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SUMMARY

A literature survey and an experimental study have been

carried out in which the effects of degradation in steering

and wheel suspension on driver-vehicle performance have been

studied.

Twelve subjects have driven nine passenger vehicles with

degraded steering and wheel suspension components. The

vehicles were driven at a speed of 70 km/hr on a test track

for nearly two hours. The track was relatively difficult

and was composed of three parts, a straight course section,

a double limma change manoeuvre section, and a serpentine

section. The subjects were also asked to compare the vehicles

from a traffic safety point of View.

The results showed that although the driver-vehicle perfor-

mance was not influenced by the degradation, this was often

due to a great deal of compensation fOr the degradation on

the part of the drivers. Normal degradation thus has no

influence on traffic safety, even if the subjects have driven

for a considerable period of time. The results are only

valid, however, in situations in which the subjects are able

to prepare themselves for the required driving tasks, not

in situations where no such time is allowed.
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Förord

Rapporten bygger på ett tvärvetenskapligt forskningsarbete.

Civilingenjör Anders Nilsson har varit huvudansvarig för den

fordonstekniska delen av arbetet och fil dr Peter W Arnberg

'för den beteendevetenskapliga delen.

Undersökningen har finansierats med medel som ställts till

statens Väg- och trafikinstituts förfogande genom Transport-

forskningsdelegationen.



Sammanfattning

 

Varje år kontrolleras omkring 2,2 miljoner personbilar i den

periodiska fordonskontrollen. En förbättrad kontroll bör vara

av betydelse i arbetet att reducera trafikolyckor. För att ge

underlag för bedömning av betydelsen av fordonens förslitnings-

tillstånd företogs en litteraturstudie. Ett experiment har även

genomförts, där 12 försökspersoner var och en kört 9 fordon

med olika slitna styr- och hjulupphängningskomponenter. Fordonen

kördes med 70 km/tim i en testbana i närmare två timmar. Banan

var relativt svår och bestod av tre delar, en raksträcka, en

körfältsväxling och en serpentinbana. Under försöket registre-

rades hastighet, girvinkelhastighet, sidacceleration, ratt-

vinkel, rattvinkelhastighet och fordonets avvikelse från banans

mittlinje. Efter proven jämförde förarna de olika fordonen med

avseende på köregenskaper och trafiksäkerhet.

Litteraturgenomgången visade att ett antal testförare under

kortvariga kritiska situationer kunde kompensera relativt Väl

för degradationer. I föreliggande undersökning visas att även

längre tids svår körning med fordon vars styr- och hjulupphäng-

ningssystem varit degraderade (glapp) kan kompenseras mycket

väl inte bara av testförare utan även av helt vanliga förare.

Föraren kunde relativt väl skilja de olika betingelserna åt

trots att de gjorde bedömningarna utan att veta om det fanns

något fel på det aktuella fordonet.



BAKGRUND

Bilens livslängd har i Sverige ökat från 9,5 år 1965 till

14,3 år 1973 eller med över 50%. En betydelsefull faktor i

denna utveckling var införandet av periodisk fordonskontroll

som skedde 1965. Genom den årliga kontrollen av omkring 2,2

miljoner personbilar får fordonsägarna reda på om deras fordon

uppfyller vissa krav, dvs om fordonet är i "trafiksäkert skick"

(vilket ännu inte är särskilt väldefinierat).

Vid besiktningen kontrolleras förslitningstillståndet hos däck,

hjullager, hjulupphängning och styrinrättning. Vidare kontrolle-

ras stötdämparnas effektivitet och bromsarna med avseende på

erforderlig pedalkraft och jämn verkan. De förslitningstole-

ranser som för närvarande tillämpas med antagande om betydelse

för säkerheten bygger på erfarenhet, tillverkarnas rekommenda-

tioner och verkstadsmässig praxis. Detta beror främst på att

våra kunskaper om fordonets och slitagets verkliga betydelse

i olyckssammanhang är bristfälliga.

Att fordon som är förslitna över en Viss gräns utgör en större

risk i trafiken än fordon i gott mekaniskt skick har allmänt

accepterats. Den större risken beror i första hand på att en viss

komponent p g a förslitning kan upphöra att fungera och haveri

bli följden t ex genom att styrleder hoppar ur och omöjliggör

styrning. I andra hand, men inte minst betydelsefull, beror den

ökade risken på en minskad manövreringsförmåga hos förare-fordon-

systemet beroende på att ett antal komponenter fungerar sämre

genom slitage t ex genom att den summerade effekten av glapp i

styrleder kan tvinga föraren att röra ratten oftare och med

större rattvinkelutslag.

Vad man inte vet är vilken grad av slitage hos en viss kompo-

nent eller kombinationer av komponenter som medför att köregen-

skaperna försämras så att olycksrisken börjar öka jämfört med

ett nytt eller endast inkört fordon. Man vet inte heller Vilken

eller vilka komponenter som i slitet tillstånd har mest avgö-

rande inverkan på förare-fordonsystemet.



Behov föreligger sålunda att förbättra underlaget till den

årliga kontrollbesiktningen. I första hand att ta fram rikt-

linjer för hur förslitning, inställning och verkan av olika

chassikomponenter skall mätas och värderas.

Syftet med denna rapport är att försöka täcka detta behov

genom en litteraturgenomgång av vad som är gjort inom området

t ex olycksstatistik, experiment och simuleringar. Därefter

presenteras ett experiment där förare kör olika defekta fordon

och där förarens styrarbete och prestation studeras som effekt

av fordonet och körtiden.



OLYCKSSTATISTIK

Den bristande kunskapen om hur förare-fordonsystemet fungerar

och hur olyckor uppkommer i trafiken gör att en rad forskare

direkt försökt Visa samband mellan olyckor och tekniska fel

hos fordonet t ex Hull, Cromack och Ward (1969), Hoffman och

Joubert (1968), Schmidt (1970), Finch och Smith (1970), States

och Balcerek (1970), Brenner, Bradford och Parker (1970),

Mackey (1972) och Booz, Allen och Hamilton (1970).

