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Vägojämnhetens inverkan på bilars broms- och styrbarhet

En litteraturstudie

av Georg Magnusson och Peter W Arnberg

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En litteraturstudie har genomförts i syfte att samman-

ställa tillgänglig information om hur vägojämnheter

påverkar bilens köregenskaper och för trafiksäkerheten

betydelsefulla funktioner hos föraren.

Studien har påvisat Vägojämnhetens och färdhastighe-

tens stora betydelse för normalkrafterna mellan hjul

och vägbana medan två diametralt motsatta uppfattnin-

gar om hur detta i sin tur påverkar bilens bromsbarhet

har presenterats.

I samtliga här presenterade undersökningar har väg-

ojämnheten dock befunnits ha en nedsättande verkan på

bilens styrbarhet.

Förarens informationsinhämtning via syn, hörsel och

olika känselorgan samt förmågan att utföra styruppgif-

ter av olika slag påverkas av vibrationer men om denna

påverkan kan bli så stor att den är av betydelse ur

trafiksäkerhetssynpunkt har inte i alla stycken klar-

lagts.
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The Influence of Road Rougnness on the Braking and
Steering Performance of Cars: A Literature Study

by Georg Magnusson and Peter W Arnberg

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack .
8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

A literature study has been carried out with the object

of compiling available information concerning the influ-

ence of road roughness on driving characteristics of

cars and on driver performance in relation to traffic

safety.

The study has indicated the importance of road rough-

ness and vehicle speed relative to their effect on the

normal wheel force on the carriageway. Contradicting

Opinions, however, prevail as to the effect of this

on braking performance.

All investigations presented in this study have shown

that road roughness has a derogatory effect on steering

performance.

Drivers visual, auditory and kinaesthetic information

aquisition, as well as the ability to perform steering

tasks of various kinds are clearly influenced by vib-

rations. Whether these influences are likely to be

dominant enough to affect traffic safety, however, has

not been completely clarified.
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Vägojämnhetens inverkan på bilars broms- och styrbarhet

En litteraturstudie

av Georg Magnusson och Peter W Arnberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vägojämnheter påverkar på olika sätt människans möj-

ligheter att manövrera fordonet på ur trafiksäkerhets-

synpunkt godtagbart sätt. Dels påverkas genom av väg-

ojämnheter förorsakade hjullastvariationer det s k väg-

greppet dvs friktionskrafterna mellan hjul och vägbana

och dels påverkas förarens uppmärksamhetsinriktning och

informationsinhämtning, möjligheter att rätt utföra av-

sedda manöveråtgärder samt möjligheter att förutse in-

verkan av yttre störningar.

Föreliggande litteraturstudie har genomförts i syfte att

belysa samtliga ovannämnda aspekter av Vägojåmnhetens

betydelse för bilars broms- och styrbarhet.

Samtliga studerade undersökningar i den fordonsinrikta-

de gruppen har påvisat vägojämnhetens betydelse för

normalkraften mellan hjul och vägbana, den s k hjulbe-

lastningen. Dock har två diametralt motsatta uppfatt-

ningar om hjulbelastningsvariationens betydelse för bi-

lens bromsbarhet presenterats. Enligt en undersökning

finns sålunda inget samband mellan vägojämnhet och

friktionstal medan enligt en annan undersökning väg-

ojämnheter skulle kunna medföra en reduktion av utnyttj-

ningsbar friktion med upp till 90%. Sanningen torde

ligga någonstans emellan dessa båda ytterligheter.
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Vägojämnheten har vidare enligt samtliga här presente-

rade undersökningar en nedsättande inverkan på bilens

styrbarhet vilket huvudsakligen visar sig genom att

erforderligt styrarbete vid kurvkörning är större på

ojämn väg än på jämn väg. Vid extremt ojämna vägar kan

styrbarheten gå helt förlorad. Fordonets egenskaper,

t ex stötdämparnas kondition, är här av stor betydelse.

Förarens informationsinhämtning via synen påverkas av

vibrationer på ett sätt som gör det sannolikt att

blicken riktas mot mer närbelägna punkter på vägbanan

vid körning på ojämn väg än på jämn väg vilket om has-

tigheten inte anpassas därtill kan ge ökad risk för

trafikolycka.

MänniskokrOppens läges- och rörelseavkännande organ vi-

sar sig också vara känsliga för vibrationer vilket kan

ledathJ_att bilföraren t ex inte får korrekt informa-

tion om hur väl en avsedd manöveråtgärd har utförts

och följaktligen minskar precisionen i manövern.

Människans prestationsförmåga vad gäller t ex motoriska

uppgifter nedsättes även av vibrationer men det är inte

klarlagt i vad mån dessa i laboratoriemiljö funna pres-

tationsnedsättningar kan återfinnas i bilar på ojämna

vägar.
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The Influence of Road Roughness on the Braking and

Steering Performance of Cars: A Literature Study

by Georg Magnusson and Peter W Arnberg

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Road roughness affects, in various ways, a driver's

ability to manoeuvre a vehicle satisfactorily from a

traffic safety point of view. In the first place, a

rough surface affects the frictional forces between

wheel and roadway, and secondly the driver's ability

tocxüjrmn:information,carry out intended manoeuvres,

andiknxxüxathe effects of external disturbances are

all curtailed.

The present literature study has been aimed at eluci-

dating all the aspects of the effect of road roughness

on braking and steering performance in cars mentioned

above.

All investigations carried out from a technical point

of view have established the importance of road roughness

on the normal force between wheel and roadway, the so-

called wheel load. Two contradicting Opinions, however,

as regards the effect of varying wheel load on braking

performancelunmaemerged. According to one investigation,

there is no connection between road roughness and skid

resistance, while according to another the effective

skid resistance can be reduced by up to 90%. The truth

should be somewhere between these two extremes.

Furthermore, the consensus of opinion was that road

roughness has a derogatory effect on steerability. This

effect usually manifests itself as the need to work

harder at steering on curves as compared with smooth
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surfaces. On extremely rough roads, steering control

can be lost completely. The mechanical condition of

the vehicle, for example the condition of the shock

absorbers, is of great importance.

The driver's collection of visual information is affec-

ted by vibrations in a way which probably reduces the

distance in front of the car where his attention is

focused when driving on rough roads. This might increa-

se the danger of an accident if the vehicle speed is

not reduced correspondingly.

The sense of position and movement in the body are also

sensitive to vibrations, which can result, for instance,

in the driver mis-sensing the performance of an intended

vehicle manoeuvre, thereby reducing its precision.

Man's ability to perform motor tasks is also shown to

be reduced by vibrations, but it is not known to what

degree these laboratory findings are applicable to

similar vibrations encountered when driving on a rough

roadway.
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BAKGRUND

Människans komfortupplevelse vid färd i bil på ojämn

väg har under senare år studerats vid statens väg- och

trafikinstitut. I samband därmed har olika anordningar

för mätning av vägojämnheter framtagits, provats och

jämförts med varandra. Arbetet har lett till att för-

slag till på människans komfortupplevelse baserade jämn-

hetsnormer för olika typer av vägar har kunnat presen-

teras.

