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FÖRORD

Föreliggande undersökning har utförts vid statens väg-

och trafikinstitut (VTI). Projektet har bekostats med

medel från Konsumentverket och VTI. Projektet ingår i

en större projektserie, med målsättningen att ge under-

lag för förbättringar av trafiksäkerheten för barn.

I cykelserien har tidigare två rapporter givits ut

"Manövrerings- och balansegenskaper hos olika cykel-

typer. En litteraturgenomgång och en experimentell

studie" VTI rapport nr 45, 1975 och "Förskole- och

skolbarns förmåga att manövrera sina cyklar" VTI

rapport nr 149, 1977. I serien ingår även en under-

sökning av hur barn tar sig till och från förskolor

och hur förskolemiljön är utformad ur trafiksäkerhets-

synpunkt samt studier av skyddssystem för barn i bilar.
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Broms- och cykelprov med olika cykeltyper
Carl-Adolf Öström och Peter W Arnberg
Statens väg- och trafikinstitut VTI
Fack
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Två försök redovisas i denna rapport.

Först jämförs normal-, rodeo- och speedwaycyklars

manöver- och balansegenskaper i prov av samma karaktär

som tidigare visat sig differentiera mellan rodeo-

och normalcyklar.

Syftet är härvid att utröna om sadelns utformning är

orsaken till rodeocykelns dåliga egenskaper. Speedway-

cykeln som har en sadel vilken är utformad på samma

sätt som på de flesta rodeocyklar utnyttjades som

kontroll.

Resultaten visar dock att speedwaycykelns resultat

ansluter sig till resultaten för normalcykeln, medan

rodeocykelns, liksom tidigare, skiljer sig från de

övrigas. Det finns därför, utifrån dessa försök, inte

något skäl att anta att sadelns utformning skulle

vara orsaken till rodeocykelns dåliga egenskaper.

I det andra försöket jämfördes broms- och reaktions-

sträckor samt användningen av två olika typer av broms-

system. Dels användes enbart fotbroms och dels både

hand- och fotbroms. Vidare gjordes preliminära försök

med en ny typ av manöverorgan för handbroms, vilken

tillvaratar spjärnreaktionen bättre. Detta fungerar

som ett omvänt gaspådrag för moped.

Resultaten visar, som väntat,aüj: även barn, trots att

de har svårare att koordinera olika muskelgrupper, får

signifikant kortare stOppsträcka om de använder både

hand- och fotbroms.
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II

Med den nya typen av manöverorgan blir stOppsträckan

längre än med manöverorgan av traditionell typ. Ingen

signifikant skillnad framkom dock i reaktionssträckan,

trots ovanan vid den nya typen. Skillnaden i broms-

sträcka betyder att bromsen måste kompletteras med

någon typ av system för att minska den kraft som

fordras för manövrering.
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III

Brake- and cycling tests with different types off:
bicycles "

Carl-Adolf Öström and Peter W Arnberg ._ . ,
National Swedish Road and Traffic Research Institute.
Fack i
3-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Two experiments are described in this report.

First the manoeuvre and balance performance of stan*

dard-, rodeo- and speedway bicycles are compared in.

tests, which have earlier been shown to differ 7 '

between rodeo- and standard bicycles.

The purpose of this eXperiment was to find out if the

design of the saddle is the reason for the bad perfor-

mance of the rodeo bicycle. The speedway bicyCle, N

having a saddle designad as most of the rodeo bicycle

saddles was used as a control.

However, the tests show that the results of the Speed-

way bicycle are connected with those of the standard

bicycle, while the results of the rodeo biCycle, as

earlier, differ from the others. Therefore, based on

these experiments, there is no reason to assume that

the design of the saddle should be the CauSe for the

bad performance of the rodeo bicycle.

In the second experiment brake- and reaction,distances,

as well as the use of two different types of braking

systems, were compared. The foot brake alone was need '

and compared with the combination of both handå and _

foot brakes. Preliminary tests were also made witha

new type of control as a hand brake which works as afyvy

reversed throttle twist grip for möpeds. Theiidêaibeing

to utilize a natural motor defence reaction. ]; W ;

1. .Q .