Den låga andelen olyckor där tillräckliga data om tekniska fel

finns tillgängliga, gör att bl a Booz, Allen och Hamilton (1970)

ifrågasätter slutsatser om relationer mellan komponentfel och

olycksstatistik.

Den kraftiga variationen mellan olika forskares resultat tyder

också på datas otillförlitlighet. Mackey (1972) menar t ex att

styrdefekter var en bidragande faktor i 3 procent av de stude-

rade olyckorna, medan Finch och Smith (1970) funnit att styr-

defekter varit bidragande 1 20,5 procent. Otillförlitligheten

rörande delkomponenter inom ett komponentsystem t ex styrsyste-

met är troligen ännu mer accentuerad bl a beroende på svårig-

heten.att analysera effekten av kombinationer av slitna kompo-

nenter .

Svårigheterna kan kompenseras genom förbättrade undersökningar

av olycksinblandade fordon, men ett mycket stort antal fordon

måste undersökas innan några samband kan fastställas. Kost-

naden för dessa undersökningar och den långa väntetiden innan

ett tillräckligt antal fordonsolyckor skett gör att det är

angeläget att finna andra vägar för att öka kunskapen om hur

förare-fordonsystemet fungerar och hur olyckor_uppkommer.



KRAV PÅ FÖRARE-FORDONSSYSTEMET I TRAFIKEN

Risken för trafikolyckor påverkas dels av den frekvens med

vilken kritiska situationer uppträder och dels av hur förare-

fordonssystemet klarar de krav som ställs i dessa situationer.

Under senare år har själva trafiken studerats noggrant, t ex

antalet kritiska situationer under en viss tid på ett vägav-

snitt såsom omkörningar, möte i korsning mm. Gradvis byggs

simuleringsmodeller upp som kan ge mer och mer exakt informa-

tion, se t ex Gynnerstedt (1974). Dessa simuleringsmodeller

behandlar i huvudsak normal körning och talar om var kritiska

situationer kan uppkomma.

De åtgärder dessa modeller leder till är i huvudsak av väg-

miljökaraktär.

Förarens och fordonets beteende före och i en kritisk situa-

tion kan vara av avgörande betydelse för om en olycka skall

ske eller inte.

Två frågor kan därför betraktas som ytterst viktiga: 1. Hur

beter sig en normal förare under en kritisk situation? och

2. Vilken effekt har förarens beteende på fordonet?

Förares beteende under kritiska situationer har studerats i

fältförsök t ex Johansson och Rumar (1971) och Johansson och

Knutsson (1973) som studerat bromsning i oväntade situationer.

Simulering har utförts t ex av Barrett, Kobayashi och Fox

(1968). I dessa försök kastades en människoliknande figur

ut framför fordonet.

Problemen är för närvarande att fältförsöken är farliga att

utföra och att det är svårt att konstruera fordonssimulatorer

som ger realistiska reaktioner. Det stöter på svårigheter att

förutom visuell omvärldspresentation vid girmanövrer ge in-

tryck av t ex sidacceleration. Simulering av enbart bromsbe-

teende har däremot lyckats relativt väl, se t ex Arnberg



(1975). En litteraturgenomgång över simulatorer har utförts

vid VTI, se Nordström och Kihlgren (1972).

Vid olika forskningsinstitutioner bl a VTI arbetas med att

konstruera simulatorer som skall kunna användas även för stu-

dier av fordonsdynamik och styrbeteende under t ex kritiska

situationer. Det torde dock dröja innan man med simulatortek-

nik på ett säkert sätt kan studera vilka manöveregenskaper ett

fordon bör ha för att det definitivt skall kunna klassificeras

ur trafiksäkerhetssynpunkt.

En rad forskare har studerat manöverförmågan för förare-for-

donssystemen. Ett fordon med stor manöverförmåga bör i princip

ge föraren större möjligheter att i kritiska situationer und-

vika olyckor så länge manöverförmågan inte vinns på bekostnad

av fordonets stabilitet eller okänslighet för felmanövrer.

Dessa forskare har främst studerat fordonet och har därför be-

traktat variationer inom och mellan försökspersoner som experi-

mentella brister när olika komponenter prövats. Detta har lett

till att de använt speciella provförare som är skickliga och

som kan köra på gränsen till fordonets förmåga. Dessa vänjer

sig snabbt vid nya fordon och visar dessutom jämnhet i sin

körförmåga se t ex Bird, Belsdorf och Rice (1971).

I andra experiment har man ersatt föraren med en programmerad

styrautomat som ger mycket reproducerbara styrresponser, se

t ex Fancher (1972).

När man studerat sambandet mellan defekta fordonskomponenter

och trafiksäkerhet har målsättningen för samtliga forskare med

rent fordonsteknisk bakgrund varit att göra detta mot bakgrund

av en naturlig trafikmiljö. Av praktiska skäl har man dock varit

tvungna att begränsa sig till provningsmetoder med fordonsdy-

namiska försök och manöverprov. Bidwell (1968) anser att det

uppenbarligen finns ett starkt samband mellan fordonsdynamiska

egenskaper och manöveregenskaper men att detta för närvarande



är okänt och knappast kan vara av enkel natur. Eftersom upp-

giften är att utröna sambandet mellan säkerhet och egenskaper

i olika manöversituationer anser Bidwell 'vidare att utsikterna

är goda att bestämma en rationell egenskapsnivå direkt inom

rimlig tid och att det mellanliggande och förmodligen svårare

steget att relatera de fordonsdynamiska egenskaperna med manöver-

egenskaperna kan lämnas därhän.

För närvarande är således läget att studier av förare-fordons-

systemets prestanda i samband med slitage av komponenter i

styr- och hjulupphängningssystem helt domineras av fordonsin-

riktad forskning.