Som ett naturligt komplement till detta arbete har in-

tresset riktats även mot frågan om vägojämnhetens in-

verkan på människans möjligheter att manövrera fordonet

på ur trafiksäkerhetssynpunkt godtagbart sätt. Denna

fråga har två aspekter, en fordonsteknisk och en be-

teendevetenskaplig. Den fordonstekniska aspekten avser

vägojämnhetens inverkan på väggreppet dvs på friktions-

krafterna mellan hjul och vägbana medan den beteende-

vetenskapliga aspekten är associerad till vägojämnhe-

tens betydelse för förarens informationsinhämtning,

möjlighet att rätt utföra avsedda manöveråtgärder samt

möjlighet att förutse inverkan av yttre störningar.

I syfte att belysa samtliga dessa delfrågor har före-

liggande litteraturstudie genomförts. Litteratursök-

ning har med utnyttjande av VTI dokumentationstjänst

genomförts i IRRD databas med Viss kompletterande ma-

nuell sökning. Det visade sig att den beteendevetenskap-

liga aspekten enligt ovan är ytterligt sparsamt behand-

lad i litteraturen, i synnerhet förarens möjlighet att

förutse inverkanav yttre störfaktorer, medan den

fordonstekniska aspekten har varit föremål för ett nå-

got större intresse från olika forskare.
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VÄGOJÄMNHETENS INVERKAN PÅ VÄGGREPPET

Med väggrepp avses de friktionskrafter som kan över-

föras mellan hjul och vägbana och som utgör förutsätt-

ningen för hjulförsedda vägfordons framdrivning, broms-

ning, kurshållning och kursändring.

Grundläggande begrepp

 

De friktionskrafter som kan överföras mellan ett luft-

gummihjul och vägbanan kan inte härledas ur de klassiska

friktionslagarna eftersom dessa inte gäller för visko-

elastiska material, till vilka bl a gummi hör. Den

totala friktionskraften är här sammansatt av en adhe-

sionskomponent och en hystereskomponent där adhesionen

uppkommer genom ständigt återkommande brytningar av

de molekylära bindningarna i kontaktytan mellan däck-

gummit och vägbanan och hystereskrafterna uppkommer

genom det deformationsarbete som uppstår i däcket p g a

vägytans skrovlighet.

Storleksordningen hos såväl adhesionskomponenten som

hystereskomponenten bestäms av en och samma egenskap

hos gummit, nämligen dess dämpning. Sambandet är sådant

att ju högre dämpningen är desto högre är friktionen.

Dämpningen är beroendeenzexcitationsfrekvens och tempe-

ratur och det principiella sambandet mellan dämpning

och frekvens framgår av figur l.beieXCitationsfrek-

vens avses här den frekvens med vilken vägbaneytans och

däckgummits atomer respektive vägbaneytans små ojämn-

heter och däckgummit interagerar.
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Figur 1. Sambandet mellan gummits dämpningcxülexcita-

tionsfrekvensen (Kummer och Meyer, 1966)

Dämpningen är nära konstant i frekvensområdet 1 till

103 Hz, når ett maximum vid frekvenser mellan 104 och

108 Hz och sjunker igen vid ännu högre frekvenser. Det

visade sambandet är typiskt för gummiliknande material

men kurvformen är mycket beroende av gummits samman-

sättning. Kurvan förskjuts mot höger i diagrammet vid

temperaturhöjning och mot vänster vid temperatursänk-

ning. Kurvformen synes dock ej påverkas av temperatur-

ändringar.

Excitationsfrekvensenêhrproportionell mot däckgummits

glidhastighet relativt vägytan och omvänt proportionell

mot i adhesionsfallet avståndet mellan de atomer i väg-

ytan som kan ge upphov till molekylära bindningar och

i hysteresfallet avståndet mellan de relativt sett små

ojämnheter som tillsammans ger vägytan dess skrovlig-

het. Eftersom atomavstånden är av storleksordningen

Ångström, medan avstånden mellan skrovlighetens

ojämnhetstOppar är av storleksordningen mm, är sålunda

excitationsfrekvensen hos adhesionskomponenten vid en

given glidhastighet väsentligt högre än hos hysteres-

komponenten. Detta betyder att medan dämpningsmaximum

och därmed friktionsmaximum för adhesionskomponenten

uppnås redan vid en glidhastighet av ca 0,05 m/s
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(kritisk glidhastighet) inträffar motsvarande för hyste-

reskomponenten först vid glidhastigheter av storleks-

ordningen 45 ä 50 m/s (160 - 180 kmnq)_1nom hastighets-

området upp till storleksordningen 100 km/h är på nor-

mala vägbeläggningar friktionsbidraget p g a hysteres

i stort sett oberoende av hastigheten. Figur 2 visar

det principiella hastighetsberoendet hos adhesions- och

hystereskomponenterna liksom för det totala friktions-

talet på en torr yta.
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Figur 2. Hastighetsberoendet hos friktionens adhesions-

och hystereskomponenter samt dessas summa
(torr yta) (Kummer och Meyer, 1966)

Då friktionskrafter av nämnvärd storlek skall överföras

från ett luftgummihjul till vägbanan uppstår sålunda

enligt ovan en glidning i kontaktytan mellan de två

materialen. Detta medför att ett bilhjul som bromsas

eller drivs kommer att rulla med en annan periferihas-

tighet än om hjulet rullar utan kraftöverföring från

bildäck till vägbana men med samma framföringshastighet.

Denna hastighetsskillnad sätts vanligan i relation till

framföringshastigheten, vilken för ett hjul som rullar
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utan bromsning eller drivning är lika med periferihas-

tigheten. Den sålunda erhållna kvoten benämns slip i

samband med ett bromsat hjul och spin i samband med

ett drivet hjul.

Slip definieras sålunda:

s=_-_E-100%

där 5 = slipvärde, %

V = hjulets framföringshastighet

vp = hjulets periferihastighet

Med denna definition kan slipvärdet variera mellan 0,

svarande mot teoretiskt fri rullning utan friktions-

krafter, och 100%, svarande mot helt låst hjul med all

rörelse såsom ren glidning.

Betraktas spin som negativt slip, kan den angivna for-

meln även användas för att uttrycka spin.

Om den i kontaktytan mellan hjul och vägbana utbildade

friktionskraften divideras med hjulbelastningen fås det

s k friktionstalet och figur 3 visar ett typiskt sam-

band mellan friktionstal och slip vid bromsat hjul

respektive mellan friktionstal och spin vid drivet

hjul.

Vid slipvärdet (eller spinvärdet) 0 utvecklas ingen

friktionskraft men vartefter slipvärdet ökar, ökar

även friktionstalet för att nå ett maximum i området

10 - 30% slip och därefter åter minska medan slipvär-

det ökar mot 100% (låst hjul).
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Figur 3. Principiellt samband mellan friktionstal,
slip och spin (Ohlsson et al, 1972)

Friktionstalsmaximum motsvarar det fallet att glidhas-

tigheten i kontaktytan uppnår kritisk glidhastighet,ca

0,05 m/s,enligt vad som ovan angivits. Detta förefaller

vid första påseendet motsägelsefullt eftersom slitba-

nans hastighet relativt vägbanan hos ett hjul som brom-

sas med t ex 25% slip vid en hastighet av 80 km/h är

ca 5,5 m/s vilket ju avsevärt överstiger den kritiska

hastigheten. Förklaringen till denna skenbara anomali

är att den observerade relativhastigheten inte är lika

med den verkliga glidhastigheten i kontaktytan utan är

summan av denna och något som kan benämnas deformations-

hastigheten. Härvid åsyftas det förhållandet att varje

gummielement i däckets slitbana under inverkan av

friktionskraften blir föremål för töjning när det vid

hjulets rotation träffar vägbanan i kontaktytans främre

del med åtföljande relaxation när elementet åter lämnar

vägbanan vid kontaktytans bakre del. Figur 4 visar för-

loppet schematiskt.
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För en mera ingående redogörelse för teorien bakom

friktionen mellan gummidäcket och vägbanan hänvisas

till Kummer och Meyer (1966) och Ohlsson et al (1972).