. l .
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IV

The results show, as expected, that even children, in

spite of the fact that it is more difficult for them

to co-ordinate different groups of muscles, obtain

significantly shorter stOpping distance, if they use

both hand- and foot brakes.

With the new type of control the stOpping distance is

longer than with controls of traditional type. However,

no significant difference was shown in the reaction

distance, deSpite the fact that the cyclists were not

used to the new type. The difference in braking dis-

tance means that the brake must be completed with some

type of system to reduce the power required for control.
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BAKGRUND

Cykelns utformning har i många undersökningar visat

sig ha stor betydelse för olycksfrekvensen, se t ex

Rector (1974), Craft, Shaw och Cartlidge (1973). I

andra undersökningar visas att dess utformning påver-

kar manövrerbarhet och stabilitet, se t eX Rice och

Roland (1970), Mortimer, Domas och Dewar (1973),

Godthelp (1974), Arnberg, Tydên och Norén (1975) och

Arnberg, Ohlsson, Westerberg och Öström (1978), Vilka

faktorer i utformningen som är av betydelse är emeller-

tid ej fastlagt. Godthelp (1974) har sammanställt de

fyra faktorer som enligt olika forskare betyder mest

för stabilitet och manöveregenskaper. Dessa är:

Framhjulets försprång

Framhjulets tröghetsmoment kring lodräta axeln

Framhjulets tröghetsmoment kring styraxeln

A
U
J
P
O

H

Avståndet mellan styre och sadel

Godthelp (1974) har visat att med en mer horisontell

förarställning för vuxna försökspersoner ökar krOppens

belastning på styret. Denna belastning fungerar

dämpande på sidvinds- och vägojämnhetsstörningar vilket

ger ökad stabilitet i högre farter. Nackdelen med denna

förarställning är att manöverförmågan försämras.

I Arnberg et als försök (1975) visades att cyklar med

höga styren och rodeocyklar, som har tyngdpunkten

långt bak, dvs cykeltyper där belastningen på styret

är liten, ger 50 % mer fel än normalcyklar vid enkla

manöverprov. Utifrån Godthelps och Arnberg et als

försök kan man dra slutsatsen att cyklar bör utformas

så att både en alltför upprätt eller alltför horison-

tell förarställning undviks. Det har emellertid fram-

förts att det inte är att tyngdpunkten är placerad

långt bak utan sadelns utformning som är orsaken till

de dåliga manöveregenskaperna hos rodeocyklar.
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gig l. Tyngdpunktens läge

Rice och Roland (1970) har studerat tyngdpunktens läge

hos två olika cykelmodeller, dels normalcyklar och dels

cyklar av rodeotyp. Man fann, liksom Arnberg et al

(1975), att rodeocykeln var mer instabil än normal-

cykeln. Detta hänfördes till tyngdpunktens läge. Genom

att bilda kvoten mellan tyngdpunktens avstånd från

främre hjulaxeln (se fig) och axelavståndet fann man

att denna varierade för cykeltyperna. Absoluta stor-

leken berodde på förarens vikt.

  

kvot a/Z

Rodeocykel 0,70 --u- 0,76

Normalcykel 0,60 --- 0,67

förarvikt

Dessa rön kan sammanfattas så att om tyngdpunkten är

belägen långt bak minskar stabiliteten men, vilket

också påpekas, även litet axelavstånd och liten hjul-

diameter påverkar stabiliteten i negativ riktning.

Vidare fann Rice et al att värdet på retardationen

ligger mellan 0,35 g (för navbroms) och 0,45 g
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(för fälgbroms). Man kan enkelt visa, t ex Whitt och

Wilson (1974), att maximala retardationen innan tipp-

ning sker för en normalcykel är ungefär 0,5 g. Vid en

häftig inbromsning sker en omfördelning av belastningen

mellan fram- och bakhjul. För normala värden under

cykling se tabell.

Tabell 1. Ungefärlig fördelning av belastningen vid
cykling för olika cykelmodeller.