Studier av olycksstatistik och arbete med trafiksimulerings-

modeller ger åtminstone ännu inte resultat som kan vara av

betydelse för vilka typer och grader av slitage som bör för-

anleda åtgärder i samband med periodisk fordonskontroll.
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REDUCERING AV ANTAL FÖRSÖK

Reduceringen av variationer mellan och inom förare (som test-

förare och styrautomater ger), gör att man kan undvika stora

försökspersonsgrupper, men trots det ger prövningar av de van-

ligaste komponenterna upphov till en ohanterligt stor test-

matris. Detta beror på att varje komponent teoretiskt bör prö-

vas i varje kombination med andra komponenter för olika fordon

och under olika betingelser.

Problemet har lösts på olika sätt. Booz u Allen (1970) har för

att kunna prioritera forskningsprogram använt ett "sannolik-

hetsträd" där man kan gå in och få olika risknivåer för defekta

komponenter och komponentsystem. "Trädet" är uppbyggt genom

Delphi rangordningsteknik och olycksdata. Delphitekniken ut

nyttjar experter inom ett område och de får rangordna listor

av effekter och bedöma betydelsen av varje effekt. Resultaten

summeras och får cirkulera för ändringar tills överensstämmelse

mellan bedömarna uppnås. Booz - Allen (1970) erhöll 75 typer

av fel på en nivå i trädet som ansågs meningsfull att arbeta

vidare med för prioritetsrangordning och så småningom bas för

formulerande av nya säkerhetsföreskrifter och kontrollbesikt-

ningsföreskrifter i USA.

Ett sådant förfarande kan vara nödvändigt för att få en bas

för kontrollbesiktningsföreskrifter. I Sverige finns redan

en sådan bas och denna typ av studier saknar värde här. De

kommer därför inte att behandlas i denna rapport.

Fancher et al (1972) har utifrån litteraturstudier och logiska

överväganden rörande fordons dynamik reducerat sin testmatris

liksom många andra. De går emellertid ytterligare ett steg

vidare och menar att många degradationers betingelser kan

representeras av en generell funktionsrelation. "Steer inde-

terminancy thus is a generic representation of steering gear

box lash, steering gear box looseness, tie rod end lash, wheel
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bearing play, etc." Utifrån studier av generella förlopp och

en relativt omfattande studie av tidigare forskning1 bygger

de upp ett simuleringsprogram som styr en pilotstudie för

programmets validering. Efter valideringen och korrigering

av simuleringsprogrammet används programmet för att struktu-

rera ett omfattande fälttestprogram. Fancher et al (1972)

menar att de genom sitt omfattande och rigorösa forsknings-

program studerat effekten av styrnings-, fjädrings- och

bromssystems-degradation på fordons manövrerbarhet (hand-

ling).

Deras resultat bygger på den tidigare forskningen inom om-

rådet och är den mest fullständiga studie som gjorts. Resultats-

sammanfattningen kommer därför att domineras av denna serie

av försök tillsammans med två andra omfattande serier av ex-

periment Merrill (1969) respektive Bird, Beldorf och Rice

(1971). I denna rapport presenteras endast en sammanfattning

av en i internrapport nr 245 presenterad genomgång av dessa

tre forskningsserier.

1) t ex hybrid simulering av fordon av Berdix (1970) och

Hartz (1972) och matematiska modeller av fordonshandling

av t ex Eisner, Kalin, Wells och Williams (1968).



ll

SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSRESULTAT RÖRANDE INVERKAN AV

STYRNINGS-, FJÄDRINGS- OCH BROMSSYSTEMS DEGRADATIONER PÅ

FORDONS MANÖVRERBARHET

Tre omfattande studier har utförts: Merrill (1969), Bird

et al (1971) och Fancher et al (1972), som behandlar hur

fordons manöverförmåga vid körning på gränsen till fordonets

förmåga (limit performance) påverkas av degraderade fordons-

komponenter.

Genom fullskaleförsök och simuleringar har man jämfört

"limit performance" för originalfordon och fordon med en

degradation eller kombinationer av degradationer.

"Limit performance" har testats genom olika prov såsom häftig

manöver, kraftig bromsning eller kraftig störning av fordonet.

Försöksfordonen har Varit utrustade med apparatur för mätning

och registrering av hur fordonet uppfört sig under provet och

hur testförare använt manöverorganen.

Vid försöken har ett antal försöksfordon använts varav huvud-

parten varit amerikanska, men det har även förekommit euro-

peiska och japanska fordon.

Försöken har varit av sådan typ att föraren endast behövt

koncentrera sig under en mycket kort tid. I undersökningarna

har programmerade styrautomater eller tränade testförare

använts för att framföra fordonen. De prövade degradationerna

har varit relativt kraftiga och troligen svåra att hitta hos

fordon i normal trafik.

Resultat

Resultaten från dessa undersökningar är mycket mångfacetterade

och det finns även direkt motstridiga resultat.
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Resultaten är i huvudsak kvalitativa. I få fall ges ett speci-

ficerat gränsvärde för acceptabel funktion. Resultaten är

till största delen inte lämpade för att i sin nuvarande form

läggas till grund för praktiskt arbete vid periodisk fordons-

besiktning.

Sammanfattningsvis har man kommit fram till följande:

1. Variationsområdet för "limit performance" bland nya for-

don av olika fabrikat är större än de variationer som

kan uppstå p g a slitage i ett och samma fordon.

2. Svaga stötdämpare (med mindre än 50% effektivitet av

original) försämrar bromsnings- och kurvtagningsförmå-

gan på ojämnt underlag samt kan bidra till ökad vält-

ningsrisk.

3. Bromsningsförmågan, såväl i kurva som på raksträcka påver-

kas av sneddragande bromsar.

4. Olika former av glapp i stYr- och hjulupphängningssystem

har inte något inflytande av första ordningen på "limit

performance", dvs förare kan kompensera.

5. Felaktiga hjulvinklar bidrar i första hand till ökat

däckslitage. Åsikterna är delade; eventuellt finns bety-

delse för köregenskaperna i samband med andra degrada-

tionerf

Enligt Fancher et al (1972) (den senast publicerade av dessa

undersökningar) kan ämnet degradationer - "limit performance"

i stort sett anses uttömt. Detta kan dock endast delvis vara

riktigt. I en del fall erfordras mer detaljerade studier och

för Sveriges del behövs en anpassning till den egna fordons-

parken.