Rotationsriktning

Gummielement

  

Schematisk framställning av elastisk deforma-

tion av ett gummielement i däckets slitbana

under inverkan av friktionskraft i kontakt-

ytan.

Figur 4.

V
a

verklig glidhastighet

Vd = deformationshastighet

(Kummer och Meyer, 1966)

êyéäiâä

I föregående avsnitt har friktionsbegreppet diskuterats

endast med avseende på bildäckets egenskaper vid broms-

ning och drivning. Samma resonemang gäller dock givet-

vis också för däckets egenskaper då det utsätts för

krafter vinkelrätt mot hjulplanet, dvs de sidkrafter

som erfordras för att styra ett vägfordon. Motsvarig-

heten till slip och spin är här däckets avdrift.

Ett luftgummihjul, som med hjulplanet vertikalt rullar

på ett horisontalplan, rullar i en med hjulplanet sam-

manfallande riktning, O - A, figur 5, så länge hjulet

inte utsätts för någon mot hjulplanet vinkelrät kraft.
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Figur 5. Sidkraftens inverkan på ett rullande hjul

(Ohlsson et al, 1972)

Om emellertid en sidkraft S(8 angriper längs hjulets

axel, kommer hjulet att föras i en riktning O - X, som

bildar vinkeln ö, avdriftsvinkeln, med riktningen

O - A. Kraften utmed hjulaxeln motverkas av friktions-

krafter i kontaktytan mellan hjul och underlag. Av-

driften orsakas som nämnts av sidkraften, men avdrifts-

vinkeln beror dessutom av bland annat hjulbelastning,

inre lufttryck i ringen samt elastiska egenskaper hos

ringen betingade av dess konstruktion. Hastigheten är

däremot av liten betydelse åtminstone vid små avdrifts-

vinklar.

Sidkraft och avdriftsvinkel är approximativt proportio-

nella mot varandra vid små avdriftsvinklar varvid föl-

jande samband gäller.

där C, sidkraftskoefficienten, tar hänsyn till hjul-

belastning, inre lufttryck, ringkonstruktion m m.
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För större avdriftsvinklar fås ett ickelinjärt samband

vars principiella utseende framgår av figur 6.
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Figur 6.
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Sidkraftens beroende av avdriftsvinkeln vid

olika hjulbelastningar (Ohlsson et al, 1972)

Sidkraftens beroende av hjulbelastningen framgår av

figur 7. Kurvorna är som framgår av figuren konvexa

uppåt vilket nedan skall visa sig vara av betydelse

för sidkraftuppbyggnaden och därmed fordonets styregen-

skaper vid p g a vägojämnheter varierande hjulbelastning.
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Figur 7. Sidkraftens beroende av hjulbelastningen vid
olika avdriftsvinklar

Vägojämnhetens inverkan på hjulbelastningen

 

Med hjulbelastning avses den vertikala kraft med vil-

ken hjulet belastar vägbanan. Enligt ovan är hjulbe-

lastningens storlek av betydelse för storleken av de

för fordonets manövrering utslagsgivande friktionskraf-

terna mellan däck och vägbana dvs broms- och drivkraft

samt sidkraft. Summan av hjulbelastningarna hos ett

fordon som står stilla eller rullar på ett absolut

jämnt och horisontellt plan är lika med fordonets tyngd.

Om fordonet däremot rullar på ett ojämnt underlag kom-

mer de olika hjulen vid passage av ojämnheterna att

påtvingas rörelser i vertikal riktning och ger då via

fjädrar och stötdämpare även fordonskarosseriet en

vertikalrörelse. Genom att dessa massor sålunda utsätts

för upprepade uppåt- eller nedåtriktade accelerationer

uppkommer varierande vertikala tröghetskrafter som över-

lagras de statiska hjulbelastningarna och ger i tiden
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varierande dynamiska hjulbelastningar. Detta får då

till följd att även de horisontella friktionskrafterna

mellan hjul och vägbana varierar i tiden.

Quinn och De Vries (1960) och Quinn och Thompson (1962)

som presenterar studier av den dynamiska hjulbelast-

ningens beroende av vägojämnheten framhåller färdhas-

tighetens betydelse i sammanhanget. En ojämn väg ger

enligt ovan upphov till vertikala accelerationer hos

hjulupphängning och karosseri och eftersom dessa verti-

kalaccelerationer vid en given vägojämnhet beror av

hastigheten beror även hjulbelastningsvariationen av

hastigheten.

Långvågiga ojämnheter som inte är märkbara vid låg

hastighet kan vid högre hastigheter ge upphov till kraf-

tiga nickningsrörelser med åtföljande stora hjulbelast-

ningsvariationer hos fordonet.

Vid sidan av vägprofil och färdhastighet påverkas den

dynamiska hjulbelastningen även av hjulupphängningarnas

och däckens fjädrings- och dämpningsegenskaper.

Eftersom vägprofilen innehåller våglängder från stor-

leksordningen någon cm upp till flera km är det nödvän-

digt att fastställa vilka våglängder som är av bety-

delse för de dynamiska hjulbelastningarna vid normala

hastigheter. Om färdhastigheten, uttryckt i enheten

m/s, divideras med vägojämnhetens våglängd i m fås

hjulupphängningensexcitationsfrekvensi.Hz. Genom att

bestämma de dynamiska hjullasterna för olika excita-

tionsfrekvenser kan sedan ur det sålunda erhållna sam-

bandet för godtycklig färdhastighet beräknas vilka våg-

längder som ger stora hjulbelastningsvariationer.

Quinn och De Vries (1960) liksom även Quinn och

Thompson (1962) presenterar sådana mätningar som ut-

förts med hjälp av en liten plattform som kan utföra
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en enkel harmonisk rörelse med kontrollerad frekvens

och amplitud. Anordningen är så placerad att en bil

kan ställas upp med ett hjul vilande på en på platt-

formen placerad mätanordning för hjulbelastning. Genom

att vid olika vibrationsfrekvenser och amplituder

registrera kvoten mellan dynamisk hjulbelastning och

amplitud erhålls samband av den typ som presenteras i

figur 8.
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1 10 100 Hz

Frekvens

Figur 8. Kvoten mellan hjulbelastning och amplitud som

funktionEnfexcitationsfrekvensen vid olika
amplituder. Chevrolet V8 1955 (Quinn och De
Vries, 1960)

Av figur 8 framgår att den intressanta kvoten beror

av såväl amplitud som frekvens och det är av intresse

att notera att vid de lägre frekvenserna ger i detta

fall en liten amplitud högre värden än vad en större
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amplitud ger. Höga kvoter mellan hjulbelastning och

amplitud fås i frekvensområdet l - 20 Hz med ett högt

maximum vid 16 Hz.

Med kännedom om frekvensberoendet hos kvoten hjulbelast-

ning/amplitud för en viss bil och om ojämnhetens effekt-

spektrum för en viss väg är det möjligt att för god-

tycklig färdhastighet förutsäga de dynamiska hjulbe-

lastningar som uppkommer då bilen körs på den aktuella

vägen.

