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REFERAT

Vid statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av

statens trafiksäkerhetsverk genomförts en pilotstudie

avseende taklastens inverkan på personbilars köregen-

skaper.

Undersökningen har omfattat litteraturstudie, teoretisk

analys medelst simulering i dator samt experimentella

studier av vältningsrisk, manövrerbarhet och sidvind-

känslighet.

De experimentella studierna har genomförts med Volvo

142 som belastas med upp till 120 kg på tak eller i

bakre bagageutrymme. Det visade sig att i de fall

lasten hade nämnvärd betydelse för manövrerbarheten

var last 1 bakre bagageutrymme sämre än taklast. Detta

gäller âüMHI sidvindkänsligheten för det studerade

fordonet. De studerade lastalternativen medförde dock

inte i något fall en så kraftig försämring att farliga

eller av andra skäl oacceptabla köregenskaper erhölls.

Simuleringarna bekräftade i stort iakttagelsen att last

i bakre bagageutrymme ur manöversynpunkt är sämre än

taklast.

Vältningsgränsmätningarna visade att det studerade for-

donet även vid den tyngsta här provade taklasten snara-

re sladdar än välter vid stora sidaccelerationer på

vägar med normala friktionsförhållanden.

Litteraturstudien har påvisat behovet av utökade stu-

dier främst avseende små och krängveka bilar.
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ABSTRACT

A study has been carried out at the National Swedish

Road and Traffic Research Institute with the objective

of determining the influence of the roof load on the driv-

ing Characteristics of passenger cars. The study has been

sponsored by the National Swedish Road Safety Office.

The study comprises a literature survey, a theoretical

analysis by data simulation and experimental studies

of the overturning risk, manoeuvrability and sensiti-

vity to side-Winds.

The experimental studies have been carried out with the

aid of a Volvo 142 having a load up to 120 kg on the

roof rack or in the rear boot. In those cases where

the load was of any importance to the manoeuvrability

it proved to be worse to place the load in the rear

boot than on the roof rack. The same facts proved to

be valid for the sensitivity to side-Winds. The studied

load alternatives did not in any case cause a deroga-

tion resulting in dangerous or for other reasons un-

acceptable driving Characteristics. As a whole the simu-

lations confirmed that the location of the load in the

rear boot was worse than on the roof rack from manoeu-

vrability point of view.

The ratings of the overturning limit showed that the

studied vehicle rather skids than overturns at large

side accelerations on roads with normal friction condi-

tions also when the heaviest roof load was tested.

The literature survey has proved the need for more

extensive studies especially regarding small vehicles

and vehicles with limited roll stiffness.
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SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av sta-

tens trafiksäkerhetsverk genomfört en undersökning av-

seende taklastens inverkan på personbilars köregenska-

per.

Undersökningen har omfattat dels en litteraturstudie

avseende tidigare arbeten inom området, dels en teore-

tisk analys medelst matematisk simulering i dator och

dels experimentella studier av såväl vältningsrisk som

manövrerbarhet och sidvindkänslighet.

Syftet med undersökningen-var att finna underlag för

enhetliga normer för tillåten taklast.

Av kostnadsskäl måste de ursprungliga planerna att

genomföra de experimentella studierna med tre olika

personbilsmodeller överges. Endast en biltyp har kunnat

studeras och undersökningen har därför mera fått karak-

tären av enpilotstudie som påvisat behovet av studium

av ytterligare ett antal fordons- och lastvarianter och

det ursPrungliga syftet med undersökningen har därför

inte kunnat uppfyllas.

Trots en relativt omfattande litteratursökningsinsats

har endast några få referenser med någorlunda relevans

för den aktuella frågan påträffats. Dessa referenser

som samtliga är hämtade ur den populära biltekniska

pressen påvisar taklastens menliga inverkan på styr-

egenskaperna för små och krängveka bilar samt att last

i bakre bagageutrymme försämrar styregenskaperna i

synnerhet för bilar med stort bakre s k överhäng. För-

sämringen i styregenskaper kom bl a till uttryck i

form av krav på ökat styrarbete och körskicklighet hos

föraren.
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De genomförda simuleringarna medger inga generella

slutsatser men antyder att last i bakre bagageutrymme

är gynnsammare än taklast vid bromsning i kurva. Vid

enkel körfältsväxling ger ökande last oberoende av

placering försämrade köregenskaper.

Vältningsgränsmätningarna har visat att den tyngsta här

studerade taklasten (120 kg) inte förmår nedsätta vält-

ningsgränsen för det studerade fordonet (VOlvo 142)

i sådan omfattning att vältningsrisk på vägbeläggningar

med normala friktionsegenskaper uppkommer.

De genomförda manöverproven har visat att inom ramen

för här gjorda begränsningar (Volvo 142 med last upp

till 120 kg) gäller att egenskaperna vid bromsning inte

nämnvärt påverkas av lasten. Vidare har visats att vid

en manöver av typ dubbel körfältsväxling medför last

1 bakre bagageutrymme sämre styregenskaper och sämre

dynamisk stabilitet än vad som är fallet vid taklast.

Det bör dock observeras att den aktuella bilen har

tämligen stort bakre överhäng samt att köregenskaperna

inte i något av lastalternativen försämrades i sådan

utsträckning att farliga eller av andra skäl oaccep-

tabla köregenskaper erhölls.

Vad avser fortfarig och transient girningskarakteristik

uppfyller fordonet vid samtliga belastningsfall den

amerikanska ESV-normen. Sidvindkänsligheten slutligen

har visats vara större vid last i bakre bagageutrymme

än vid taklast. Lastens tyngd eller volym, inom här

provade gränser, påverkar inte denna slutsats.
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SUMMARY

A study has been carried out at the National Swedish

Road and Traffic Research Institute with the objective

of determining the influence of the roof load on the

driving Characteristics of passenger cars. The study

has been Sponsored by the National Swedish Road Safety

Office.

The study comprises a literature survey, regarding

earlier works, a theoretical analysis by mathematical

data simulation and experimental studies of over-turning

risk, manoeuvrability and sensitivity to side-Winds.

The objective ofijuastudy was to find basic data for

the establishment of uniform standards regarding safe

roof load.

The original plans of carrying out the experimental

studies with three different models of passenger cars

had to be abandoned due to the expenses. It was only

possible to study one vehicle model and therefore the

study has turned into a pilot study showing the need

for studies of a further number of vehicles and trucks.

The original objective of this study has therefore not

been fulfilled.