13

En huvudfråga i sammanhanget är dock om enbart undersökningar

av den ovannämnda typen utgör ett lämpligt basmaterial för

ett fortsatt forskningsprogram, där specificerat underlag

till fordonsbesiktning prioriteras. Även Fancher antyder i

sin rapport att det vid fortsatta undersökningar kan vara

lämpligt att vidga ansatsen och metoderna.

Tekniskt avancerade testsystem har utvecklats. Systemets för-

måga att ge jämförelsedata för fordon i olika förslitnings-

tillstånd har demonstrerats med fältförsök. Tekniken att fel-

justera och att inmontera slitna komponenter har prövats

praktiskt och befunnits användbar.

Resultaten från denna typ av försök (limit performance) ver-

kar övertygande men man måste ta två mycket viktiga saker i

beaktande innan man kan utnyttja resultaten praktiskt.

1. Alla tester är utförda eller bygger på resultat från i

huvudsak ett fåtal tränade testförare som är experter

på att klara olika fordon.

2. Dessa testförare behövde enbart koncentrera sig på att

kompensera för felen en mycket kort tid, och var fullt

beredda på att bilen hade dåliga köregenskaper.

De frågor som då uppkommer är:

1. Hur klarar vanliga förare dessa fel?

2. Vad händer om man inte är beredd eller hårt koncentrerad,

t ex kör en eller två timmar i en bil med dåliga köregen-

skaper, dvs så lång tid att man inte kan vara maximalt

koncentrerad hela tiden?
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MÅLSÄTTNING MED DETTA EXPERIMENT

Syftet med detta experiment är att pröva om resultaten från

de amerikanska undersökningarna gäller även för vanliga förare

och under en ur tidssynpunkt mer normal körning än de tids-

mässigt korta prov som utförts i USA. Relativt svåra styr- och

hjulupphängningsdegradationer kunde kompenseras av förarna i

de amerikanska studierna. Målsättningen med denna studie är

att pröva om även vanliga förare under två timmars relativt

svår körning kan kompensera för sådana degradationer.

I målsättningen ingår också att studera hur förarna upplever

degraderade fordon och om de kan uppmärksamma olika köregen-

skaper hos fordonen.



METOD

Allmänt

Den använda metoden går ut på att låta ett antal försöksperø

soner utföra upprepade manöverprov med personbilar dels i

originalskick och dels med olika degradationer i styrsystemet

och hjulupphängningen. Manöverproven utförs i en bana som

markerats med trafikmarkeringskoner. Proven upprepas på så

sätt att banan är sluten och fordonet körs med konstant has-

tighet, varv efter varv. Efter övningskörning registrerades

dels ett antal variabler som har att göra med förarens manöv-

rering av fordonet, rattrörelsen och dels fordonets färd i

banan, hastighet, sidacceleration, girning och sidoläge samt

eventuellt nedkörda markeringar. Efter varje körpass, en fö-

rare med ett fordon i ett Visst tillstånd, intervjuades föra-

ren med avseende på hans subjektiva bedömning av fordonets

köregenskaper. Körpassens längd valdes så att man med en rimlig

försöksuppläggning skulle kunna studera inlärnings- och

trötthetseffekter.

Försökspersoner

 

För försöken utvaldes tolv stycken försökspersoner, hälften

män och hälften kvinnor. Försökspersonernas ålder varierade

mellan 25 och 50 år, och samtliga var vana bilister.

Banor

Manöverproven utfördes i en försöksbana som markerades med

trafikmarkeringskoner. Den del av banan i vilken mätningen

utfördes var ca 750 m lång och bestod av tre stycken sektio-

ner: Raksträcka 100 m, körfältsväxling (ISO-prov) 125 m och

en serpentinbana ca 350 m, se figur 1.



Experimentsträckor

 

2,70 m

till vändplats

Haksträcka, 100 m . Körfältsväxling 080), 125 m Serpentinbanor, överlagrade sinusvågor, 385 m

Figur 1. Försöksbana för kontinuerliga 2 timmars manöverprov
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Rakbanan bestod av ll konpar med ett utrymme mellan konerna

på 2,70 m. Banan för körfältsväxling var utförd enligt för-

slag till ISO-standardprov, det invändiga breddmåttet hölls

dock konstant för alla de tre försöksfordonen. Serpentinbanan

bestod av ett antal överlagrade sinusvågor bestämda så att

störfrekvenserna på fordonet var: 0,30, 0,43, 0,59, 0,80, 1,05

och 1,30 Hz vid 70 km/h. De olika sinusvågornas amplitud valdes

omvänt proportionellt mot kvardraten på respektive störfrekvens

varigenom den maximala sidaccelerationen för ett fordon vid

körning separat i var och en av dessa banor antar ett och samma

värde. Serpentinbanan markerades med sammanlagt 24 konpar.

I varje ände av bansystemet anordnades en vändplats för rund»

körning så att körning kunde ske kontinuerligt växelvis i

de båda riktningarna.

Banans mittlinje markerades med en plåt av reflekterande mate-

rial 0,1 x 0,5 m mitt emellan varje konpar för att fordonets

sidoläge via apparatur i fordonet skulle kunna registreras ut-

efter hela banan. Banan var vidare försedd med skyltar som angav

under vilket avsnitt konstant hastighet skulle hållas samt

var retardation före vändplatserna skulle börja.

Fordon

För försöken användes tre stycken olika persOnbilar: Volvo 142,

SAAB 99 och Volkswagen typ 1 ("skalbaggen"). Samtliga fordon

var av 1972 års modell. Samtliga fordon var försedda med auto-

matväxellåda, VW dock endast med halvautomatisk (saknar kopp-

lingspedal). I samtliga fordon hade inredningen modifierats

för att plats skulle erhållas för mät- och registreringsut-

rustningen. Under färd kunde förutom förare en försöksledare

medfölja för att bl a sköta registreringsutrustningen.