% av total

belastn på
Cykelmodell Hjulstorlek Utförande framhjul

Racercykel 27" Racerstyre 48%

S k sportracer 26" Normalstyre, 45%
framåtböjd
styrstolpe

Standardcykel 26" Standard- 40%
styre

Standardcykel 22" Standard- 38%
styre

Standardcykel 22" Extremt 23%
styre, limp-
sadel långt
bak

"Extrem" pojkcykel Extremt 18%
styre, limp-
sadel långt
bak, ryggstöd

Om man antar att inbromsning sker med teoretiskt maxi-

mal retardation, 0,5 g, så kan man visa att ca 90% av

den totala belastningen verkar på framhjulet. I verk-

ligheten, vid en retardation på ca 0,35 g, så verkar

ungefär 60-70% av belastningen på framhjulet men detta

innebär att bromsen på bakhjulet inte kan ansättas

fullt innan bakhjulet låser sig och kanar på under-

laget. Detta gör att vid bromsning med enbart framhjuls-

broms vid normala värden på Vägfriktionen, kan cykeln

utnyttja vägfriktionen effektivare än enbart bakhjuls-
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broms. Dock bör man beakta att det är lättare att

tippa framåt vid en kraftig inbromsning med framhjuls-

broms medan en bakhjulsbroms ger sämre sidostabilitet

vid låsning (risk för "sladd").

Bromsning och bromssystem

Hur reagerar krOppen vid fara eller vid en överraskan-

de situation?

Black (1966) menar att krOppens antigravitationssystem,

de muskler som håller oss upprätt, reagerar mycket

instinktivt vid fara eller Överraskande situationer.

Kroppen reagerar med en böjning av fotleden i kombina-

tion med sträckning av knä och höft, dvs det är natur-

ligt att trycka ner foten, en s k spjärnreaktion.

Motsvarande reaktion finns för de övre extremiteterna.

När något obehagligt närmar sig har människan en ten-

dens till att vilja hålla detta ifrån sig, att sträcka

ut armarna och mota bort faromomentet.

Tillsammans skulle dessa reaktioner innebära att en

cyklist i en överraskande situation skulle tendera

till att trycka fram styret och att Spjärna med fötter-

na.

Det har i en studie av reaktionstider, Richter och

Hyman (1974), visats att man reagerar snabbare med

händerna än med fötterna. Det har dessutom visats,

av Woodworth (1938), att det är lättare att starta en

rörelse snabbt än att ändra eller stOppa denna. Detta

skulle tala för ett handmanövrerat bromssystem.

Det finns dock invändningar mot denna design. Det är

lättare att applicera en stor kraft med fötterna än

med händerna. Det kan vara svårare, speciellt för barn,
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att använda olika muskelsystem för framdrivning och

bromsning. I en överraskande situation måste ju föraren

dels upphöra med att trampa och dels bromsa (och kanske

dessutom styra undan). Om man dessutom tog steget fullt

ut och helt övergick till handmanövrerade bromssystem

skulle troligtvis antalet olyckor öka under övergångs-

tiden, s k negativ transfer.

Det finns dock sätt att undvika en del av dessa nack-

delar, genom att utnyttja spjärnreaktionen, vilket

skall diskuteras längre fram i denna rapport.

Bromssystemet bör således basera sig på den tradi-

tionella fotmanövrerade navbromsen, men bör denna

kombineras med en handbroms och hur skall i så fall

den utformas?

Rice et al (1970) har studerat bromsstråckor med olika

bromssystem samt kombinationer av dessa, se fig.
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Fig 2. Bromssträcka som funktion av hastigheten för
vuxen förare. Handbroms (fälgbroms), fotbroms
(navbroms) och båda.

Efter Rice et al (1970).

Denna undersökning, som utförts med vuxna försöksper-

soner, ger Vid handen att kombinationen hand- och fot-

broms ger signifikant kortare bromssträcka än enbart

hand- eller fotbroms.
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BROMSSYSTEM

Enligt Whitt och Wilson (1974) kan man särskilja fem

typer av cykelbromsar med följande prestanda:

l. Navbroms

Denna typ är utan jämförelse den vanligaste på moderna

cyklar. När pedalerna förs bakåt pressas flera skivor

eller konor i navet samman. Navet är avtätat mot om-

givningen och därigenom blir bromsen okänslig för väta.