In spite of a relatively extensive documentary research

work, only a few references of relevance to the current

question have been found. These references which are

all taken from the popular automobile engineering press

show the bad influence of the roof load on the steering

Characteristics of small vehicles and vehicles with

limited roll stiffness. A load in the rear boot also

proved to have a derogatory effect on steering perfor-

mance especially on vehicles with a large rear so-called

overhang. The derogation of the steering Characteristics

was, e.g. expressed as a need to work harder at steering

and a better driving-skill of the driver.
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The simulations which have been carried out do not

permit any general conclusions but suggest that a load

in the rear boot is more favourable than a roof load

when braking in a curve. At a single lane change

manoeuvre an increase of the load - independent of its

place - has a derogatory effect on the driving charac-

teristics.

The ratings of the overturning limit have proved that

the heaviest roof load in this study (120 kg) does not

reduce the overturning limit of the studied vehicle

(Volvo 142) to such an extent that the overturning

risk is a fact on pavements with normal friction condi-

tions.

The manoeuvrability tests showed that within the limita-

tions in this study (Volvo 142 with a load up to 120 kg),

the Characteristics at a braking manoeuvre are not

considerably affected by the load. Furthermore, at a

double lane change manoeuvre a load in the rear boot

proved to give worse steering Characteristics and worse

dynamic stability than what is the case of a roof load.

It should be noted, though, that the car in question

has quite a big rear overhang and that the driving

Characteristics were not degradedtx>such an extent

that in any of the load alternatives the result was

dangerous of for other reasons unacceptable driving

Characteristics were found.

Regarding continued and transient yaw Characterization

the vehicle fulfills the ESV Standard in all load cases.

Finally, the sensitivity to side-Winds has proved to

be larger when the load is in the rear boot than on the

roof. The weight or the volume of the load - within the

limits tested in this study - do not affect this

conclusion.
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BAKGRUND

Personbilar är normalt inte konstruerade för att

transportera last på taket men i de fall lastens sam-

manlagda volym överstiger tillgängligt stuvningsut-

rymme tillgripes ofta denna nödlösning. Gällande

svenska bestämmelser avseende tillåten taklast är dik-

terade av biltillverkare och -importörer och är sålunda

inte baserade på några enhetliga överväganden rörande

vad som kan vara ur trafiksäkerhetssynpunkt acceptabel

inverkan av taklast på personbilars köregenskaper. Mot

bakgrund härav har statens trafiksäkerhetsverk (TSV)

uppdragit åt statens väg- och trafikinstitut (VTI) att

utreda hur personbilars köregenskaper påverkas av tak-

lastens tyngd och utformning i syfte att finna underlag

för enhetliga normer för tillåten taklast. De köregen-

skaper som därvid skulle studeras var vältningsrisk,

manövrerbarhet och sidvindkänslighet. Utredningen

skulle omfatta dels en litteraturstudie avseende tidi-

gare undersökningar inom området, dels en teoretisk

analys medelst simulering i dator och dels experimen-

tella studier av såväl vältningsrisk och manövrerbarhet

som sidvindkänslighet. Genom undersökningens avgräns-

ning till att omfatta endast köregenskapernas beroende

av taklasten skulle hållfasthet hos lastförankring eller

hos takräcket och dess fästpunkter i bilen inte beak-

tas. Taklasten förutsätts sålunda vara tillräckligt

väl förankrad på bilens tak.

Enligt de ursprungliga planerna skulle simuleringsav-

snittet innefatta dels framtagande av en matematisk

fordonsmodell och dels genomförande av simuleringar

med denna. Fältförsök skulle vidare genomföras med tre

personbilar valda så att de dels representerade de

vanligaste biltyperna i den svenska bilpopulationen

och dels representerade de tre konstruktionstyper som

förekommer, dvs motorn monterad framtill i bilen dri-

vande bakhjulen, motorn monterad framtill drivande
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framhjulen samt motorn monterad baktill drivande bak-

hjulen.

Det visade sig dock Vara nödvändigt att i vissa stycken

frångå dessa planer. Det var sålunda inte möjligt

att inom beräknade kostnadsramar ta fram en matematisk

fordonsmodell med för studien erforderliga egenskaper.

Då det dessutom visade sig att AB Volvo förfogade

över en lämplig matematisk fordonsmodell som redan

var uppkopplad i hybriddator, beslöts att uppdra åt

Volvo att genomföra de avsedda simuleringarna. Fält-

försöken visade sig vidare inte heller möjliga att

genomföra i avsedd omfattning inom beräknade kostnads-

ramar och det beslöts därför att endast en biltyp skulle

användas. Den bil som användes var en Volvo 142, dvs

av typ frontmotor och bakhjulsdrift. Även vältnings-

gränsmätningarna begränsades till att omfatta endast

denna biltyp.
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GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

Slip

Hjulförsedda vägfordon är för sin framdrivning, broms-

ning, kurshållning och kursändring beroende av de

friktionskrafter som kan överföras mellan hjul och

vägbana. Teorien bakom friktionskrafternas uppkomst

och storlek är tämligen komplicerad och skall här be-

röras endast i den utsträckning det är nödvändigt för

den fortsatta framställningen. I övrigt hänvisas till

speciallitteratur inom området såsom t ex Kummer och

Meyer, 1966 och Ohlsson et al, 1972.

Då friktionskrafter av nämnvärd storlek skall överföras

från ett luftgummihjul till vägbanan uppstår en glid-

ning i kontaktytan mellan de två materialen. Detta

medför att ett bilhjul som bromsas eller drivs kommer

att rulla med en annan periferihastighet än om hjulet

rullar utan kraftöverföring från bildäck till vägbana

men med samma framföringshastighet. Denna hastighets-

skillnad sätts vanligen i relation till framförings-

hastigheten, vilken för ett hjul som rullar utan

bromsning eller drivning är lika med periferihastig-

heten. Den sålunda erhållna kvoten benämns slip i

samband med ett bromsat hjul och spin i samband med

ett drivet hjul.

Slip definieras sålunda:

o =--V--P--100%

där (I = slipvärde, %

v = hjulets framföringshastighet

vp = hjulets periferihastighet
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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 medhjulbelastningen fås

det s k friktionstalet och figur 1 visar ett typiskt

samband mellan friktionstal och slip vid bromsat hjul

respektive mellan friktionstal och spin vid drivet

hjul.

