 " 11 11 t y n g d p u n k te n  för fo rdone ts  to ta la  massa
° 5 6

m

11 " " 11 " 11 " f jä d ra d e  "
° 5 6

m

" " 11 11 bak re  s läpvagnskopp l  ing
q56

m

" 11 m a rk p la n e t  och  t y n g d p u n k te n  för  fordonets  to ta la  massa
h56

m

H ii ii ii ii ii ii f jä d ra d e  11
h56

m

11 11 k rä ng n ing s a x e ln  och ty n g d p u n k te n  för  fo rdonets  to ta la  massa
u56

m

" " " 11 " " " f j ä d ra d e  "
u56

m

" 11 m a rk p la n e t  och  b ak re  s läpvagnskopp l  ingen
h k56

m

Fordonets to ta la  massa
m56

kg

" f j ä d ra d e  11
m56 kg

M ass tröghetsmomente t fö r fo rdone ts  t o ta la  massa m . a . p .  en v e r t i k a l  axe l  genom
J z 5 6

kgm 2

ty n g d p u n k te n  fö r  fo rdonets  to ta la  massa

M ass tröghetsmomente t fö r fo rdone ts  f jä d ra d e  massa m . a . p .  k rä ng n ing sa xe ln
^cp56

kgm 2

S pårv idd
2 c 56

m

A v s tå n d e t  m e l la n  m a rk p la n e t  och b ak re  k rängn ingscen trum
e 56

m

F jädr ingens  k rängn ingss tyvhe t
k cp56

N m / r a d

"  viskösa k räng n ing sd ä m p n ing
A  56

Nms/rad

" cou lom bska  " C F56
Nm

Bakre  s läpvagnskopp l  ingens k rä ng n ing s s ty v h e t k M k ? 5 6
N m / rad

" " co u lo m b ska  ro ta t ionsm o ts tånd
k M k z 5 6

Nm

Fig 7.2 Tabell över för matematisk simulering erforderliga fordonsdata

för påhängsvagn för bil med pivå.

V T I. Rapport 9



D O L L Y  ALT. D Ä R EM O T  SV A R A N D E  DEL A V  T V Å A X L A D  S L Ä P V A G N .  T vå - eller treledad fordonskombination 

Fordonsbetec kn i n g:

Definition
Betec l< 

2-ledad
cning

3-ledad
D imen- 

sion
Numer iskt 

värde

Avstånd mellan främre kopplingspunkt och hjulaxel
!56 '78

m

11 11 " " " tyngdpunkten för fordonets (fordonsdelens) 

iötald massa
°56 °78

m

Avstånd mellan främre kopplingspunkt och tyngdpunkten för fordonets (fordonsdelens) 

fjädrade massa
a56 a78

m

Avstånd mellan främre kopplingspunkt och pivå (vändkrans)
q56 a78

m

* '* markplanet och tyngdpunkten för fordonets (fordonsdelens) totala massa
h56 h78

m

ii ii ii .i .i n n ii fjädrade "
h* h78

m

11 11 krängningsaxeln och 11 11 " 11 totala "
u56 u78

m

■i ii ii M n n .i ii fjädrade
u56 u78

m

" 11 markplanet och pivå (vändkrans)
hk56 hk78

m

Fordonets (fordonsdelens) totala massa
m56 m78 k9

fjädrade 11
m56 m78 kg

Masströghetsmoment för fordonets (fordonsdelens) totala massa m .a .p . en vertikal axel 

genom tyngdpunkten för fordonets (fordonsdelens) totala massa
Jz56 Jz78

kgm2

Masströghetsmoment för fordonets (fordonsdelens) fjädrade massa m .a .p . krängnings

axeln

J^56 J cp78
kgm2

Spårvidd
2 c 56 2 c 78

m

Avståndet mellan markplanet och bakre krängningscentrum
e56 e78

Fjädringens krängningsstyvhet ktf56 kcp78
N  m/rad

11 viskösa krängningsdämpning
Sp56

00hs
u

9-

N m s/ rad

" coulombska " C F 56
r
WF7'8

Nm

Bakre släpvagnskopplingens krängningsstyvhet kMkcp56 kMkcp78
Nm/rad

11 11 coulombska rotationsmotstånd
kMkz56 kMkz78

Nm

Fig 7.3  Tabell över för matematisk simulering erforderliga fordo T S -

data för dolly alt däremot svarande del av tvåaxlad släp -

vagn.