Figur 9 ger exempel på effektspektrum hos två olika

vägar där den ena har betecknats såsom jämn och den

andra såsom ojämn trots att ojämnhetens kvadrerade

medelvärde är ungefär detsamma i båda fallen. De båda

vägarna skiljer sig åt i fråga om amplitudfördelningen

så att den jämna vägen vid långvågiga ojämnheter (låg

frekvens) har lägre amplituder än den ojämna vägen medan

förhållandet är det motsatta vid kortvågiga ojämnheter.

Detta kan användas för att illustrera färdhastighetens

stora betydelse för storleksordningen hos de dynamiska

hjulbelastningarna och därmed för friktionskraften

mellan hjul och vägbana och givetvis även för komfort-

upplevelsen. Figur 9 har försetts med två frekvensskalor,

den ena gällande för hastigheten 48 km/h (30 mph) och

den andra för 96 km/h (60 mph).Ikn1excitationsfrekvens

som gav de största dynamiska hjullasterna är enligt

ovan 16 Hz och det visar sig att vid 96 km/h har den

ojämna vägen större amplituder av frekvensen 16 Hz än

den jämna vägen och ger sålunda större dynamiska hjul-

belastningar. Vid 48 km/h däremot har den jämna vägen

större amplituder av frekvensen 16 Hz än den ojämna

vägen. Den jämna vägen ger sålunda vid 48 km/h större

dynamiska hjullaster och därmed lägre friktionskrafter

och sämre komfort.
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Figur 9. Effektspektrum för två olika vägar (Quinn

och De Vries, 1960)

Figur 9 påvisar även det normala förhållandet att stora

amplituder är associerade till långa våglängder och

små amplituder till korta våglängder och Quinn och

Thompson (1962) anmärker i anslutning härtill att

eftersom högre hastigheter förskjuter det frekvensom-

råde som ger den största kvoten mellan hjulbelastning

och amplitud mot längre våglängder är det något stö-

rande att konstatera att dessa längre våglängder också

ger större amplituder. Kvoten mellan dynamisk hjulbe-

lastning och amplitud uppvisar enligt figur 8 ännu ett

maximum beläget vid frekvens 1,5 ä 2 Hz och ca en tio-

potens lägre än det stora maximivärdet vid 16 Hz. Vid

detta lägre maximum kommer sålundalükpxeexcitationsampli-

tuder att uppträda än Vid det högre maximivärdet. Dessa

somnaexcitationsamplitudervid frekvenser där fordonet
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är mindre känsligt kan ge dynamiska hjullaster av samma

storleksordning somrmükhxaexcitationsamplituder ger vid

frekvenser där fordonet är extremt känsligt. Figur 10

som visar effektspektrum för ettframhjul hos den bil

som illustreras i figur 8 är ett exempel på detta för-

hållande.

Den dynamiska hjulbelastningen är enligt ovan starkt

beroende av färdhastigheten men Quinn och Thompson

(1962) framhåller att detta samband är olinjärt så att

en viss hastighetsökning kommer vid vissa hastigheter

att ge pr0portionellt sett större ändring av de dyna-

miska hjulbelastningarna än vad som är fallet vid andra

hastigheter. Det finns också vissahastighetsområden

där en hastighetsökning ger en sänkning av de dynamiska

hjullasterna.
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Figur 10. Exempel på effektspektrum för den dynamiska
hjulbelastningen hos ett personbilsframhjul

(Quinn och Thompson, 1962)
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Bromsbarhet

Vägojämnhetens inverkan på vägfordons bromsbarhet har

studerats genom laboratorieförsök vid Pennsylvania

State University i USA och presenterats av Brickman

et al (1972) och Wambold et al (1973). Undersökningen

har genomförts i en stationär apparat där ett bilhjul

monterat på en fast horisontell axel kan bringas att

rotera med inom vissa gränser fritt valbar konstant

hastighet. Vägytan simuleras av en metallplatta som

pressas mot däckets slitbana med en likaledes inom

vissa gränser valbar kraft. Denna kraft motsvarar i

det verkliga fallet den statiska hjulbelastningen.

Metallplattan kan vidare ges en oscillerande rörelse

med valbar amplitud och frekvens i radiell riktning

relativt hjulet vilketsimulerar den variation i hjul-

belastning som uppkommer då ett bilhjul rullar på ojämn

väg. Hjulets rotationshastighet väljes så att samma

relativhastighet erhålles mellan slitbanan och den si-

mulerade vägytan som en given fordonshastighet och ett

givet slipvärde ger i det verkliga fallet. Genom att

den axel på vilken hjulet är monterat är fixerad i

provningsanordningen elimineras inverkan på hjulbelast-

ningen av vagnsfjädring, stötdämpare och fordonsmassa

och all deformation som orsakas av den oscillerande

metallplattan äger sålunda rum i däcket.

De betraktade mätstorheterna är medelvärdet av den

vertikala normalkraften mellan hjulet och den oscille-

rande plattan och medelvärdet av friktionskraften i

kontaktytan mellan dessa båda.

Målet för studien var endast att undersöka inverkan av

vägojämnheter på friktionen mellan hjul och vägbana

medan inverkan av andra faktorer så Vitt möjligt eli-

minerades. Alla prov har genomförts med en vattenfilm

på den oscillerande plattan. Syftet härmed har varit

att reducera temperaturstegring och slitage hos
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slitbanan. Brickman et al (1972) framhåller att inver-

kan på bromskraften av denna vattenfilm är en annan

vid denna provanordning än vad fallet är vid bilhjulets

rullning på en våt vägbana. I detta verkliga fall rul-

lar nämligen det bromsade hjulet med en hastighet nära

överensstämmande med fordonets hastighet och rör sig

därvid framåtpå vattenfilmen. I provanordningen ro-

terar hjulet långsamt på en i anordningen fix axel och

Brickman et al menar att den separerande verkan hos

vattenfilmen som i det verkliga fallet tenderar att ge

vattenplaning här inte uppkommer.

Undersökningen har innefattat mätningar vid tre relativ-

hastigheter mellan hjul och vägbana (0,08, 0,13 och

0,21 m/s eller 0,18, 0,30 och 0,46 mph) och två statiska

hjullaster 890 respektive 1780 N (200 respektive 400 lb).

För att täcka ett frekvensområde som innehåller de van-

ligare egenfrekvenserna hos hjul och karosseri för en

bil användes tio vibrationsfrekvenser för den oscille-

rande plattan (0,0, 2,2, 2,9, 3,7, 4,6, 5,7, 7,6, 8,7,

10,9 och 13,9 Hz). De amplituder som studerades var

vidare 1,04, 2,13, 4,39, 8,69 och 17,96 mm eller

0,041", 0,084", 0,173", 0,342" och 0,707".