ä-_-ø

 

spin slip 100%

 

Figur 1. Principiellt samband mellan friktionstal,
slip och spin (Ohlsson et al, 1972)

Vid slipvärdet (eller spinvärdet) 0 utvecklas ingen

friktionskraft men vartefter slipvärdet ökar, ökar

även friktionstalet för att nå ett maximum i området

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

det ökar mot 100% (låst hjul).
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Avdrift

I föregående avsnitt har friktionskrafterna 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 kurshållning och kursändring. Mot-

svarigheten 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 2, så länge hjulet

inte utsätts för någon mothjulplanet vinkelrät kraft.

0
7

\/o'
3 W

O

  

 

 

Figur 2. Sidkraftens inverkan på ett rullande hjul
(Ohlsson et al, 1972)

Om emellertid en sidkraft Sö 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,
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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 pr0por-

tionella mot varandra vid små avdriftsvinklar varvid

följande samband gäller.

där C, sidkraftskoefficienten, tar hänsyn till hjul-

belastning, inre lufttryck, ringkonstruktion m m.

För större avdriftsvinklar fås ett ickelinjärt samband

vars principiella utseende framgår av figur 3.
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Figur 3. Sidkraftens beroende av avdriftsvinkeln vid
olika hjulbelastningar (Ohlsson et al, 1972)
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Sidkraftens beroende av hjulbelastningen framgår av

figur 4. Kurvorna är som framgår av figuren konvexa

uppåt vilket är av betydelse för sidkraftuppbyggnaden

och därmed fordonets styregenskaper vid p g a dynamisk

belastningsöverflyttning varierande hjulbelastning.

 

Avdrifts-

vinkel 6
N

2800 Inrad
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m 2000 122

4.)
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- 52
800
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Figur 4. Sidkraftens beroende av hjulbelastningen vid
olika avdriftsvinklar
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LITTERATURSTUDIE

I syfte att finna tidigare redovisade undersökningar

rörande taklastens inverkan på personbilars köregen-

skaper har en retrospektiv litteratursökning genomförts

Via National Highway Traffic Safety Administration i

databasen Highway Safety Literature. För uppsökning

av eventuell nytillkommande dokumentation inom området

placerades vidare en stående sökprofil såväl hos IRRD

som hos Highway Safety Literature. Parallellt därmed

har även bedrivits viss manuell sökning i de tidskrif-

ter som finns vid VTI bibliotek. Trots denna relativt

stora litteratursökningsinsats har, bortsett från

några få artiklar i den populärare biltekniska pressen,

inga referenser som specifikt behandlar den aktuella

frågan påträffats.

De nämnda artiklarna i den populära motorpressen har

huvudsakligen varit fokuserade på lastförankring,

bränsleförbrukning, acceleration och backtagning.

Såväl "Vi bilägare" som "Motor" påpekar dock att tak-

lasten påverkar sidvindstabilitet och stabilitet t ex

vid kurvkörning. "Motor" anger vidare tumregeln:

"Taklastens vikt bör inte överstiga fem procent av

bilens tjänstevikt". Den tyska tidskriften "Auto,

Motor und Sport" säger att många biltillverkare vid

sidan av föreskrifter om maximal taklastäven förordar

lägre hastighet.

"Auto, Motor und Sport" har i nr 12/1973 presenterat

egna körprov med tre relativt små bilar BMW 2002,

Renault 5 och Volkswagen 1302. Proven genomfördes dels

med två personer i bilarna och dels med fyra personer

och ballast upp till totalvikt. AV denna ballast pla-

cerades 50 kg på taket och resten i bagageutrymmet.

Den totala lastens storlek har inte angivits men med
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antagandet att de två tillkommande passagerarna till-

sammans väger 150 kg kan ur tillgängliga uppgifter

framräknas att lasten i bagageutrymmet var 10 kg 1

BMW:n och 20 kg 1 de båda andra bilarna.

Förutom accelerations-och tOpphastighetsprov som här

är av ringa intresse utfördes körprov i en slalombana

där ett antal trafikkoner placerats i rät linje med

18 m mellan konerna. Jämförelsen mellan lastvarianter

och bilar baseras på den i de olika fallen högsta

möjliga hastigheten i banan. Tabell 1 visar de hastig-

heter som erhölls i de olika fallen.

Tabell 1. Högsta möjliga hastigheter vid körning i
slalombana med 18 m hinderavstånd

 

  

Belastning BMW 2002 Renault 5TL VW 1302

2 personer 53,6 km/h 52,6 km/h 53,1 km/h

Full last 51,0 km/h 45,5 km/h 50,2 km/h

  

 

  

Som framgår av tabellen är hastighetsskillnaden mellan

de tre bilarna vid lätt last mycket liten. I fullastat

tillstånd ligger den högsta hastigheten 2,6 respektive

2,9 km/h lägre för BMW men 7,1 km/h lägre för Renault-

bilen. Denna relativt de övriga bilarna stora last-

känslighet torde bero på att Renault är mycket vekt

fjädrad med låg krängstyvhet. De i Sverige tillåtna

taklasterna för dessa biltyper är för BMW 75 kg samt

för Renault och VW 50 kg. BMW-bilen var sålunda vid

dessa prov belastad till två tredjedelar av tillåten

taklast medan Renault och VW var lastade till maximalt

tillåten taklast. Skillnaden i köregenskaper kom vidare

till uttryck i form av krav på ökat styrarbete och

körskicklighet hos föraren. Det är vidare intressant

att konstatera att de försämrade köregenskaperna hos
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BMW-bilen i icke försumbar utsträckning synes vara att

hänföra till inverkan av den belastning som utgjordes

av baksätespassagerare och last i bakre bagageutrymme.

Hos VW som har ett bagageutrymme fram och ett omedel-

bart framför motorn och Renault som har bakre bagage-

utrymme men till skillnad från BMW mycket litet s k

överhäng bakom bakaxeln har krängningsegenskaperna

haft större betydelse. I fallet Renault anses akut

vältningsrisk ha förelegat vid slalomprovet. "Auto,

Motor und Sport" framhåller avslutningsvis att olämp-

ligt belastade bakre bagageutrymmen kan förskjuta

bilens tyngdpunkt så långt bakåt att en normalt under-

styrd bil kan få kraftiga överstyrningsegenskaper.

Detta är en potentiell olycksrisk dels därför att

överstyrningstendensen inte kommer till klart uttryck

förrän i en kritisk situation och föraren då är oför-

beredd på och ovan vid bilens förändrade köregenskaper

och dels därför att förloppet är instabilt och snabbt

kan leda till en situation som är omöjlig att behärska

även för en skicklig förare.

"Auto, Motor und Sport" återkommer i nr 13/1975 till

frågan om lastens betydelse för personbilars köregen-

skaper.