Enligt försöksuppläggningen kördes varje fordon i tre olika

versioner varav en var i originalskick. De två andra versio-

nerna hade olika defekter i styr- och hjulupphängningssystemen.
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På grund av försökens uppläggning, täta byten av försöksper-

soner och fordonstillstånd, kunde endast sådana former av

degradationer väljas som kunde åstadkommas och återställas

på kort tid (10 - 20 min) och utan alltför komplicerade tekw

niska hjälpmedel. Valet av degradation kom sålunda i viss mån

att styras av den konstruktiva utformningen av respektive för-

söksbilar.

Storleken av respektive degradationer (glappw och feljuste-

ringar) valdes efter diskussioner med andra forskare från VTI

och med representanter för AB Svensk Bilprovning så att de

skulle likna de största degradationerna som förekommer i

praktiken.

För de olika fordonen valdes följande degradationer:

Volvo 142 l. Bakaxelns tvärstag glappt 20 mm i ena in-

fästningen.

2. Originalskick.

3. Glapp i styrväxel motsvarande 100 mm på

rattperiferin.

SAAB 99 l. Kulled på höger styrlänk glapp 3 mm.

2. Bakaxelns tvärstag glappt 10 mm i ena in-

fästningen + glapp i kulled enligt (1).

3. Originalskick.

VW l. Toe out ca 10 mm motsvarande 1 varvs vrid-

ning på parallellstaget.

2. Originalskick.

3. Glapp styrväxel motsvarande 100 mm på ratt-

periferin.

Se även figur 2.



Försöksfordon, principfigmer av
degradationer i styr- o. hjulupphängning

83 Original
S1 Glapp styrstagsled
82 Glapp styrstags- o.

tvä rstagsled

 

   
Styrstagsied
med ca 3 mm
radialglapp

 

 

  

Tvärstagsled
med ca 10 mm
radialglapp

 

SAAB 99

     

 

 

Glapp styrväxel
motsv. 100 mm

fri röre|se på

rattperiferi n     

  

  

 

V2 Original
V3 Giapp styrväer
V1 Giappt tvärstag

  

  Tvärstagsled
med ca 20 mm

radialglapp

   

s C
F2 Original
F1 Toe out

F3 Glapp styrväer

Li I 1 1 I_J\ g: H I?
Toe out ca 10 mm motsv. 1 varv
utgängning av det ena styrstaget

 

 

  

._MAiümm;;j

  

 

Glapp styrväxel
enl. ovan

  

 

 

Figur 2.
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Träning (av försökspersoner)

Tolv förare med genomsnittliga körvanor, hälften män och hälften

kvinnor utnyttjades som försökspersoner. Samtliga försöksperson

ner fick före försöken provköra samtligabilar (originalskick)

i försöksbanan. Träningen fortgick så länge att de lärde sig

att behärska bilarna och att hålla konstant hastighet genom

banan. Vidare fick förarna träna att hålla fordonen i banmitt

på rakbanan, dvs lära sig förhållandet mellan de olika bilarnas

ytterkonturer och vad som kan ses från förarplatsen. Träningen

avbröts när både försökspersoner och försöksledare var nöjda

med körningen (vanligtvis efter ca 3 timmar).

Försökspersonen fick i samband med körträningen läsa körin-

struktioner och ställa frågor angående eventuella oklarheter.

Procedur

Försöken genomfördes med tre olika fordon. De olika fordonen

kördes vardera i tre olika tillstånd, originalskicket inklu-

derat. Varje försöksperson körde alla fordon i alla betingel-

SGI".

Eftersom det var tidsödande att flytta mät- och registrerings-

apparaturen mellan olika bilar kunde olika bilar inte växelvis

köras under en dag.

En genomförbar försöksutformning var att två försökspersoner

växelvis körde en bil i olika tillstånd under en dag. För-

sökspersonerna började med olika fordon och betingelser så

att inlärnings- och motivationseffekter minimerades.

Före varje körpass om nominellt 2 tim (1 försöksperson i en

bil i ett visst tillstånd) fick försökspersonen repetera kör-

instruktionen. En försöksledare medföljde försöksfordonet för

att sköta mät- Och registreringsapparaturen samt för att kontrol-

lera att körinstruktionen följdes (i första hand att försöks-

personen höll den föreskrivna konstanta hastigheten 70 km/h\,



§7,

.Under körpasset, ca 1 tim 45 min effektiv körtid,-regi3tre-

rades körförloppet via mätutrustningen och spelades in på

databandspelare under varannan paSsage i den ena körrigtningen.

Under körningen tilläts inte samtalâmellan försöksperson_och

försöksledare om annat än som var direkt nödvändigt för att

fullfölja körinstruktioner.

Efter körpasset intervjuades försökSpersonerna av en försöks-

ledare angående de subjektiva intrycken av körningen och

fordonet enligt särskilt formulär.

Under en försöksdag utfördes försök mellan kl 8.00 och 20.00.

Två försökspersoner fick växelvis köra vardera tre stycken

tvåtimmarspass. Den försöksperson som för tillfället inte

körde fick vila.

Mellan vartannat körpass ändrades fordonets tillstånd. För-

sökspersonerna meddelades inte om fordonet var i degraderat

skick eller i originalskick.

Registrering

 

Mätutrustningen i försöksfordonen mätte och registrerade

utefter hela försökssträckans längd:

l. fordonets hastighet (kontrollvariabel)

2. fordonets girvinkelhastighet (karakteristik av hur fordonet

framförts i banan)

3. fordonets sidacceleration (karakteristik av hur fordonet

framförts i banan)

4. fordonets rattvinkel (karakteristik av hur föraren han-

terat fordonet)

5. fordonets rattvinkelhastighet (karakteristik av hur föra-

ren hanterat fordonet)

6. fordonets avvikelse från banans mittlinje (karakteristik

av hur fordonet framförts i banan)



7. Bedömningar av körningarnas svårighetsgrad

Efter varje körning fick försökspersonerna bedöma hur svår

körningen var. De fick sätta ett streck på en 120 mm lång

linje som markerats med "mycket lätt att köra" i ena änden

och i andra änden "mycket svår att köra". Efter hela försöket

fick de göra om skattningarna och hade att speciellt tänka på

att skatta avstånden mellan de olika betingelserna i proportion

till hur de upplevde körningarna. I denna sista skattning om_

bads de också att markera en undre gräns för tillåtna egenska_

per för körning ute i trafiken. Före försöken fick försöksper»

sonerna även göra skattningar för att lära sig bedömningsme-

toden.
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RESULTAT

Resultatpresentationen kommer först att behandla kontroll-

måttet hastighet, därefter de bedömningar försökspersonerna

gjorde och slutligen resultaten från fordonsvariablerna.