V T I. Rapport 9



Fordonsbetec k n in g :

D e f in i t i o n
B e te c k n in g  

2 - le d a d  3 - le d a d
D im e n -  

sion
Numeriskt

värde

A vs tå n d  m e l la n  p ivå  (vändkrans) och  h ju la x e l

11 " " 1 t y n g d p u n k te n  för  fo rdone ts  ( fo rdonsdelens)

to ta la  massa

A vs tånd  m e l la n  p iv å  (vändkrans) och ty n g d p u n k te n  fo r  fo rdone ts  ( fo rdonsdelens) 

f jä d ra d e  massa

A vs tå n d  m e l la n  m a rkp la n e t  och ty n g d p u n k te n  för  fo rdonets  (fo rdonsde lens) to ta la  massa

f jä d ra d e  "

" 11 k rängn ingsaxe In  och  11 " 11 11 to ta la  "

" 11 " " H t j ä d ra d e  11

Fordonets  ( fo rdonsdelens) to ta la  massa

" 11 f j ä d ra d e  "

Masströghetsmoment för  fo rdonets  ( fo rdonsde lens) to ta la  massa m . a . p .  en v e r t i k a l  axe l  

genom ty n g d p u n k te n  för  fo rdonets  ( fo rdonsde lens) to ta la  massa

Masströghetsmoment för fo rdonets  ( fo rdonsde lens)  f j ä d ra d e  massa m . a . p .  k rä n g n in g s -  

a x e ln

Spårv idd

A v s tå n d e t  m e l la n  m a rk p la n e t  och  b ak re  k rängn ingscen trum  

F jäd r ingens  k rä ng n ing ss tyvh e t

" v iskösa k rängn ingsdäm pn ing  

11 cou lom bska  11

78

°78

°78

910

3910

3910

h78 h910
m

h78 h910
m

c
.V

I
0
0 C

NO O

m

U78 U91 0
m

m78 m910 kg

m78 m910 kg

0
0N

—
>

Jz91 0
kgm'

cp78

2 c 78

e78

Ccp78

> 7 8

'F 7 8

cp 91 0

“91 0

“91 0

cp 91 0 

> 9 1 0

“F 91 0

kgm2

Nm/rad  

N ms/rad 

Nm

Fig 7 .4  Tabell över för matematisk simulering erforderliga for- 

donsdata för påhängsvagn för dolly alt däremot svaran~ 

de del av tvåaxlad släpvagn.



8 S A M M A N F A T T N IN G

En undersökning rörande tunga fordonskomb inationers dynamiska stabilitet har utförts 

vid statens väginstitut, numera statens väg- och trafikinstitut på uppdrag av kommunika

tionsdepartementets arbetsgrupp för översyn av bestämmelserna angående typ- och 

registreringsbesiktning.

Målsättningen för undersökningen var följande.

1 . Att utreda frågan om högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationen dragbil med 

påhängsvagn och tvåaxlad släpvagn med utgångspunkt från kravet på god dynamisk 

stabilitet även vid den högsta tillåtna hastigheten.

2. Att utreda v ilka  egenskaper som i kördynamiskt hänseende skall kunna krävas av 

tunga fordonskombinationer i allmänhet.

3. A,tt utreda hur en körcykel bör utformas och vilka krav som därvid skall ställas för 

att säkerställa att en fordonskombination som klarat denna körcykel uppfyller rim

liga krav på dynamisk stabilitet.