Trots att man framhåller taklastens betydelse för vält-

ningssäkerheten har dock huvudintresset koncentrerats

till inverkan på styregenskaperna av bakre bagagerums-

last. Efter provkörning medkü_a Volvo 244 som har re-

lativt stort bakre överhäng konstateras sålunda att,

med tidningens uttryckssätt, det inte blir mycket kvar

av de normalt harmlösa köregenskaperna när lasten kon-

centreras till bagageutrymmet.

Litteratursökningen har i övrigt endast givit littera-

tur som behandlar värdering av bilars köregenskaper

i största allmänhet och försök att finna kriterier

för godtagbara egenskaper. Metoderna att studera och
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beskriva fordons köregenskaper är många men någon

allmänt accepterad metod att ur trafiksäkerhetssyn-

punkt klassificera fordons köregenskaper har inte på-

träffats.
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VÄLTNINGSGRÄNS

För attbelysa hur taklasten påverkar vältningsrisken

för en personbil genomfördes med Volvo 142 mätning av

vältningsgränsen med och utan taklast. För detta ända-

mål utnyttjades en vid institutet befintlig anordning

som ursprungligen framtagits för mätning av tyngdpunkts-

höjd och vältningsgräns hos tunga fordon. Anordningenr

vars utseende framgår av figur 5, är emellertid väl

lämpad även för mätning på lätta fordon.

 

Figur 5. Anordning för mätning av tyngdpunktshöjd och

vältningsgräns

Figur 6 visar en principskiss av anordningen med de

intressanta krafterna markerade. Som framgår av figu-

ren är den simulerade vertikalkraften mg.cos d varför

simuleringen kan sägas avbilda kurvkörning med fordo-

net med massan m-cos d men 1 Övrigt identiskt med det

verkliga fordonet.
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mcmuâ-SA,

 

mg cosa

9(m cosaig m9

 

Figur 6. Statisk simulering av kurvkörning med fordon

Figur 7 visar schematiskt Vältningsgränsen för kräng-

ande fordon i kurva. Fordonet välter då angreppslinjen

för tröghetskraften F skär markplanet utanför den kurv-

yttre stödpunkten (A). Sidaccelerationen SA har vid

Vältningsgränsen (SA = SAV) beloppet g-tan av. Vin-

keln av återfinns i figur 7 och g är tyngdacceleratio-

nen (9,81 m/sz).

Mätningarna gav till resultat att Volvo 142 utan tak-

last välte vid d = 45,50 och med 120 kg taklast, där

lastens tyngdpunkt låg 1,7 m över marken, vid G = 40,00.
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Vältningsgräns för fordon i kurva. A är an-

greppspunkten för kontaktkrafternas resul-

tant på ytterhjulen, m är fordonets massa,

SA dess sidacceleration, ceff är halva
effektiva spårvidden och h är tyngdpunkts-

höjden vid krängvinkeln 6 = 0

Figur 7.

Sidaccelerationen vid vältning (SAV) fås sålunda i de

två fallen:

Volvo 142 olastad: gotan 45,5O = 1,02 gSAV =

olastad

= 9,98 m/s2

Volvo 142 120 kg taklast: SAV
__ O_120 kg - g-tan 40,0 -

= 0,84 g = 8,23 m/s2
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En last med massan 120 kg placerad på taket på en 1

Övrigt olastad Volvo 142 så att lastens tyngdpunkt

ligger 1,7 m över marken nedsätter sålunda fordonets

vältningsgräns till gfåâ ° 100 x 82% av värdet för

olastat fordon.

Med sidaccelerationen SA = V2/R och R = 50 m fås

V2 = SA ° R

 

VOlastad = /9,98 ° 50 = 22,3 m/s = 80,4 km/h

 

V120 kg = /8,23 ° 50 = 20,3 m/s = 73,0 km/h

Dessa hastigheter skulle sålunda vara de högsta möj-

liga i de två fallen vid kurvradien R = 50 m. Resone-

manget förutsätter givetvis att den mellan däck och

vägbana tillgängliga friktionen är tillräckligt stor

för att tillåta sidaccelerationer av här angiven

storleksordning. Detta torde normalt inte vara fallet

varför risken att välta vid kurvkörning med Volvo 142

med här angiven taklast torde vara tämligen liten

såvida inte hinder i vägbanan av typ trottoarkant

eller liknande medger större sidkraftuttag än vad som

krävs för vältning. Här kan även anmärkas att vid bil-

körning normala sidaccelerationer ligger i området

0,2 - 0,3 g. Av litteraturstudier har emellertid fram-

gått att bilar med vek fjädring och hög krängstyvhet

i extrema situationer kan köras så att risk för vält-

ning förekommer. Det kan följaktligen finnas skäl att

genomföra vältningsgränsmätningar av här angivet slag

då misstanke uppkommer att av biltillverkare eller

bilimportörer angivna tillåtna taklaster har bestämts

utan erforderlig hänsyn till bilens krängningsegen-

skaper.
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TEORETISK ANALYS

I syfte att så allsidigt som möjligt belysa taklastens

inverkan på personbilars köregenskaper genomfördes en

teoretisk analys av problemet. Enligt de ursprungliga

planerna skulle denna analys ha formen av en matematisk

simulering i institutets hybriddator. Då det emeller-

tid inte visade sig möjligt att inom den beräknade

kostnadsramen ta fram den för denna simulering erfor-

derliga matematiska fordonsmodellen och då det vidare

befanns att AB Volvo förfogade över för simuleringen

erforderliga resurser såväl i fråga om programvara

som dator beslöts att genomföra simuleringen där i

stället för på VTI.

Analysens omfattning

 

Den matematiska simuleringen omfattade sju fordons-

varianter, sex lastvarianter och tre manövertyper.

De sju fordonsvarianterna framgår av tabell 2.

Tabell 2. Vid simuleringen använda fordonsvarianter

 

 

 

Fordonskod Fordonstyp

LB åätt Bakhjulsdriven Eaktung

L Eätt Bakhjulsdriven

LF gått Framhjulsdriven Eramtung

MB Medeltung Bakhjulsdriven åaktung

M Medeltung Bakhjulsdriven

MF Medeltung Framhjulsdriven Eramtung

T gung Bakhjulsdriven
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Tabell 3 Visar de sex lastvarianterna.

Tabell 3. Vid simuleringen använda lastvarianter.