Vid en statisk hjulbelastning av 890 N fås enligt den

genomförda undersökningen vid de två minsta amplitu-

derna, 1,04 och 2,13 mm, för alla tre relativhastig-

heterna en med ökande frekvens gradvis minskande frik-

tion. Vid 11 Hz uppnås en konstantnivå med en friktions-

förlust (medelvärde) av 30 a 40% (beroende på relativ-

hastigheten) av statiskt värde. Den lägsta relativhas-

tigheten ger det högsta friktionsvärdet och den högsta

relativhastigheten ger det lägsta friktionsvärdet över

hela det betraktade frekvensområdet. Ökas amplituden

till 4,39 mm ökar friktionsförlusten till ungefär 50%

vid 11 Hz. Till skillnad mot fallet vid de båda mindre

amplituderna inträffar här det fenomenet att kurvorna

över sambandet mellan friktionsförlust och frekvens
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för de tre relativhastigheterna skär varandra vid ca

4 Hz så att vid frekvenser lägre än 4 Hz den lägsta

relativhastigheten ger högsta friktionen och omvänt

medan vid frekvenser överstigande 4 Hz den lägsta rela-

tivhastigheten ger lägsta friktion och den högsta rela-

tivhastigheten ger den högsta friktionen (se figur ll).
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Figur 11. Andel av maximal friktion (medelvärde) som

funktion av plattans vibrationsfrekvens vid

amplituden 4,39 mm och statisk hjullast

890 N (Brickman et al, 1972)

Vid amplituden 8,69 mm ökar friktionsförlusten till

ungefär 80% vid 9 Hz. Kurvorna skär varandra i detta

fall vid en mycket lägre frekvens, någonstans under

den lägsta provfrekvensen 2,2 Hz. Amplituden 17,96 mm

ger en friktionsförlust av ungefär 90% vid frekvensen

4 Hz och kurvorna skär varandra även här vid en frekvens
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understigande den lägsta provade. Vid denna stora ampli-

tud visade det sig att däcket förlorade kontakten med

den oscillerande plattan när denna passerade genom sitt

lägsta läge.

Vid en statisk hjulbelastning av 1780 N ger de två

minsta amplituderna friktionsförluster uppgående till

20 á 30% vid de högre provfrekvenserna (från ca 11 Hz).

Liksom fallet var vid den låga hjulbelastningen och

de lägre amplituderna ger även här den lägsta relativ-

hastigheten den högsta friktionen över hela det betrak-

tade frekvensområdet. En ökning av amplituden till 4,39

mm ökar friktionsförlusten till 30 á 50% beroende på

relativhastighet. Till skillnad mot vad som var fallet

vid denna amplitud vid den låga hjulbelastningen in-

träffar här ingen skärning mellan kurvorna.

Amplituden 8,69 mm ger en friktionsförlust av 65% vid

10 Hz och kurvorna skär varandra vid en frekvens under-

stigande den lägsta provfrekvensen. Vid den största

amplituden 17,96 mm fås friktionsförlusten ungefär 90%

vid frekvensen 8 Hz och kurvorna skär varandra vid en

mycket låg frekvens. Även här förlorade däcket kontak-

ten med den oscillerande plattan under en del av dennas

rörelsecykel.

Brickman et al framhåller att vid de här redovisade

proven med ett gummidäck glidande med låg hastighet

mot en slät metallplatta kommer det helt dominerade

friktionsbidraget från friktionens adhesionskomponent.

Friktionstalet, eller friktionskraften, som funktion

av glidhastigheten representeras då avdet i figur 2

Visade sambandet avseende friktionens adhesionskompo-

nent. Detta samband visas av bekvämlighetsskäl även

isolerat i figur 12.

Totalt slip sammansätts enligt avsnitt 2.1.1 av två

komponenter, glidning och deformation. Storleken hos
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dessa båda komponenter är här okänd och det är följakt-

ligen inte möjligt att i figur 12 ange de glidhastig-

heter som motsvarar de tre värden på totalt slip som

använts vid proven. Eftersom emellertid i det statiska

fallet den högsta friktionen erhölls vid det lägsta

värdet på totalt slip drar Brickman et al den slutsat-

sen att de tre punkterna måste ligga någonstans till

höger om adhesionsmaximum. (Punkterna a, b och G i

figur 12 där a representerar total glidhastighet

0,08 m/s och c 0,21 m/s).
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Figur 12. Adhesionstalet som funktion av glidhastig-
heten (Brickman et al, 1972)

Vid laboratorieprovet kommer, då den oscillerande plat-

tan rör sig mot det långsamt roterande däcket, de i

kontaktytan befintliga däckelementen att spännas upp

i enlighet med figur 4 för att, då plattan ändrar rö-

relseriktning och friktionskraften därför minskar,

fjädra tillbaka. När plattans oscillationsamplitud ökas

kommer enligt Brickman et al även deformationen att

öka eftersom däckelementen har tillräcklig tid att
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spännas upp ochdärefter snabbt fjädra tillbaka när

plattan återgår. Resultatet blir att glidningen minskar.

Eftersom rotationshastigheten hålls konstant vid prov-

ningarna kommer en ökad amplitud enligt Brickman et al

sålunda att medföra att deformationen ökar och glid-

ningen minskar. Punkterna a, b och c 1 figur 5) kommer

därför att förflyttas utefter kurvan för att eventuellt

nå positionerna al, bl och c1 i figur 12. I detta nya

läge kommer nu den lägsta friktionen att erhållas vid

det lägsta värdet på totalt slip medan den högsta frik-

tionen fås vid det högsta slipvärdet och den vid mät-

ningarna konstaterade skärningen mellan kurvorna har

sålunda fått sin förklaring. En allmän sänkning av

friktionen kan också konstateras för alla tre slipvär-

dena.

De i rapporten redovisade friktionsförlusterna är stora,

i vissa fall så stora att det finns anledning överväga

om de kan vara rimliga. Att för bromsning utnyttjnings-

bar friktion på torr asfaltbeläggning p g a vägojämn-

heter skulle kunna nedsättas till vad som motsvarar

isväglag förefaller inte överensstämma med beprövad

erfarenhet. Vad som då i första hand kan ifrågasättas

är den utnyttjade provningsmetodens förmåga att efter-

likna det verkliga fallet med ett fordon under bromsning

på ojämn väg. Det har dock inte varit möjligt att inom

ramen för denna studie närmare utreda de frågor som de

av Brickman et al erhållna resultaten ger anledning

till. Det kan emellertid observeras att den vid labora-

torieprovet införda begränsningen att totala sliphas-

tigheten under den simulerade bromsningen är konstant

inte riktigt motsvarar det verkliga förhållandet vid

bromsning av en bil. Ett rimligare antagande kan vara

att bromsmomentet i hjulbromsen är konstant under broms-

förloppet. Det finns vidare anledning anta att den s k

slipfördelningen, dvs slipvärdets variation utefter

kontaktytans längd, blir en annan vid den av Brickman

et al utnyttjade provningsanordningen än vad fallet är
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vid bromsning av ett fordon på ojämn väg. Möjligheten

att den vattenfilm som införts i däckkontaktytan kan

ha friktionsnedsättande verkan vid högre oscillations-

frekvenser kan inte heller a priori uteslutas.

Hiersche et al (1975) har utfört friktionsmätningar

dels med låst hjul och optimalt slip vid olika konstanta

hjulbelastningar på olika vägytor och dels med Optimalt

slip på vägar med olika jämnhet men med samma skrovlig-

het. Undersökningen visar att inom det studerade hjul-

belastnings- och hastighetsområdet (1422 - 3924 N res-

pektive 40 - 80 km/h) har hjulbelastningen ingen inver-

kan på friktionstalet vid låst hjul. Vid optimalt slip

och hjulbelastningsområdet 1718 - 3924 N och hastighets-

området 40 - 80 km/h konstaterades att friktionstalet

minskade med ökande hjulbelastning. Författarna påpe-

kar dock att annan mätutrustning här eventuellt kan ge

annat resultat.

Hiersche et al har inte kunnat påvisanågot statistiskt

signifikant samband mellan jämnhet och friktionstal.