4. Att utreda huruvida man genom att uppställa krav på vissa lätt mätbara fordonsdata 

kan säkerställa att en fordonskombination som uppfyller uppställda krav på dynamisk 

stabilitet, dessa krav skulle även avse lastens storlek och fördelning.

5. Att föreslå en enkel och praktisk kontrollmetod.

Undersökningen skulle begränsas till att huvudsakligen gälla kördynamiska egenskaper 

som inte infattar bromsning. Vidare skulle endast följande fordonskombinationer 

studeras

1 . Dragbil med påhängsvagn

2. Dragbil med tvåaxlad släpvagn

3. Dragbil med påhängsvagn och tvåaxlad släpvagn

Fordonskomb inationers kördynamiska egenskaper kan karakteriseras i form av

1 . Pend lingsstab i litet

2. Utrymmesbehov



3. Välthingssäkerhet

4. Bromsningsegenskaper

Fordonskomb inationers dynamiska stabilitet kan studeras med analytiska metoder men 

dessa har med hänsyn till systemkomplexiteten bedömts som mindre lämpliga. Simulering 

av karakteristiska manöversituationer är en framkomligare väg. En sådan simulering kan 

ske i full skala eller med fysiska eller matematiska modeller. Simulering med hjälp av 

matematisk modell med fullskaleförsök för validering bedömdes som bästa provnings- 

metod.

Av olika tänkbara manöverprov valdes en väjningsmanöver bestående av en dubbel kör- 

fältsväxling på en sju meter bred vägbana. Största sidavvikelse hos idealbanan för drag

fordonets tyngdpunkt har därvid valts till tre meter, och största motsvarande sidaccelera- 

tion till cirka 1,7 m/s , och tiden för manöverns utförande cirka sju sekunder. Denna 

manöver har bedömts som den mest kritiska av vid hög hastighet förekommande manövrer 

varför en fordonskomb ination som klarat denna med tillfredsställande resultat bör kunna 

klara även andra manövrer med gott resultat.

Genom simulering av denna manöver i dator med hjälp av en matematisk fordonsmodell 

med en adaptiv automatisk styrning som förde dragfordonets tyngdpunkt längs den önska

de banan studerades inverkan av körhästigheten, av olika konstruktiva parametrar samt 

av olika lastplacering på ett antal riskvariabler. Vidare jämfördes olika varianter av 

två- och treiedade fordonskomb inationer med avseende på dessa riskvariabler. R isk

variablerna var följande.

1 . Avdriftsvinkeln för resp axelcentrum som kan sägas vara ett mått på graden av sladd

ning och därmed även på pendl ingsstabil iteten.

2. Vältningsriskfaktorn för resp axel eller fordonsenhet definierad som RV = | PD YN -1  | 

där P D Y N  är den momentana hjullasten på en sida dividerad med den motsvarande 

statiska hjullasten. En vältningsriskfaktor lika med ett innebär att ett, alternativt 

samtliga hjul på en fordonsenhet förlorat kontakten med vägbanan.



3. Sidaw ike lsen för respektive axelcentrum som är ett mått på utrymmesbehovet.

Absolut storlek och förstärkning eller upptrappning bakåt av dessa variabler har bedömts 

som viktigaste säkerhetskriterier vid bedömning av fordonskombinationers dynamiska 

stabilitet.

Förstärkningen bakåt i fordonståget av de olika riskvariablerna har föraren små eller 

inga möjligheter att känna i dragfordonet och därigenom förvarnas. Det har därför 

bedömts som viktigt att denna hålls så låg som möjligt.

Resultaten av de matematiska simuleringarna visade att den dynamiska stabiliteten på

tagligt försämrades med ökad körhastighet, ökat antal leder i fordonskomb inationen, 

minskad sidkraft per avdriftsvinkelenhet på däcken, samt med ökat avstånd mellan 

främre ledpunkten för dragstången till en tvåaxlad släpvagn och framförvarande en

hets bckcxel . Bland de åtgärder som visade sig ha gynnsam inverkan på den dyna

miska stabiliteten kan nämnas användning av fordonskombinationer där de främre en

heterna har mindre axelavstånd resp avstånd mellan kopplingspunkt och axel än de 

bakre samt införande av viskös dämpning av girrörelsen mellan dragbil och påhängs

vagn samt mellan släpvagnens dragstång och framförvarande enhet. Stora axelavstånd 

och små tröghetsmoment samt större last på den främre lastbäraren än på den bakre 

synes också vara gynnsamt.