  

 

 

Belastning kg

Belastningskod På taket I bagageutrymme Summa

NN 0 0 O
NH 0 75 75
HN 75 0 75
HH 75 75 150

NF 0 150 150
FN 150 0 150

   

 

 

De tre manövertyperna var:

Bromsning på rak kurs

2. Bromsning i kurva

3. Enkel körfältsväxling

Bromsningsmanövrerna utfördes vid två friktionsnivåer:

a. f 0,2

b. f 0,8

Körfältsväxlingen utfördes vid tre hastigheter:

a. 64 km/h = 17,8 m/s

b. 80 km/h = 22,2 m/s

C. 107 km/h = 29,7 m/s

Matematisk modell

 

Som ovan nämnts genomfördes simuleringarna hos AB

Volvo med utnyttjande av deras hybriddator och där upp-

kopplad matematisk fordonsmodell. För beskrivning av
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denna modell hänvisas till "Swedish Experimental

Safety Vehicle Program" Report 5-01 Juni 1974 "Simula-

tion Mathematical Model". Följande för här aktuell

simulering intressanta egenskaper skall dock nämnas.

Fordonets fjädrade massa har sex frihetsgrader, dvs

den kan utföra translationsrörelse i längs- och tvär-

1ed samt i vertikalled och rotationsrörelse m a p

koordinataxlar i dessa riktningar dvs kräng-, nick-

och girrörelse. Extrema nick- och krängrotationer,

t ex Vältning, kan dock ej simuleras.

Den fjädrade massan påverkas av länkkrafter i hjul-

upphängningarna, fjäderkrafter och stötdämparkrafter.

Stötdämparkarakteristiken är linjär medan fjäderkarak-

teristiken är olinjär och visas i figur 8.

I modellen använda däckkarakteristika härrör från

uppmätta data.

  

 

 

9000< sova-1
VEHICLE B VEHICLE B

FRONT R ÅR
60004 6000* E

3000« 30001

.o's .Ib .175 '7;- (m) .02: .lb ,133 I, (m)

Figur 8. Fjäderkarakteristik för fordonsvariant

"Vehicle B" i det svenska ESV-programmet
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Principer för variation av fordonsdata

 

Som basvariant vid simuleringen används fordonsvarian-

ten M enligt ovan. Denna variant är i huvudsak identisk

med "Vehicle B, vid simuleringarna inom "Swedish

Experimental Safety Vehicle Program". Detta fordon har

i princip data motsvarande Volvo 140. De lätta fordons-

varianterna LB, L och LF har en fjädrad massa mot-

svarande 70% av M-variantens medan T-variantens fjäd-

rade massa är 130% av M-variantens.

 

Axelavståndet antas proportionellt mot ;fjädrad massa.

Dessa principer för val av massa och axelavstånd leder

till att L-varianterna motsvarar bilar som i dessa

hänseenden ligger någonstans mellan Volvo 66 och Volvo

343 medan T-varianten motsvarar ungefär Mercedes Benz

280 S.

Avståndet mellan framaxel och tyngdpunkten för fjädrad

massa väljs för de framtunga varianterna till 40% av

axelavståndet, för de baktunga 60% av axelavståndet

och för övriga (normalbyggda) 48% av axelavståndet.

Tröghetsmomentet för fjädrad massa med avseende på en

koordinataxel i fordonets längdled genom fjädrade

massans tyngdpunkt (x-axel) antas proportionellt mot

fjädrade massan.

Tröghetsmomenten för fjädrad massa med avseende på en

koordinataxel i fordonets tvärled respektive vertikalt

genom fjädrade massans tyngdpunkt (y- respektive 2-

axeln) antas proportionella mot produkten av fjädrad

massa och kvadraten på avståndet mellan framaxeln och

fjädrade massans tyngdpunkt.

Stötdämpar- och fjäderkarakteristik antas proportio-

nell mot den del av krängande massan som statiskt be-

lastar det aktuella hjulet.
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Med utgångspunkt från dessa data beräknas sedan de

data som gäller för de olika belastningsvarianterna.

Vid simuleringen använda datakombinationer presenteras

i bilaga.

Manövertyper

 

§299§Bl§9_9å_5ê5_595§

Bromsningen utförs vid två olika friktionsnivåer

f = 0,8 respektive f = 0,2. Utgångshastigheten för

bromsning är vid den högre friktionen 20 m/s (72 km/h)

och bromsmomentets slutvärde väljs så att fordonet

får retardationen 6 m/s2 Motsvarande värden vid den

lägre friktionen är 13,9 m/s (50 km/h) respektive 1,8 m/sz.

Bromskraftfördelningen väljs för samtliga fordonsvari-

anter så att i olastat tillstånd optimal bromsning er-

hålls vid friktionstalet f = 0,8. Med optimal bromsning

avses det fallet att vid kraftig bromsning samtliga

fyra hjul samtidigt uppnår låsningsgränsen.

Bromsansättningen sker praktiskt taget momentant eller

närmare bestämt enligt en exponentiell funktion av

nedan angivet utseende:

_ t
l_e0,076

Detta innebär att bromsmomentet har uppnått 99% av

 

slutvärdet efter cirka en tredjedels sekund.
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§59E§El§9_l_EEEYê

Bromskraftfördelning, bromsansättningstid och broms-

moment är identiska med vad som gäller bromsning på

rak kurs (avsnitt 5.4.1).

Rattvinkel vid fortfarighet och friktionstalet f = 0,8

väljs så att sidaccelerationen vid utgångshastigheten

för bromsning (20 m/s) blir 3 m/sZ.

Vid friktionstalet f = 0,2 väljs rattvinkeln vid

fortfarighet så att sidaccelerationen blir 1 m/s vid

utgångshastighet för bromsning som här är 14 m/s

(50 km/h).

Fordonet läggs i fortfarig kurvkörning innan broms-

ningen påbörjas.