Trots att mätningarna endast omfattade fem provsträckor

dras härav slutsatsen att så länge hjulen är i kontakt

med vägbanan kan bromssträckan anses vara oberoende av

vägojämnheten. Påpekas bör dock att mätresultatet vid

denna typ av mätning är i mycket hög grad beroende av

fjädringsegenskaperna hos mäthjulet och resultatet

strider mot det av Brickman et al erhållna.

Styrbarhet

Styrbarhetens beroende av vägojämnheter synes ha varit

föremål för något större intresse än bromsbarheten.

Saibel och Tsao (1970) har sålunda utnyttjat simule-

ringsteknik för att studera förhållandena vid en per-

sonbils ingång i kurva från rak kurs. Kurvradien ändra-

des därvid från w till 88 m (288 ft) med en hastighet
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proportionell mot inversen av tiden. Förloppet stude-

rades dels vid slät vägbana och dels vid två olika väg-

banor med sinusformade ojämnheter, långvågig med stor

amplitud samt kortvågig med låg amplitud.

Resultaten visade att risken för förlorat väggrepp är

minst vid slät vägbana samt att denna risk är mindre på

den sinusformade vägbanan med låg amplitud än på den

med hög amplitud även om den sistnämnda kan ge bättre

komfortupplevelse än den förra.

Quinn och Hildebrand (1972) har studerat personbilars

styrbarhet på ojämn väg såväl utifrån en statistisk

representation av vägojämnheten som medelst ett simule-

ringsförfarande. De konstaterar att eftersom sidkraf-

ten beror av normalkraften och normalkraften beror av

vägojämnheten är det möjligt att onormalt små sidkrafter

står till förfogande när stora sidkrafter erfordras

för fordonets manövrering.

Sambandet normalkraft - sidkraft är enligt figur 7

olinjärt och konvext uppåt varavföljer att en sid-

kraftförlust beroende på låg normalkraft vid ett till-

fälle inte nödvändigtvis helt kommer att kompenseras av

sidkraftvinsten vid en åtföljande hög normalkraft.

Detta kan även uttryckas så att medelvärdet av till-

gänglig sidkraft minskar med ökande vägojämnhet även om

medelvärdet av hjulbelastningen är konstant. Konsekven-

sen härav blir att däckens avdriftsvinklar måste öka

för att den för avsedd manöver totalt erforderliga sid-

kraften skall kunna erhållas. Detta leder dock inte till

förlust av kontroll över fordonet så länge en avdrifts-

vinkelökning ger en sidkraftökning vilket enligt figur

6 endast är fallet upp till någon viss avdriftsvinkel.

Hjulbelastningsfördelningen innehåller såväl höga som

låga värden och fOrdonet kan eventuellt kortvarigt

komma ur kontroll under en period då hjulbelastningen
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är låg och därefter åter bringas under kontroll när

hjulbelastningen ökar. Om den tidsrymd under vilken

hjulbelastningarna är små är kort, kan det vara möjligt

att då hjulbelastningarna ökar åter bringa fordonet

under kontroll innan det lämnar vägbanan. Vid längre

tidsrymder med låg hjulbelastning kan fordonet even-

tuellt hinna lämna vägbanan innan det är möjligt för

föraren att kunna vidtaga några korrigeringsåtgärder.

Quinn och Hildebrand utvecklade två matematiska for-

donsmodeller där den ena var avsedd att studera den

bana som fordonet kommer att följa efter en given styr-

signal och den andra gav den styrsignal som fordras

för att fordonet skall följa en viss given bana. Väg-

ojämnheten representerades av dynamisk hjullast som

funktion av tiden och det var följaktligen inte nödvän-

digt att simulera bilens fjädringssystem eller att

känna vägens verkliga profil.

Vid simulering av kurvkörning med momentant applicerat

och därefter konstant styrutslag visade det sig att

fordonet påverkades betydligt mindre av vägojämnheter

än av tyngdpunktsläge eller hastighet. För den vägojämn-

het som studerades gäller att fordonet följer en kurva

med något större radie än vad som är fallet vid en helt

slät väg.

Den andra typen av simulering som Quinn och Hildebrand

genomförde innebar enligt ovan bestämning av erforder-

ligt styrutslag för följning av ett visst föreskrivet

spår. De studerade variablerna var fordonets avdrifts-

vinkel och hjulstyrvinkeln. Simuleringarna genomfördes

för två olika grader av vägojämnhet.

Simuleringsresultaten visar vid körning i hyperbelfor-

mad kurva att vägojämnheten har en signifikant betydelse

för spårföljningsförmågan vilket vid den jämnare av

de båda vägarna visar sig i nödvändigheten att konti-
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nuerligt korrigera kursen med hjälp av ratten.

Vid den ojämnare av de båda vägarna visade det sig vara

omöjligt för fordonet att följa den föreskrivna banan

och fordonet lämnade denna efter att ca 60% av kurvan

hade passerats. Denna första del av simuleringen visade

dock att det erforderliga styrarbetet var mycket större

på denna ojämna väg än på den jämnare.

Ett simulerat byte av körfält var genomförbart vid

båda typerna av vägojämnhet men den ojämnare vägen

gav även här mera styrarbete än den jämnare. Denna

manöver får anses vara mindre svår än den föregående

vilket illustreras av att avdriftsvinklar och styr-

Vinklar på slät väg här var mindre än vid den hyper-

boliska kurvan.

Quinn och Hildebrand framhåller att inverkan av väg-

ojämnheter på fordonets avdriftsvinkel och styrvinkel

förefaller vara signifikant. Båda dessa vinklar synes

flukturera mera på en ojämn väg än på en helt slät

väg. Tidvis erfordras en reducerad styrvinkel och tid-

vis en ökad styrvinkel även om medelstyrvinkeln inte

synes öka. Det förefaller som om en viss grad av ojämn-

het skulle förorsaka att fordonet går ur kontroll, en

kvantitativ analys härav har författarna dock inte

försökt genomföra. Mot bakgrund av de erhållna resul-

taten förefaller det önskvärt att utveckla ett kvalita-

tivt kriteriumiüürfordons styrbarhet (vehicle control)

i syfte att-.fastställa de förhållanden under vilka styr-

barheten går förlorad.

De genomförda simuleringarna har baserats på matema-

tiska fordonsmodeller som givetvis innehåller ett antal

förenklingar. Bland dessa förenklingar nämner Quinn

och Hildebrand det förhållandet att den använda sid-

kraftkarakteristiken för däcken är baserad på mät-

ningar i fortfarighetstillstånd medan de studerade

manövrerna är av transient typ och det är tänkbart att
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den transienta, eller dynamiska, däckkarakteristiken

väsentligt avviker från den statiska. Quinn och Hilde-

brand rekommenderar ytterligare forskning inom detta

område. Vidare påpekas att camberkraften försummats.

Med camberkraft avses den kraft som beroende på hjul-

planets sidolutning i förhållande till kontaktytans

tangentplan uppkommer i kontaktytan. Denna kraft är

parallell med och med-ellerlmotriktad den sidkraft, som

enligt ovan är associerad till däckets avdrift. Camber-

krafter kan bli betydelsefulla för fordonets styrbar-

het om stora variationer i vägbanans tvärprofil före-

kommer vilket är att förvänta då variationer i vägens

längsprofil också torde komma att medföra variationer

i dess tvärprofil. Ytterligare forskning rekommenderas

i syfte att bestämma tvärprofilens betydelse för bilars

styregenskaper.