Kontrollvariabeln hastighet

Hastigheten varierade endast i mycket liten utsträckning

mellan olika försökspersoner och mellan betingelser. En ten-

dens att snarare köra för fort än för långsamt kan emeller-

tid spåras i resultaten, se figur 4.

Den konstanta hastigheten visar att försökspersonerna an-

strängde sig och lyckades hålla hastigheten under kontroll,

vilket var en förutsättning för att de övriga variablerna

skulle kunna jämföras.



M: 71,1 71,1 71,2 70,4 71.1 70.8 70.1 70,6 70.5
70. _- + -I- -I- -I- -I- _- -- -I-

60°

50'

40-

30' 1

20 1

10'

antal försökspersoner

                  

ll 10 9 10 11 11 7 8 8

F1 F2 F3 v1 v2 V3 31' sz ' ss

  

Figur 4. Hastighetsmedelvärden för de olika betingelserna med inlagda
högsta resp. lägsta medelvärden (M) för enskilda personer. Inga skill-
nader är signifikanta.



22

Bedömningar

 

Skillnad mellan originalbilar och de andra betingelserna be-

dömdes som relativt stor med avseende på hur svåra fordonen

var att köra, se figur 5. Volvo med glappt tvärstag och Volks-

wagen med glapp styrväxel bedömdes som betydligt svårare att

köra än samma fordon i originalskick. Omkring hälften av be-

dömarna ansåg t o m att dessa två slitagetillstånd inte skulle

tillåtas i trafik.

Alla skillnader (med ett undantag) mellan originalbetingel-

serna och de andra betingelserna var signifikanta på 5%-nivån

med beroende t-prövning enligt Ferguson (l966)l). Undantaget

var Volkswagen där 1 varvs utgängning av det ena styrstaget

skett (A + 10 mm toe out).

l) Beroende t-prövningar tS _S = 1.84 df 11
l 3

Ferguson 1966 t = 2,70 df ll
_ S -S

2 3

t _ = 6,48 df ll
V1 V2

t = 3,97 df ll
V3-V2

t _ = 3,64 df ll
F2 F3

t = 0,01 df ll
F2-Fl

t > 1,796 ger signifikant skillnad

på 5% nivån (P < .05) för 11 frihets-

grader (df). Detta innebär att man

med 95% sannolikhet kan säga att t ex

bedömningar av Sl och S3 verkligen

skiljer sig från varandra dvs

Sl > S3.



Figur 5. Bedömningen av hur svåra de olika typerna av fordon är att köra.
Medelvärden (M) med inlagda spridningar (8). I figuren är även en av
försökspersonerna bedömd gräns för körning i trafik inlagd, dvs. de
bilar som inte kan accepteras i trafik ligger ovanför denna gräns. Skill-
naden är signifikant (beroende t-prövn. 5% nivån) mellan original och
slitage betingelser utom för "toe aut" dvs. Fl.

Bedömning av svårighet att köra fordonet

Mycket svåra A

att köra

svårighetsgrad för
körning i trafik

Bedömd största acceptabla '7/// I i' I / . I i' ;t / /- I

 

S = 36,34
3 = 29,48

S:l7,79

8:23.71

3:16.35

      

Mycket lätt M: 2383 42,08 58,50 65,50 92,75 M: 45,92 46.00 91.83
att kör-a I! llll l mmm

Original 31 S 2 Original V1 V 3 Original - F 1 F 3

Saab Volvo Volkswagen
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Resultatet från fordonsvariablerna

ås5ä52299-êr-@:yê§ê§

För varje individ har max resp min värdet för varje mätvariam

bel tagits för vartannat körpass under två timmar (ca 15 - 20

värden). För varje individ beräknas ett max resp min medelvärde.

Dessa medelvärden bildar ett fordonsmedelvärde. Differensen

mellan max och min fordonsmedelvärden beräknas och dessa ger

en differens peak to peak som benämns prestationsvärde eller

ø-värde. Detta euvärde är det beroendemått som kommer att redo-

visas i experimentet.

Bortfall

Beroende på problem med inspelningen av data har ett visst

bortfall skett. Bortfallet är helt beroende på den tekniska

utrustningen och det resterande materialet kan där betraktas

som representativt för hela materialet.

§§E§ål§§2ê§ll§9

Tendenserna i sidaccelerations_ och styrresultaten är likartade

för raksträckan, körfältsväxlingen och serpentinbanan men be-

tydligt mer uttalade i körfältsväxlingen, dvs sektion 2. Endast

de senare kommer därför att presenteras.

Skillnader i sidaccelerationer

 

Inga signifikanta skillnader (beroende t-prövning Ferguson

1966) mellan original och degraderade fordon erhölls för de

under dessa betingelser uppmätta sidaccelerationerna, se tabell

nedan.



Tabell o-medelvärden (se sid 23)
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och spridningar för sid-

acceleration uppmätta under olika degradations- och

originalbetingelser.

erhölls.