Den kan endast användas på bakhjulet eftersom den er-

forderliga kraften är för stor för att appliceras för

hand.

2. Trumbroms

Denna typ av broms liknar de trumbromsar som finns på

MC och bilar men är betydligt mer känslig för väta.

Den är ganska vanlig som handbroms på nyproducerade

cyklar.

3. Fälgbroms

Denna typ är vanlig som handbroms. Två gummikuddar

pressas mot var sin sida av fälgen och manövreras från

styret. Genom att kraften inte behöver överföras genom

nav och ekrar utan appliceras på en stor radie kan

denna konstruktion göras lätt, denna typ används bl a

på tävlingscyklar. Dock är fälgbromsen känslig för

väta, man har vid mätningar, C.U. (1975), visat att

friktionen mellan gummi och fälg har gått ner till en

tiondel av den ursprungliga. Gummit i bromsen slits

dessutom fort vilket gör att bromsen måste justeras

ofta.

4. Skivbroms

Denna relativt nya typ av cykelbroms har introducerats

i Japan och USA. Den är av samma typ som skivbromsar

på bilar och motorcyklar. F n används den endast på

bakhjulet och manövreras då från styret. Den fordrar
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dock ganska stor manövreringskraft. Typen lär vara

effektiv även vid väta.

5. Kolvbroms

Genom att pressa in ett handtag på styret trycks en

metallplatta mot däckets slitbana. Nackdelar med denna

typ är att effektiviteten påverkas av faktorer som

grus på däcket och däckets lufttryck, bromsen är även

mycket ineffektiv vid bromsning på våt vägbana efter-

som friktionen mellan däck och metallplatta minskar

betydligt genom vattnet.

Manöverorgan för handbroms förekommer endast i en typ,

handtaget som kläms mot styrstången. För att denna typ

skall fungera tillfredsställande krävs att den är rätt

inställd, att föraren når att gripa över handtaget

samt förmår applicera tillräckligt stor kraft för att

påverka bromsen. Barn har, vilket påpekas senare i

denna rapport, svårigheter dels att gripa över hand-

taget, dels att applicera tillräcklig kraft för att

bromsa.

Allmän målsättning

 

I detta försök jämförs en rodeocykel med en normal-

cykel med rodeosadel samt två standardcyklar, pojk-

och flickmodell. Målet är att utröna om tyngd-

punkten, rodeosadeln som sådan, eller båda är

avgörande för cykelns manövrerbarhet och stabilitet.

Huvudändamålet är emellertid att jämföra användning

och effekt av fotbroms med kombinationen hand- och

fotbroms. Dessutom utfördes preliminära försök med en

ny typ av manöverorgan för handbroms. Denna typ

(se bild), som fungerar som ett omvänt gashandtag, har

tagits fram för att förenkla manövreringen jämfört med

vanliga manöverhandtag som barn ofta har svårighet att

klara av.
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2.2

2.3

   
Fig. 3. ,

Manöverorgan för handbroms, av ny typ

Metod

Eêäêêäêeeäêeaer

Försökspersonerna utgjordes av 10 barn i åldrarna

7-10 år.

QYElêE

Fyra cyklar användes, en rodeocykel, en standardcykel

med rodeosadel och två normalcyklar, en pojkcykel och

en flickcykel, se bilaga 1. Alla cyklarna utrustades

med fälgbroms. Varje barn cyklade på alla cyklarna.

Problem l: Tyngdpunktens och sadelns inverkan

Qeêiga

En roterad design genomfördes för att minimera trä-
ningseffekter.
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Provbanor
___-_____

Bana l. Uszikt bakåt, balans

 

  

SOcm

         

Försökspersonen ska genom huvudvridning bakåt obser-

vera bilder som försöksledaren håller upp. En bild

hålls upp på första halvan av banan och en på andra

halvan. Båda bilderna skall identifieras. Försöksper-

sonerna får inte stanna eller beröra någon av sido-

linjerna. Antalet felbedömda bilder och antalet fel-

cyklingar noteras i protokollet.
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Bana 2. Långsam cykling

  

  

._ .-._. --._.q

 

 

 

10m wL_-___4Mm

    

  

  

De första femmeterna är till för att ge cyklisten

möjlighet att hinna stabilisera cyklingen. De sista

tio meterna ska cyklas så sakta som möjligt. Provet

ska genomföras utan att någon fot berör marken. Cykel-

hjulen får inte beröra sidolinjerna. Tiden för cyk-

lingen de sista tio meterna och antalet fel noteras i

protokollet.