För validering av simuleringarna med den matematiska fordonsmodellen genomfördes ett 

antal prov i full skala avseende den valda väjningsmanövern. Överensstämmelsen mel

lan uppmätta och beräknade värden på olika rörelsevariabler befanns vara god.

För erhållande av på annat sätt svårtillgängliga data utfördes en rad uppmätningar på 

verkliga fordon rörande bl a sidkraftskarakteristika för däck, tröghetsmoment och statisk 

vältningsgräns. Vältningsgränsen bestämdes vid maximalt tillåten last vid olika tyngd

punktshöjd. Vidare har en genomgång av litteratur rörande tunga fordonskombinationers 

kördynamik utförts som redovisas i appendix G . På grundval cv utförda teoretiska och 

experimentella undersökningar föreslås följande krav på tunga fordonskombinationers 

dynamiska stabilitet.



A .  V id  genomförande av den i undersökningen använda väjningsmanövern med full last och 

maximal lasthöjd vid en hastighet av minst 70 km/h får:

1 . avdriftsvinklarna inte överskrida 150 mrad ( 8,6° ) på någon axel, dragfordonets 

styrande främre axel eller axlar undantagna och extremvärdena för samtliga axlars 

avdriftsvinklar måste ha nedgått till högst 20 mrad (1 ,15°) 75 meter efter det 

främsta axeln gått in på rak kurs efter väjningsmanövern.

2 . avdriftsvinkelextremernas förstärkning i förhållande till medelvärdet av avdriftsvin- 

kelextremerna för dragfordonets axlar inte överskrida värdet 2 .

3. inget hjul överskrida vägbanekanterna eller kollidera med ett 2,5 meter brett och 

10 m långt hinder enligt förslagsskiss ( figur 5.1 och 5 .2  ).

4. vältningsriskfaktorn inte uppnå värdet 1 (ett) på någon axel.

2
B. V id  ingång med 70 km/h i en kurva som ger sidaccelerationen 2 m/s och bibehållande 

av denna hastighet och sidacceleration under 5 sekunder får axelcentras sidavvikelse 

inte överstiga 0,5 m åt kurvyttre sidan från framaxeIcentrums bana.

C .  V id  en körhastighet av 70 km/h och en sidvindshastighet av likaledes 70 km/h får 

en fordonskombination med maximal sidoyta på lasten inte med någon axel förflytta 

sig mer än 0,5 m i förhållande till dragfordonets framaxel.

D . V id  full last och maximal lasthöjd skall en fordonskombination ha en statisk vältn ings-
2

gräns motsvarande en sidacceleration av minst 4 m/s".

E. N ya  krav på tunga fordonskombinationers bromsningsegenskaper som endast kunnat berö

ras översiktligt inom ramen för undersökningen föreslås i princip omfatta krav på att 

bromsning skall kunna utföras med maximal manöverkraft utan att stabilitet och manöver 

förmåga går förlorad samtidigt som god bromseffekt erhålles. Detta kan endast åstad

kommas med sk  låsningsfria bromsar och även med sådana kan stabilitetsproblom

uppstå vid olämplig avvägning av systemets egenskaper. Specificerade krav kräver 

en särskild undersökning.



Att enbart på grundval av lätt uppmätbara fordonsdata avgöra huruvida tillfredsställande 

dynamisk stabilitet föreligger hos en fordonskomb i nation har bedömts vara omöjligt.

Som kontrollmetoder föreslås simulering med hjälp av matematisk modelI samt fullskale- 

prov när det gäller den statiska vä Itningssäker heten. Provet utföres på ett lutande plan 

i första hand med den typ av last för vilken fordonet är avsett.