Medelvärdet för bilar i originalskick

degraderade

Standard-

Medelvärde avvikelse

Betingelse (m/82\ (m/SZ)

.Volkswagen Fl 8,8 l,O

F2 8,5 1,1

F3 8,7 1,2

Saab 81 9,8 1,1

82 lO,l 1,1

53 9,8 1,0

Volvo Vl 9,4 1,2

V2 9,3 l,5

v3 9,2 1,2

9,2

9,3

Inga signifikanta skillnader

Antal försöks-

personer

ll

lO original

'8

8 original

lO

ll original

ll
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Skillnader i girvinkelhastighet

Resultaten visar inga signifikanta skillnader (beroende

t-prövning. Ferguson 1966) mellan original och degraderade

fordon för de under dessa betingelser uppmätta girvinkelhastig-

heterna. Se tabell nedan.

Tabell o-medelvärden och spridningar för girvinkelhastighet

under olikadegradations- och originalbetingelser.

Inga signifikanta skillnader erhölls.

o-medel- Standard- Antal för-
Betingelse värde avvikelse söksper-

(rad/s) (rad/s) soner

Volkswagen Fl 0,40 0,07 ll

F2 0,38 0,07 10 original

F3 0,41 0,08 8

Saab Sl 0,41 0,08 7

82 0,45 0,07 6

S3 0,43 0,06 8 original

Volvo Vl 0,41 0,07 10

V2 0,39 0,10 ll original

V3 0,40 0,08 ll

Medelvärdet för bilar i originalskick 0,40

degraderade 0,41
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Skillnader i rattvinkelutslag

Resultaten visar att originalbilarna har körts med mindre

rattvinkelutslag än de degraderade bilarna. Samtliga skill-

nader utom för S1 är signifikanta, se tabell nedan.

vw 99 - 7529240

Volvo 148 - 126 2:220

styrning.

Tabell o-medelvärden och spridningar för rattvinkelutslag under

olika degradations- och originalbetingelser. Signifikans-

test med beroende t-prövning Ferguson (1966).

Beting- Medel- Standards Antal t- df Signifi-
else värde avvikelse fp värde kans-

grader grader nivå

Volks- Fl 82,7 12,2 11 2,0 P < .05

wagen F2 75,3 17,9 10 orig.

F3 99,0 16,4 9 2,2 P < .05

Saab Sl 141,2 25,9 7 0,3

82 143,9 23,5 8 2,0 P < .05

S3 132,5 23,7 7 orig.

Volvo Vl 138,9 23,3 10 1,9 P < .05

V2 126,5 14,7 7 orig.

V3 148,4 29,4 9 2,3 P < .05

Skillnaden i max styrutslag mellan ori-

ginalfordon och fordon med glappstyr-

växel, F2 - F3 och V2 - V3, är approxi-

mativt lika med det från glappet motsva-

rande 10 cm på rattperiferin ^J250. Maxi-

mala hjulutslaget är således ungefär

lika för bilar med original resp glapp-

Medelvärdet för bilar i originalskick 111O

degraderade 126O



Skillnader i rattvinkelhastighet
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Resultaten visar en klar skillnad i uppmätt rattvinkelhastig-

het mellan originalbilar och de flesta degradationstillstånden

hos dessa bilar, se tabell.

är signifikanta.

Tabell

Be-

ting-
else

Saab

Volvo

Samtliga skillnader utom för 82

$-medelvärden och standardavvikelse för rattVinkelhastig-

het samt signifikanstest (original mot degraderade be-

tingelser) med beroende t-prov enligt Ferguson (1966).

Medel- Stand-- Antal
värde avvikelse fp

rad/s rad/s

1 5,00 1,6 11

2 4,30 1,2 10

3 5,70 1,2 9

1 8,30 1,8 7

2 9,00 2,1 8

3 8,30 2,0 8

l 8,10 2,0 10

2 7,80 2,2 11

8,10 2,1 11

t_

Värde

Medelvärdet för bilar i originalskick 6,77

degraderade 7,31

df Signifi-
kansniVå

P < .05

P < .05

P < .05

ej sig

P < .025

P < .025
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Sidolägesfel totalt

 

Jämförelsetalen för förmågan att hålla banan är beräknade på

följande sätt. I varje mätpunkt registrerades en eventuell av-

vikelse från banmitt på >0,2 m, 0,2 m, 0,1 m och 0 m. Jämfö-

relsetalet för hela sträckan (endast raksträckan har utvärde-

rats) definieras som summan av antalet registreringar med av-

vikelse >0,2 m multiplicerat med 3, antalet avvikelser 0,2 m

multiplicerat med 2 och antalet registreringar 0,1 m multipli-

cerat med 1.

Resultaten visar för Volkswagen och Volvo inga signifikanta

skillnader mellan original och degraderade fordon för de under

dessa betingelser uppmätta sidolägesfelen. Skillnaden mellan

original-Saaben och den degraderade är relativt stor och 52

ger en signifikant skillnad.

Tabell e-medelvärden och standardavvikelse för sidolägesfel

under olika degradations- och originalbetingelser.

Be- Medel- Standard- Antal t- df Signi-
ting- värde avvikelse fp värde fikans
else av jäm- nivå

förelse-
talen

Volks- Fl 57,5 4,3 11 1,76 7

wagen F2 58,1 4,6 10 orig.

F3 58,2 3,6 8 0,80 5

Saab Sl 60,1 4,1 7 1,9 5

82 58,7 3,3 8 2,9 7 P < .025

83 57,7 3,4 8 orig.

Volvo Vl 56,0 4,1 10 0,92 8

V2 55,3 1,6 11 orig.

V3 55,1 1,35 11 0,66 9

Medelvärdet för bilar i originalskick 56,9

degraderade 56 , 3
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Effekten av två timmars körtid

 

Resultaten visar att försökspersonernas beteende förändrades

obetydligt under de två timmar de körde med originalbilar och

de olika typerna av degradationer. Någon trötthetseffekt på

gründ av en mer ansträngande körning kunde således inte påvisas.

Försökspersonerna uppgav också att de inte blivit särskilt

trötta av försöket och att de inte alls märkt någon trötthets-

skillnad på grund av de olika betingelserna.