Bana 3. Enhandscykling

 

 

   

  

 

 

.
T
W

-
a
m

  

 

      

Försökspersonerna ska cykla mellan sidolinjerna utan att

beröra dessa. Cyklingen sker från A till B med endast

Vänster hand på styret. Vid B vänder försökSpersonen och

skiftar hand på styret och cyklar tillbaka till A. Tid

för genomförandet och antalet fel noteras i protokollet.
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Bana 4. Kloss-slalom

 

 

 

 

 

  

  

 

Fram- och bakhjul ska passera på var sin sida om de tio

träklossarna. Klossarna får inte beröras eller över-

hOppas. Antalet fel noteras i protokollet.

Problem 2: Jämförelse av bromsar

 

Fyra bromsprov utfördes med varje barn och cykel, två

med fotbroms och två med fot- och handbroms. Av tek-

niska skäl kunde dock inte prov med enbart fotbroms

utföras för rodeocykeln.

Försökspersonen fick accelerera till en hastighet av

15 km/h, när en ljudsignal hördes skulle cykeln så

snabbt som möjligt bromsas till stillastående. Reak-

tionssträcka och stOppsträcka registrerades med spe-

ciell utrustning, se bilaga 2.
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RESULTAT AV MANÖVERPROV

Presentation och analys av resultaten för varje bana

 

§5§ê-l_EEE§1§E_êêEåEL_EêlêE§

 

CYKEL M-fel N

1 Standard m limpsadel 2,42 _ 35

2 Rodeo 3,48 39

3 Standard flick 2,44 36

4 Standard pojk 2,75 40

 

  

 

 

Rodeocykeln ger fler fel än de övriga cyklarna men

skillnaden är inte statistiskt säkerställd på 5%-nivån.

Eêüê_å_éå99§êm_gyklisg

 

CYKEL M-fel M-tid N

1 Standard m limpsadel 2,05 11,41 36

2 Rodeo 3,15 14,24 40

3 Standard flick 1,98 13,11 40

4 Standard pojk 1,45 13,78 40

 

 

   

Även här ger rodeocykeln klart sämre resultat, t-test

mellan cykel 2 och 3, med aVseende på antal fel,

ger t = 2,55 som är signifikant på nivån 5%, skillnaden

i tid är ej signifikant.
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CYKEL M-fel M-tid PJ

l Standard m limpsadel 5,05 31,25 35

2 Rodeo 6,6l 29,25 38

3 Standard flick 3,90 28,59 38

4 Standard pojk 3,85 27,08 39

 

  

   

På denna bana finns ingen statistiskt säkerställd skill-

nad med avseende på tiden, men t-test mellan cykel 2

och 3 med avseende på antal fel ger t = 3,2l som är

signifikant på l%-nivån.

BANA 4 Kloss-slalom 

CYKEL M-fel N

1 Standard m limpsadel 5,37 40

2 Rodeo 5,39 39

3 Standard flick 7,00 40

4 Standard pojk 6,36 39

 

 

 

  

Här ger rodeocykeln och cykeln med limpsadel ett bättre

resultat än standardcykeln, skillnaden är dock inte

statistiskt säkerställd.

Sammanfattning av resultat

 

Rodeocykeln ger, liksom i tidigare undersökningar,

se t ex Arnberg et al (1975), ett avvikande resultat

som är statistiskt säkerställt vid flera banor. I

Övrigt kan inte någon statistiskt Säkerställd skillnad

noteras mellan de övriga cyklarna.
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RESULTAT AV BROMSPROV

Jämförelse mellan fotbroms och kombinationen hand- och

âgtêremê _____________________ __ _______________________

För de tre cyklar som hade manöverorgan för handbroms

av traditionell typ noterades för enbart fotbroms en

Vidreaktions- och bromssträcka på 3,0 resp 4,5 m.

användning av både hand- och fotbroms noterades en re-

aktions- (för handbromsen) och bromssträcka på 3,5 m

reSp 3,1 m. Skillnaden i reaktionssträcka är inte

signifikant men skillnaden i bromssträcka är signifi-

kant på nivån 0,5% (t-test).