EBEêl-E§E§êlE§Y§§llQQ

Den enkla körfältsväxlingen erhålls med hjälp av en

rattvinkelfunktion i form av en helperiod av en sinus

med modifierad in- och utgång enligt figur 5. Figuren

har försetts med tre tidsaxlar som ger periodtiderna

2,5 5, 2,0 5 och 1,5 5 för rattvinkelsignalen. Med ut-

gångspunkt från periodtiden 2,0 s vid hastigheten 80 km/h

(22,2 m/s) har hastigheterna vid de båda övriga period-

tiderna bestämts så att den vägsträcka under vilken

körfältsväxlingen skall ske är densamma i samtliga tre

fall. Dvs följande skall gälla:

v ° T = konst

T = 2,5 5 v = 64 km/h = (17,8 m/s)

T = 2,0 5 v = 80 km/h = (22,2 m/s)

T = 1,5 8 v = 107 km/h = (29,7 m/s)
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Rattvinkelamplituden väljs så att sidavvikelsen 3,5 m

erhålls för varje fordons- och lastvariant.
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?så ' 0,3 0,6Y9 1172/15
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-O,6 /
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Figur_g; Normerad rattvinkelfunktion

Simuleringsresultat

 

§299§Qi§9_på_rê5_592§

Ett fyrhjuligt fordon som bromsas så att bakhjulen

låses medan framhjulen fortfarande roterar tenderar

att svänga runt ett halvt varv så att bakänden kommer

först i färdriktningen sett. Om fordonet däremot brom-

sas så att framhjulen låses medan bakhjulen fortfar att

rotera förloras fordonets styrbarhet men färden fort-

sätts stabilt rakt fram med framänden först. I det

fallet att samtliga hjul låses samtidigt blir fordonets

fortsatta uppträdande beroende av variationer i
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friktionskrafterna mellan de olika hjulen och vägbanan

och kan därför inte förutsägas.

Vad som är avgörande för om framhjulen eller bakhjulen

låses först ellerom alla hjul låses samtidigt är rådande

friktionsnivå och bilens bromskraftfördelning. Med

bromskraftfördelning avses kvoten mellan total broms-

kraft vid framhjulen och total bromskraft vid bakhju-

len m tt vid någon bromspedalkraft.

Optimal bromsning dvs bromsning med maximal retardation

erhålls i det fall att samtliga hjul kan bromsas så

att de vid en liten ökning av bromspedalkraften låses

samtidigt. Detta kan för någon viss biltyp och broms-

kraftfördelning vid någon viss belastning endast upp-

nås vid ett enda friktionsvärde.

Avsikten med denna simulering var att studera hur

belastningen försämrade fordonets bromsningsegenskaper

och av detta skäl valdes bromskraftfördelningen så

att det olastade fordonet i alla varianter skulle

kunna bromsas optimalt vid friktionsnivån f = 0,8.

Hög friktion

Genom att simulera bromsprov vid friktionsnivån 0,8

och fastställa i vilka fall hjullåsning inträffar samt

studera hur kvoten mellan dynamisk framaxellast och

dynamisk bakaxellast för de olika fordonsvarianterna

beror av lastens massa och placering borde det vara

möjligt att finna indikationer på ur bromsningssyn-

punkt tillåtna taklaster för olika fordonstyper. Det

visade sig emellertid att de för simuleringarna valda

förutsättningarna, t ex i fråga om retardation och

last, var sådana att hjullåsning inte inträffade i

något fall varför alla bromsningar var stabila och

några gränsvärden för ur bromsningssynpunkt tillåten
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taklast kunde sålunda inte utvinnas ur simulerings-

resultaten.

Studium av hur kvoten mellan dynamisk framaxellast och

dynamisk bakaxellast gav, förutom den helt triviala

iakttagelsen att en viss last mera påverkar egenskaperna

hos ett lätt fordon än ett tungt, endast till resultat

att baktunga bilar synes vara mera känsliga, dvs stor

ändring av ovannämnda kvot mellan de dynamiska axel-

lasterna, för taklast än framtunga bilar samt att

det omvända förhållandet gäller beträffande last 1

bakre bagageutrymme.

Eftersom det enligt ovan inte visade sig möjligt att

med den valda bromskraftfördelningen uppnå bakhjuls-

låsning ens med den största baklasten genomfördes

med den lätta framtunga fordonsvarianten ytterligare

fyra simuleringar där bromskraftfördelningen valts så

att den var optimal för friktionsnivåerna f = 0,7

respektive 0,6 vilket i princip ökar risken för bak-

hjulslåsning. De lastvarianter som provades var

olastad respektive 150 kg taklast. Bakhjulslåsning in-

träffade emellertid inte heller nu och även i övrigt

erhölls kvalitativt sett samma resultat som vid den

ursprungliga bromskraftfördelningen.

Låg friktion

Vid bromsproven vid den låga friktionsnivån f = 0,2

användes samma bromskraftfördelningar som vid huvud-

delen av bromsproven vid denhögre friktionsnivån, dvs

optimalt för f = 0,8. Avsikten var att studera hur

slipförhållandena vid bakhjulen berodde av fordons-

variant och lasttillstånd.

Slip definieras här sålunda (jämför avsnitt 2.1):
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- 100%

där hjulets rotationshastighet (rad/s)

hjulradien (m)

(m/s)< II hjulcentrums framföringshastighet

Som förutsett låstes framhjulen vid samtliga bromsprov

men det visade sig även att den belastningsöverflytt-

ning från bakhjul till framhjul som erhölls vid den

låga retardation det här var fråga om var så liten

att slipförhållandena vid bakhjulen för de lätta for-

donsvarianterna var mera beroende av den statiska

lastfördelningen mellan fram- och bakhjul än av belast-

ningsöverflyttningen. För de medeltunga och tunga

fordonsvarianterna var slipvärdena vid bakhjulen i

princip konstanta oberoende av fordons- och lastvari-

ant. Några slutsatser kan sålunda inte dras av denna

simulering.

§299§2299_i_k§ryê

Denna simulering genomfördes i syfte att studera hur

taklasten påverkar stabiliteten vid bromsning i kurva

med fordon av olika typ och med olika belastning. Som

tidigare angivits utfördes simuleringarna med samma

bromskraftfördelningar som vid bromsning på rak kurs

och vid två friktionsnivåer. Bromsningen påbörjades

då bilen kommit i fortfarig kurvkörning.

Hög friktion

Liksom tidigare Visade det sig att de valda parameter-

värdena medfördeatt samtliga fordon-/lastvarianter

kunde bromsas med bibehållen stabilitet varför några

gränsvärden för tillåten taklast ej heller här kan
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påvisas. Endast vissa principiella slutsatser beträf-

fande de olika lastvarianternas inverkan på person-

bilars bromsningsegenskaper i kurvor kan sålunda dras.