Beträffande högsta tillåtna hastighet för fordonskomb ination bestående av dragbil med 

påhängsvagn och t ill kopplad släpvagn, även benämnd treledad fordonskombination 

konstateras att denna typ av kombination i princip har sämre dynamisk stabilitet än 

fordonskomb inationer med färre leder. Vidare försämras stabiliteten med ökande has -  

tighet.

I Europa är den treledade kombinationen i princip förbjuden medan den är tillåten i 

stora delar av USA samt i Japan. Enligt uppgifter från USA är olycksstatistiken gynn

sam jämfört med enledade fordonskombinationer.

Tekniska överväganden talar således mot en höjning av den tillåtna hastigheten spe

ciellt som möjligheter bör finnas att konstruera enledade fordonskombinationer med 

samma transporttekniska fördelar.

Om av någon orsak det trots allt skulle bedömas som lämpligt att tillåta 70 även.

för treledade kombinationer föreslås att dessa då måste vara försedda med Iåsningsfria 

bromsar som medger nödbromsningar med bibehållen stabilitet och manöverförmåga på 

varierande underlag. För närmare precisering av de krav som bör gälla krävs dock 

ytterligare undersökningar.



Däckens egenskaper som kunnat påvisas ha stor betydelse för tunga fordonskombinationers 

dynamiska stabilitet är för tunga fordon mycket ofullständigt kända. Speciellt saknas 

data för lastbilsdäck på vinterväglag, samt samband mellan sid- och bromskrafter. 

Undersökningar för att få fram sådana karakteristika för nu förekommande däcktyper 

samt kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på detta område är därför en förutsättning 

för en korrekt bedömning av tunga fordonskombinationers prestanda med olika däckutrust

ningar vid varierande väglag.

Höga krav på vältningssäkerhet kan leda till konstruktioner med mycket styv fjädring som 

ger ogynnsamma köregenskaper på ojämn vägbana speciellt i olastat tillstånd. Krav på 

god körsäkerhet på ojämn vägbana får därför ses som ett önskvärt komplement till före

slagna krav på kördynamiska egenskaper. För närmare specificering krävs dock ytterli

gare undersökningar.

För att kiamma tillrätta med off-trac k ing-problemet vid långa fordonskombinationer har 

ett antal olika släpvagnskonstruktioner med på olika sätt tvångsstyrda eller medstyrande 

axlar på senare år framkommit. Då dessa styrande axlar i många fall kan befaras med

föra icke önskvärda egenskaper i dynamiskt stabilitetshänseende är det angeläget att 

dessa typer av fordon blir föremål för närmare studium. Det har emellertid inte varit 

möjligt att inrymma dessa studier i föreliggande undersökning annat än i form av en kort

varig fältstudie av informativ karaktär rörande tre släpvagnar med olika typer av tvångs

styrda eller medstyrande axlar. Fältstudien omfattade provkörning med uppmätande av 

sidaccelerationen i ett antal punkter på fordonen. Farhågorna beträffande den dyna

miska stabiliteten blev i någon mån besannade men några bestämda slutsatser kan inte 

dragas vilket understryker behovet av omedelbara och ingående studier av hithörande 

problem.

Då fordonskomb inationen dragbil med påhängsvagn och släpvagn har vissa transportteknis

ka fördelar men genom det stora antalet leder otillfredsställande dynamiska egenskaper är 

det angeläget att nya typer av fordonskombinationer framtages där såväl transporttekniska 

önskemål som krav på dynamisk stabilitet kan tilldodoses. O lika  typer av fordonskombina

tioner med få leder men med den konventionella treledade fordonskomb inationens trans

pose  konom iska fördelar är tänkbara men har inte kunnat studeras inom de givna ramarna 

för föreliggande undersökning. Det bör emellertid vara ett samhällsekonomiskt intresse

av hög dignitet att sådana studier med det snaraste genomföres.
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