Qêmäêäslês-êy_9liäê_mêaêys§9§9â9_âêä_hâ9§ä59@§

Den normalcykel som utrustats med manöverorgan av ny

typ jämfördes med normalcykeln med manöverorgan av

traditionell typ. Vid bromsning med enbart fotbroms

framkom ingen signifikant skillnad vare sig för reak-

tions- eller bromssträcka.

Vid bromsning med både hand- och fotbroms noterades en

reaktionssträcka (för handbromsen) med standardutrus-

tade cykeln på 3,2 m och för cykeln med manöverorgan av

ny typ 3,7 m. Skillnaden är dock inte signifikant. Mot-

svarande bromssträckor var 3,2 resp 3,0 m, skillnaden

är signifikant på 5%-nivån (t-test).

Sammanfattning av resultaten från bromsprov

 

Om fotbromsen kompletteras med handbroms förkortas

bromssträckan signifikant medan reaktionssträckan inte

visar någon signifikant skillnad.

Manöverorgan av den nya typen ger (jämfört med tradi-

tionell typ) ingen signifikant skillnad i reaktions-

sträcka medan bromssträckan är signifikant längre än

med manöverorgan av traditionell typ.
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DISKUSSION

Att cykelns utformning har betydelse för manövrerbar-

heten får anses som en självklarhet.

Cykelproducenterna har tagit fasta på cykelns sociala

betydelse och detta har lett till utformningar som

ibland har givit sämre manövrerings- och balansegen-

skaper.

I denna studie har tyngdpunktens och sadelns betydelse

för dessa egenskaper studerats genom att en normalcykel

med rodeosadel jämförts med en rodeocykel och två

normalcyklar. De prov som genomförts har i tidigare

studier (Arnberg et al) klart särskilt rodeo- och nor-

malcyklar.

Resultaten tyder på att rodeosadeln inte nämnvärt på-

verkat resultaten. Cykeln med rodeosadel avviker inte

signifikant från normalcykeln på någon bana även om

rodeocykeln gör det. Bara vid ett prov, klosslalom

(bana 4), ansluter resultaten för cykeln med rodeosa-

deln till rodeocykelns resultat men detta beror på det

långa axelavstândet som har positiv inverkan i detta

avseende.

Vid bromsprov ger kombinationen hand- och fotbroms

signifikant kortare bromssträcka utom när manöverorgan

av den nya typen, omvänt gashandtag, används. I denna

studie användes en mycket enkel prototyp av handtag

som barnen hade mycket svårt att manövrera med till-

räcklig kraft. Man kan dock inte utesluta att man med

detta manöverorgan, i bättre utformning, bättre till-

varatar spjärnreaktionen, och därigenom kan nedbringa

stOppsträckan. Detta bör studeras i ytterligare försök.

Man kan, genom att ytterligare förbättra cykelns kon-

struktion och genom att studera de avarter av cyklar
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(t ex rodeocykeln) som finns, göra cykeln till ett

bättre och säkrare transportmedel.
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Bliaga i

(2)Sid 1 
Standardcykel med rodeosadel1Figur 

Rodeocykelgur 2Fi
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

 

Figur 3. Standardcykel

  

     
(1 HM A

^ WW

Figur 4. Standardcykel med apparatur för mätning av
reaktions- och bromssträcka. Se appendix II.
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Bilaga 2

Sid 1 (3)

Appendix II

Utrustning för registrering av reaktions- och stOpp-

sträcka

  

Figur 1. Utrustning monterad på cykel

Centralenhet med
display för av-
läsning av stOpp-
resp reaktions-
sträcka, med

potentiometern
kan hastigheten
väljas (i detta
försök 15 km/h)
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Sid 2 (3)

 

Figur 3. Vägmätarhjul

 

Figur 4. Givare för fotbroms
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Givare för handbroms, monterad
O

pa fälgbroms
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