Tabell 4 visar vissaresultat hämtade från dessa simu-

leringar. Medelvärdet av bromssträckorna (s) i tabel-

len är 35,7 m eller cirka 36 m. Med hastigheten 20 m/s

och sidaccelerationen23 m/s2 enligt förutsättningarna

20
3

en cirkel med radien 133,3 m motsvarar medelpunkts-

vinkeln 0,270 rad = 15,50. Ett fordon i fortfarig

fås kurvradien R = = 133,3 m. Båglängden 36 m på

rörelse körs utefter en cirkulär bana med radien 133,5

m vrider sig sålunda 0,27 rad under det att det till-

ryggalägger båglängden 36 m. Med girvinkel förstås i

fordonsdynamiska sammanhang vinkeln mellan fordonets

längdaxel och en i vägbanan fix referensaxel och ovan-

stående kan följaktligen uttryckas i form av en gir-

vinkel eller girvinkeländring av 0,27 rad. Om för ett

visst fordon den vid bromsningen erhållna girvinkel-

ändringen är mindre än 0,27 rad är fordonet sålunda

vid bromsning, vid konstant rattstyrvinkel, mindre

girbenägen än vid fortfarig rörelse och de krafter

som uppkommer till följd av bromsningen kan sägas

verka i understyrande riktning på fordonet. Omvänt

är ett fordon som under det här simulerade bromsnings-

förloppet ändrar sin girvinkel mer än 0,27 rad mera

girbenäget under bromsning än vid fortfarig rörelse.

De av bromsningsförloppet betingade tillkommande kraf-

terna på fordonet verkar då i överstyrande riktning.

Det visar sig då enligt i tabell 4 redovisade under

bromsningsförloppet erhållna girvinkeländringar Aw

att de lätta fordonen LB, L och LF samt den medeltunga

varianten M i olastat tillstånd är mer girbenägna

under bromsning än vid fortfarighet. Övriga fordons-

varianter är något mindre girbenägna vid bromsning än

vid fortfarighet. Denna iakttagelse är av mindre in-

tresse och beror givetvis på de kombinationer av /
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Tabell 4. Resultat av simulerat bromsprov i kurva.

Bil Last 5 AW ömax kiJmax 03max

m rad rad rad/s %

LB NN 34,5 0,291 0,026 0,145 4,5

NH 36,0 0,166 0,021 0,150 3,0

HN 35,2 0,349 0,044 0,202 7,5

HH 35,4 0,223 0,024 0,143 3,5

NF 36,3 0,089 0,021 0,143 3,0

FN 35,3 0,407 0,056 0,243 14,0

L NN 34,6 0,318 0,028 0,162 3,5

NH 36,6 0,134 0,021 0,152 2,5

HN 35,0 0,377 0,038 0,204 6,0

HH 36,2 0,154 0,024 0,157 3,5

NF 40,6 0,033 0,021 0,148 1,5

FN 34,9 0,314 0,047 0,236 6,5

LF NN 34,8 0,370 0,037 0,199 4,5

NH 35,1 0,267 0,026 0,154 2,5

HN 34,9 0,321 0,047 0,234 10,5

HH 36,5 0,159 0,026 0,157 2,5

NF 37,4 0,084 0,023 0,161 2,0

FN 36,0 0,297 0,052 0,250 12,5

MB NN 35,2 0,250 0,033 0,171 4,0

NH 35,8 0,188 0,024 0,155 3,0

HN 35,2 0,265 0,038 0,188 6,5

HH 35,9 0,188 0,024 0,148 3,5

NF 36,7 0,131 0,026 0,155 2,5

FN 35,6 0,274 0,042 0,204 7,5

M NN 34,9 0,293 0,030 0,162 4,0

NH 36,0 0,173 0,023 0,148 2,5

HN 35,6 0,241 0,031 0,168 4,5

HH 35,5 0,190 0,026 0,152 4,0

NF 36,7 0,126 0,024 0,150 2,5

FN 36,0 0,211 0,028 0,155 4,0
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Tabell 4. Forts.

\ W 03
Bil Last 8 AW max max max

m rad rad rad/s %

MF NN 35,1 0,243 0,030 0,178 3,5

NH 36,0 0,166 0,023 0,154 2,5

HN 35,1 0,228 0,033 0,183 4,0

HH 36,2 0,157 0,023 0,155 2,5

NF 39,0 0,042 0,024 0,157 1,5

FN 35,8 0,199 0,028 0,154 3,5

T NN 35,3 0,230 0,026 0,155 4,0

NH 35,7 0,168 0,024 0,152 3,5

HN 35,6 0,225 0,028 0,154 4,5

HH 36,3 0,171 0,024 0,154 3,0

NF 36,4 0,136 0,024 0,154 3,0

FN 36,0 1 0,197 0,026 0,150 L 4,0
LF Bromskraftfördelning 3,213

FN 35,4 | 0,372 0,059 | 0,276 20,0

Bromskraftfördelning 2,810

NN 34,6 0,539 0,049 0,250 28,0

FN 35,4 0,429 0,065 0,295 30,0

  

 

  

 

 

fordonsparametrar som här har valts. Av större in-

tresse är då att konstatera att de baktunga fordons-

varianterna LB och MB har en med ökande taklast till-

tagande girbenägenhet vilket är ogynnsamt därigenom

att, beroende på fordonets styregenskaper i övrigt,

detta eventuellt kan leda till av överstyrning betingad

instabilitet. Fordonsvarianterna LF, M, MF och T upp-

visar en med ökande taklast, lastvarianterna HN och

FN, minskande girbenägenhet medan fordonsvarianten

L med halv taklast (HN)

i olastat skick medan girbenägenheten vid full taklast

(FN)

visar större girbenägenhet än

är ungefär densamma som i olastat skick. Beträf-
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fande fordonsvarianten LF där simuleringen genomförts

i olastat tillstånd liksom vid full taklast även vid

den för friktionsnivån 0,6 optimala bromskraftfördel-

ningen kan konstateras att girbenägenhetens beroende

av taklasten synes vara densamma som vid den ordinarie

bromskraftfördelningen.

Last 1 bakre bagageutrymme ger i samtliga fall mindre

girbenägenhet än i olastat tillstånd och girbenägen-

heten minskar även i samtliga fall med Ökande last

i bakre bagageutrymme.

Fordonets maximala avdriftsvinkel under bromsningsför-

loppet (ömax), den maximala girvinkelhastigheten

(wmax) och maximala slipvärdet hos det kurvinre bak-

hjulet (c3max) ökar med ökande taklast för fordons-

varianterna LB, L, LF och MB medan för övriga fordons-

varianter halv taklast synes vara det sämsta alterna-

tivet. Skillnaderna i dessa hänseenden mellan de olika

belastningsvarianterna är dock för dessa fordonsvari-

anter mycket små. De betraktade parametrarna uppnår

inte i något fall värden som kan ha någon menlig in-

verkan på fordonets dynamiska stabilitet.