De två fordonsmodeller som utnyttjats vid simuleringarna

är båda baserade på det förenklande antagandet att vid

kurvkörning belastningsöverflyttningen från de kurvinre

hjulen till de kurvyttre har en försumbar inverkan på

bilens köregenskaper och de två hjulen på vardera axeln

har därför kunnat slås samman till ett hjul i respek-

tive axelmitt. Det har visats i annat sammanhang att

denna belastningsöverflyttning är av signifikant bety-

delse för köregenskaperna. Quinn och Hildebrand anser

emellertid att vid jämförelse mellan två eller flera

fordonsbanor bör belastningsöverflyttningen ha ungefär

samma inverkan på banorna och bör därför inte märkbart

påverka de slutsatser som kan dras vid jämförelse dem

emellan. En mera noggrann analys bör dock inkludera

även hänsynstagande till denna belastningsöverflyttning.

Den här redovisade undersökningen har även i koncentrat

redovisats av Quinn och Hildebrand (1973) där den kom-

pletterande informationen kan hämtas att vid jämnhets-

mätning med bumpmeter på de två studerade ojämna vä-

garna befanns den jämnare ha bumpmetervärdet 98 cm/km
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(62 in/mile) och den ojämnare 193 cm/km (122 in/mile).

Lugner och Troger (1973) har studerat stötdämparnas

betydelse för hjulbelastningen och därmed för sidkraften

vid kurvkörning på ojämn väg. Även Lugner och Troger

har genomfört sin studie medelst simuleringsteknik och

även här har den utnyttjade fordonsmodellen varit två-

axlad och tvåhjulig. Endast en ojämn väg harstuderats

medan fordonet har provats dels med de fyra stötdäm-

parna i normalskick och dels med de främre stötdämparna

satta ur funktion. Resultaten visar att sidkraftmedel-

värdet på en ojämn väg ligger tydligt lägre än motsva-

rande värde på en jämn väg. Spridningen hos sidkraften

är visserligen lägre än spridningen hos hjulbelastningen

men är dock av sådan storleksordning att den kan spela

väsentlig roll i en kritisk situation. Vid goda stöt-

dämpare ligger vid den betraktade vägojämnheten sid-

kraftvärdet med 52% säkerhet inom i 20% av medelvärdet,

medan vid verkningslösa främre stötdämpare motsvarande

sannolikhet är endast 41%.

"Shimmy" eller hjulfladder, dvs en hos framhjulen upp-

trädande oscillerande rotationsrörelse m a p styraxeln

uppstår ofta hos fordon med styrande luftgummidäck och

verkar allmänt nedsättande på fordonets styrbarhet.

Podgorski et al (1975) som har studerat vägojämnhetens

betydelse för uppkomsten av "shimmy" konstaterar att

vägojämnheter orsakar hjulbelastningsvariationer vars

frekvens beror av färdhastighet och våglängd hos väg-

profilen. l'Shimmy" uppkommer då vägojämnheter ger en

frekvens som nära överensstämmer med dubbla "shimmy"-

frekvensen.

Ilosvai och Szücs (1972) har studerat inverkan på for-

donsvibrationerna av torrfriktion i hjulupphängningen

och konstaterat att ökad torrfriktion ger ökad varia-

tion i dynamisk hjulbelastning och därmed ökad risk för

förlorat väggrepp. Detta fenomen torde huvudsakligen
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vara associerat till hjulfjädring av flerbladsfjäder-

typ dvs den fjädertyp som är förhärskande på lastbilar

och bussar och förekommer på bakaxeln hos vissa person-

bilar.

Hiersche et al (1975) har utöver de i föregående av-

snitt presenterade resultaten även funnit att sprid-

ningen i de momentana friktionskrafter som råder under

bromsning på ojämn väg tilltar linjärt med ökande ojämn-

het. Detta samband är statistiskt säkerställt och därav

dras den slutsatsen att jämnheten har en betydelsefull

momentan inverkan i de fall där tillsatskrafter t ex

genom sidvind gör anspråk på en del av väggreppet.

Jämnheten har då via kursstabiliteten en direkt inver-

kan på trafiksäkerheten.
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VÄGOJÄMNHETENS INVERKAN PÅ FÖRAREN

Vägojämnheter påverkar såväl direkt som indirekt bil-

förarens förmåga att på ett riktigt sätt och vid rätt

tidpunkt vidta de åtgärder som trafikmiljön och det

egna fordonets uppträdande påfordrar. Vibrationer påver-

kar sålunda direkt förarens informationsinhämtning och

prestationsförmåga. Vägojämnheten påverkar i enlighet

med vad som ovan redovisats bilens broms- och styrbar-

het och därigenom indirekt förarens manövrerförmåga

genom att möjligheten att förutsäga ett icke önskvärt

uppträdande hos fordonet minskar, och därmed även möj-

ligheten att förebygga detta.

Förarens informationsinhämtning

 

Vibrationer och stötar stör människans olika system

för informationsinhämtning och främst då seendet och

läges- och rörelseavkänning i muskulaturen. I ett an-

tal undersökningar har visats att seendet påverkas av

vibrationer i frekvensområdet 5 - 50 Hz redan vid rela-

tivt låga accelerationer (O'Brian och Ohlbaum 1970,

Ohlbaum, O'Brian och van Pattern 1971, Grether 1971,

Allen 1971, Hanes 1970 och Griffin 1976).

Allen (1971) har efter en litteraturgenomgång framhållit

att de olika undersökningarna visar att skillnaden i

synsinnets vibrationskänslighet mellan olika individer

är betydande och att det därför är svårt att fast-

ställa vid vilka frekvenser och accelerationer männis-

kans synskärpa störs mest. Vid korta synavstånd som

t ex vid avläsning av ett instrument på bilens instru-

mentbräda är störningen mest uttalad vid låga frekven-

ser medan vid längre synavstånd störningsmaximum för-

skjuts mot högre frekvenser. Ohlbaum et al (1971) har

sålunda funnit att vid ett synavstånd i området 0,4 -

1,0 m ger en vibration vid frekvensen 5 Hz den största
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störningen. Guignard och Irving (1960) har vid korta

synavstånd erhållit störningsmaximum vid 3,4 Hz. Vid

längre synavstånd har Ohlbaum et al (1971) och Teare

och Parks (1963) funnit att största nedsättningen av

synskärpan inträffar i frekvensområdet 15 - 25 Hz och

Dennis (1960) har erhållit största nedsättning vid

19 Hz. Med hänsyn till den av Allen (1971) ovan refe-

rerade uppfattningen att de individuella skillnaderna

i här behandlat hänseende är stora förefaller de av

Guignard och Irving (1960) och av Dennis (1960) presen-

terade resultaten alltför exakta men överensstämmer

dock väl med övriga här presenterade resultat.