Resultat sammanfattning

Oberoende variabler

1 Fordonsbetingelser Olika slitagebetingelser i styrsystem.

2 Körtid dvs. om förarens prestation försämras med tid.

      

Beroende variabler Signiñkanta effekter

Fordonsbetingelse Körtid

1 Hastighet Nej Nej

2 Girvinkelhastighet Nej Nej

3 Sidacceleration Nej Nej

4 Rattvinkel Ja Nej

5 Rattvinkelhastighet Ja Nej

6 Fordonets avvikelse från Nej 1) Nej

banans mittlinje

7 Förarnas bedömning av fordonet Ja Nej

 

1) En signifikans av 6erhölls emellertid
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DISKUSSION

Litteraturgenomgången visade att ett omfattande arbete har

utförts i USA där inverkan på köregenskaperna av olika typer

av hjulupphängningsm och styrsystemsdegradationer studerats.

Försök utfördes med testförare, automatstyrda fordon och genom

simulering och gällde huvudsakligen olika manövrer som skulle

motsvara kritiska trafiksituationer. Resultaten av dessa

studier visar att förarna kunde kompensera relativt väl för

olika degradationer som kan förekomma på fordon i trafiken.

Undersökningarna ledde också fram till vissa rekommendationer

om t ex hur stora glapp som skulle accepteras vid periodiska

fordonskontroller.

Från vissa synpunkter kan emellertid kritik riktas mot dessa

försök. Dels hade varje prov en mycket kort varaktighet i

tiden och dels prövades fordonen inte av vanliga förare utan

av testförare som väl kände både fordon och prov. Förarna

kunde således under en kort tid koncentrera sig hårt och kom-

pencera för fordonets brister. Teoretiskt skulle degradationer

kunna vara betydligt trafikfarligare än vad de ovan refererade

studierna kommit fram till. Målsättningen för detta försök

har varit att pröva vanliga förares förmåga att korrigera

för styr- och hjulupphängningsdegradationer samt att studera

om de kan korrigera fordonens sämre köregenskaper under en

längre sammanhängande tid.

Vid körning med vanliga förare i de degraderade fordonen konsta-

terades att maximalt utnyttjad sidacceleration och girvinkel-

hastighet inte var större än för originalfordonen. Detta be-

tyder att maximalt utnyttjad friktion mellan hjul och vägbana

ej påverkas och att t ex risken för att förlora väggreppet

vid halt väglag är oförändrad.

Endast för ett fordon, det som samtidigt kördes med degrada-

tioner i både styrsystem och bakhjulsupphängning, kunde det
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konstateras att avvikelsen från det ideella körspåret var

signifikant större än för originalfordonet. Avvikelsen var

emellertid mycket litene

För att kompensera för de inbyggda glappen använde förarna

större rattvinkelutslag och rattvinkelhastighet. I de båda

fallen med glapp styrväxel (motsvarande 10 om fri rörelse

på rattperiferin) är ökningen jämfört med originalfordonet

i maximalt använd rattvinkel "peak to peak" approximativt

lika med det fria glappet.

Ingen av de registrerade storheterna som representerar fordo-

nets läge eller rörelse i banan och förarens aktivitet för-

ändrades signifikant som funktion av körtiden.

Utvärderingen av tekniska mätdata visar sålunda att förarna

kunnat manövrera de degraderade fordonen lika bra som origi-

nalfordonen i banan. För att göra detta fordrades en större

styraktivitet från förarna. Denna ökade aktivitet kunde

presteras under ca 2 timmar utan trötthetseffekter.

Med utgångspunkt från dessa resultat och litteraturstudier

finns det anledning att förmoda att vanliga förare i trafiken

relativt väl kan kompensera för de styr- och hjulupphängnings-

degradationer som normalt förekommer i sådana situationer

där de i förväg vet hur de måste styra, även mycket svåra

sådana situationer och under en längre tid. Bedömningarna

visade att vanliga förare relativt väl kan känna fordonets

tillstånd och kanske därigenom ytterligare öka sina möjlig-

heter till kompensation för brister hos fordonet. I trafik

kör dessutom förarna vanligtvis sina egna fordon och har under

längre tid än i försöket lärt sig hur dessa reagerar i olika

situationer och hur de skall kompensera för eventuella

degradationer.

En begränsning som gäller både för de i USA utförda experimen-

ten och de här presenterade är att förarna visste vilket
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manöverprov de skulle utföra och när det skulle ske. Resul»

taten i dessa studier kan därför enbart gälla för situationer

där föraren i förväg vet vilken väg fordonet skall gå, dvs

normal körning både under enkla och svåra betingelser. I

trafiken uppkommer ofta situationer där blixtsnabba manövrer

är nödvändiga för att undvika t ex hinder och andra fordon.

En oförberedd förare som kommer i en sådan situation där

endast en snabb och precis manöver kan rädda honom kan ha

betydligt mindre möjligheter att kompensera för ett fordons

sämre manöveregenskaper. Den bristande samstämmigheten mellan

förarnas bedömning av de degraderade fordonens trafiksäkerhet

och de registrerade effekterna av dessa köregenskaper är mycket

betydelsefull i detta sammanhang. Två av de degraderade for-

donen bedömdes tcnrn som trafikfarliga, dvs de skulle inte

tillåtas i vanlig trafik. Dessa bedömningar grundar sig tro_

ligen på att förarna anar att de i kritiska situationer inte

kan kompensera för glappen lika bra som under försöken.

Det kan alltså sägas att när förare i förväg vet sin styr-

uppgift kan de kompensera för relativt kraftiga degradationer

även under en längre tid. Fortsatt forskning är emellertid nöd-

vändig för att Visa om detta även gäller i kritiska situatio-.

ner, dvs när en oförberedd förare snabbt skall manövrera for-

donet. Förarnas bedömning av de degraderade fordonens trafik-

säkerhet kan tyda på att man ännu inte studerat problemen till-

räckligt ingående.

Det är författarnas uppfattning att studier av oförberedda

förares förmåga att kompensera degraderade fordon i första

hand skall studeras och att man därefter skall välja metoder

för att arbeta fram specifika underlag och provmetoder till

den periodiska fordonskontrollen.
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