Griffin (1975 a och b) har funnit att ögonens och huvu-

dets rörelser i samband med helkroppsvibrationer är en

kombination av linjär rörelse och vinkelrörelse. Båda

typerna av ögonrörelse leder till rörelser hos bilden

på retinan av ett fast föremål på något ändligt synav-

stånd. För linjära ögonrörelser blir bildens förflytt-

ning på retinan proportionell mot synavståndets inver-

terade värde. Vid vinkelrörelse hos ögat blir emeller-

tid bildförflyttningen i stort sett oberoende av syn-

avståndet. Senare undersökningar (Griffin, 1976) har

visat att helkrOppsvibrationer orsakar huvudsakligen

vinkelrörelse hos ögat. Detta medför att i vissa vibra-

tionsmiljöer, bilkörning på ojämn väg kan vara en så-

dan, kan en minskning av synavståndet ofta ge bättre

synskärpa genom att bilden på retinan av ett föremål

blir större utan att de på helkroppsvibrationerna be-

roende rörelserna hos bilden på retinan blir nämnvärt

större. Om detta gäller även vid bilkörning innebär

det att bilföraren vid ojämn väg riktar blicken mot mer

'närbelägna punkter på vägbanan än vid körning på jämn

väg vilket sålunda medför att information om hinder

eller annat som påkallar åtgärd når föraren vid en se-

nare tidpunkt. Om hastigheten inte anpassas härtill

torde följden bli ökad risk för kollision eller avkör-

ning.
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Människans förmåga att korrekt hantera manöverorgan av

olika typ, t ex ratt och pedaler i en bil, har visats

vara starktberoende av förekomsten av och karakteristi-

ken hos krafter och kraftmoment i manöversystemet, mot-

verkande de av människan pålagda styrkrafterna eller

styrmomenten. Dessa motverkande krafter och kraftmo-

ment samt läget hos manöverorganet konstituerar till-

sammans vad som av Lewis och Griffin (1976) har kallats

för "kinaesthetic feedback". Denna "feedback", eller

återkoppling, som påverkar muskulaturens läges- och

rörelseavkännande organ störs av vibrationer. Detta

beror på att nervreceptorerna i musklerna är mycket

känsligare för vibrationer än vad andra receptorer är

(Brown et al, 1967). Om föraren sålunda genom en störd

återkOppling inte får korrekt information om hur väl

en avsedd manöveråtgärd har utförts minskar hans möj-

lighet att förutsäga hur fordonet kommer att uppträda

i nästa ögonblick samt därmed såväl hans möjligheter

att i tid besluta om åtgärder för att korrigera ett

eventuellt icke önskat uppträdande som hans möjlighe-

ter att verkställa beslutet när det väl har fattats.

Förarens prestationsförmåga

 

Helander (1976) har genom mätning av flera psykofysio-

logiska mått bl a förares hudmotstånd (EDR) sökt Visa

hur olika Väg- och trafikbetingelser påverkar människan

och hennes reaktioner. Ett av hans mer signifikanta re-

sultat var att försöksgrUppen visade mycket kraftig

EDR-reaktion på vertikalaccelerationer (sättningar i

vägbanan). Detta visar att organismer reagerar starkt

för vertikalaccelerationer. Huruvida denna reaktion

på något sätt påverkar prestationsförmågan har dock

icke klarlagts.
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Vibrationer har genom olika experimentella undersök-

ningar visats ha stor inverkan på människans presta-

tionsförmåga vid utförande av styruppgifter (se t ex

Hornick 1962b,Grether 1971, Allen 1971, Guignard och

Guignard 1970 och Lewis och Griffin 1976). Prestations-

nedsättningen uppkommer i huvudsak från vibrationer i

området 1 - 30 Hz och är störst vid relativt låga frek-

venser. Simon och Schmitz (1958), Schmitz (1959) och

Hornick (1962 a) har för vibrationer omkring 4 Hz och

med accelerationen 0,36 g (toppvärde) funnit att fot-

tryckningsprestationen nedsätts. Hanes (1970) har funnit

kraftig försämring av styrprestationen vid ungefär

4 Hz och accelerationen 0,3 g (tOppvärde). I princip

medför sålunda vibrationer som påverkar föraren att

manövrerandet av t ex ratt, gaspedal, bromspedal och

övriga försvåras. Det är emellertid obekant i vilken

mån förekommandevägojämnheter i ur trafiksäkerhets-

synpunkt oacceptabel utsträckning nedsätter bilförarens

prestationsförmåga dels momentant och dels efter lång-

tidsexponering. Detta borde därför bli föremål för ett

närmare studium.

Förarens förmåga att förutse bilens uppträdande

Bilkörning innebär ett kontinuerligt tolkande av in-

formationer från olika organ sådana som syn, hörsel,

känsel, balans osv samt en kontinuerlig produktion av

beslut avseende kontroll av fordonet samt verkställande

av dessa beslut. Detta medför sålunda behov av att in-

samla och tolka bl a information om det egna fordonets

position och rörelse samt kännedom om hur fordonet

kommer att reagera på olika av föraren vidtagna manö-

veråtgärder. Föraren och fordonet bildar tillsammans

ett mycket komplext reglersystem med kontinuerligt

varierande variabler. I alla reglersystem förekommer

en med ökande komplexitet ökande osäkerhet dels genom
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att erforderlig information inte insamlats eller bear-

betats i tid, dels genom att viss information inte

finns tillgänglig och dels genom att utförda styråt-

gärder inte ger exakt den tillståndsändring som avsetts.

Genom att minska mängden information per tidsenhet, dvs

genom att köra saktare, eller genom att skärpa uppmärk-

samheten kan bilföraren öka andelen insamlad och bear-

betad information av den totalt tillgängliga informa-

tionsmängden. Den skärpta uppmärksamheten leder emeller-

tid till ökad trötthet och Cumming (1964) har funnit

att förarens aspirationsnivå ofta överskrider hans för-

måga.

Den icke tillgängliga informationen kan t ex innebära

en plötslig och oförutsedd ändring av vägfriktionen

eller en plötslig och oförutsedd försämring av vägens

jämnhetsstandard. I båda fallen försämras bilens broms-

och styrbarhet på ett icke förutsett sätt vilket ökar

risken för trafikolycka. Denna riskökning är vidare

större ju mindre sannolik den uppträdande situationen

förefaller vara.
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BEHOV AV FORTSATT ARBETE

De här redovisade forskningsresultaten fordrar i vissa

stycken komplettering innan de kan utnyttjas t ex som

underlag för jämnhetsnormer syftande till att tillför-

säkra trafikanterna en ur trafiksäkerhetssynpunkt till-

fredsställande jämnhetsstandard.

De fordonstekniskt inriktade studierna har sålunda an-

tingen avsett bilar av idag sällan förekommande typ,

amerikanska 50-talsbilar, utgjorts av laboratorieprov

där försöksbetingelserna i vissa fall förefaller något

diskutabla eller haft formen av matematiska simulerin-

gar av i åtminstone ett fall ganska förenklat slag. Om

de använda matematiska fordonsmodellerna har validerats

med fullskaleförsök har inte angivits. Inverkan av

långvågiga ojämnheter typ sättningar har inte studerats

och motstridande resultat beträffande vägojämnhetens

betydelse för bilars bromsbarhet har presenterats.

Det kompletterande arbetet bör inriktas mot studium av

friktionens beroende av hjulbelastning och hjulbelast-

ningsändring samt av hastigheten. Resultaten från dessa

mätningar användes sedan vid simulering i dator av bi-

lars broms- och styrbarhet på vägar med olika jämnhet.

Systemet förare/fordon är som framgår av litteraturstu-

dien ett tämligen outforskat område och det är sålunda

nödvändigt att även här utföra vissa kompletterande

undersökningar. Dessa undersökningar får lämpligen for-

men av studier i VTI vägojämnhetssimulator komplettera-

de med fullskaleförsök med personbilar körda på vägar

med olika jämnhetsstandard.
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