Last 1 bakre bagageutrymme synes i samtliga fall något

förbättra fordonens egenskaper i dessa hänseenden

genom att minska maximivärdena hos avdriftsvinkel,

girvinkelhastighet och slipvärde hos kurvinre bak-

hjul. Lastens storlek synes däremot i det betraktade

belastningsområdet sakna betydelse.

Det visar sig slutligen att för fordon utan last och

fordon med enbart taklast uppnås maximivärdet för gir-

vinkelhastigheten normalt cirka 0,5 5 efter bromsan-

sättning medan för övriga lastvarianter maximivärdet

uppnås omedelbart vid bromsansättning för att sedan

avklinga.
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Låg friktion

Liksom i fallet med bromsning med rak kurs på ett

underlag med låg friktionsnivå var avsikten här att

studera hur slipförhållandena vid bakhjulen berodde

av fordonsvariant och lasttillstånd. Resultatet av

dessa simuleringar blev dock i det närmaste identiskt

med resultatet av motsvarande simuleringar på rak

kurs. Sålunda var slipvärdena vid bakhjulen mera

beroende av den statiska lastfördelningen mellan fram-

och bakhjul än av belastningsöverflyttning p g a re-

tardation och sidacceleration. För de medeltunga och

tunga fordonsvarianterna var slipvärdena vid bakhju-

len i stort settkonstantaoberoende av fordons- och

lastvariant. Några slutsatser kan sålunda inte heller

dras av denna simulering.

Esksl_kê5f§l2§yê§li§9

Internationella standardiseringsorganisationen ISO

har inom Technical Committee ISO/TC22 "Road vehicles",

sub-committee SC9 "Vehicle dynamics and road holding

ability" utarbetat ett förslag till standardiserat

körprov för personbilar. Detta prov som innebär en

dubbel körfältsväxling har emellertid av den svenska

arbetsgruppen inom ISO/TC 22 visats ge otillfredsstäl-

lande överensstämmelse med subjektiv bedömning av

personbilars köregenskaper. Mätresultaten var nämligen

i stor utsträckning beroende av förarens beteende. Den

svenska arbetsgruppen föreslog därför en provmetod där

föraren skulle ersättas av en styrrobot. Ett körpvov

innefattande en enkel körfältsväxling ansågs vidare

vara tillfyllest och den av roboten genererade styr-

signalen kunde då få formen av en sinusformad helpe-

riod med något modifierad början och slut (se figur

9).
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Vid de tidigare studierna inom ISO/TC 22 hade ett

flertal olika parametrar beskrivande fordonets kör-

egenskaper studerats och det hade visat sig att fas-

förskjutningen mellan rattstyrvinkel och girvinkelhas-

tighet var den parameter som föreföll kunna ge den

bästa korrelationen med subjektiv bedömningav fordons

köregenskaper. Andra parametrar som ansågs intressanta

i sammanhanget var girvinkelhastighet, girvinkel och

sidacceleration.

Med bakgrund härav genomfördes här aktuell del av den

matematiska simuleringen så att lastens inverkan på

dessa storheter skulle kunna studeras för de olika

fordonsvarianterna.

Den vid simuleringenanvända rattvinkelsignalen hade

enligt ovan formen av sinusformad helperiod med något

modifierad början och slut. Amplituden valdes så att

en sidavvikelse av cirka 3,5 m erhölls för varje for-

dons- och lastvariant. Denna styrmanöver kan givetvis

utföras med olika frekvenser men ISO/TC 22 framhåller

att frekvensen 0,5 Hz, dvs periodtiden 2,0 5, är lämp-

lig eftersom flertalet personbilar har sin resonans-

frekvens för girrörelse vid ungefär 0,5 Hz. I syfte

att belysa även hastighetens betydelse för köregen-

skaperna vid denna typ av manöver genomfördes simule-

ringarna också för de hastigheter som vid periodti-

(lO7 respektive 64 km/h)

sidavvikelsen 3,5 m på samma körsträcka som vid

derna 1,5 5 och 2,5 s gav

periodtiden 2,0 s.

Fasförskjutning mellan rattstyrvinkel och girvinkelhas-

tighet

Fasförskjutningen mellan rattstyrvinkel och girvinkel-

hastighet definieras här som tidsavståndet mellan de

tidpunkter då rattstyrvinkel respektive girvinkel
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60/80 max rad/s

0 0

1,0 . rattstyrvinkel

0,3- Q _-60 w

girvinkelhastighet

 

  

som

-0,2.«

- 0:8 d 0,34

  

Figur 10 Definition av fasförstkjutningen (@B i)0_

mellan rattstyrvinkel och girvinkelhastighet

hastighet passerar nollvärdet (se figur 10).

Figur 11, 12 och 13 visar fasförskjutningen ©80_@

vid de tre studerade hastigheterna för samtliga for-

donsvarianter och lastförhållanden. De heldragna lin-

jerna i figur 11, 12 och 13 förbinder punkter avseende

olastade fordon med punkter avseende fordon med last

endast i bakre bagageutrymme (75 respektive 150 kg).

Streckade linjer sammanbinder punkter avseende olastade

fordon med punkter avseende fordon med last endast på

taket (75 respektive 150 kg). Den ensamma punkten avser

fallet med lasten lika fördelad mellan tak och bakre

bagageutrymme. Resultaten medger inga generella slut-

satser om hur fasförskjutningen mellan rattstyrvinkel

och girvinkelhastigheten beror av bl a belastningstill-

stånd. Orsaken härtill är huvudsakligen att det inte

visat sig möjligt att med tillfredsställande noggrann-
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het avläsa fasförskjutningen i primärmaterialet. Avläs-

ningsfel på 0,02 3 (20 ms) kan i vissa fall radikalt

ändra bilden av fasförskjutningens beroende av belast-

ningsfallet. De simuleringar som genomförts av den

svenska arbetsgruppen inom ISO/TC 22/SC9 har visat att

försämrade köregenskaper är associerade till ökande

fasförskjutning mellan rattstyrvinkel och girvinkel-

hastighet. Under antagandet att här studerade last-

varianter i samtliga fall ger fordonet sämre köregen-

skaper än i olastat tillstånd är det att förvänta att

fasförskjutningen skall vara större med last än utan.

De erhållna resultaten infriar i vissa fall denna för-

väntan och i inget fall kan resultaten sägas stå helt

i strid däremot.

I betydligt mindre försiktiga ordalag kan dock fram-

hållas att simuleringarna visat att fasförskjutningen

ökar med hastigheten. Gränsen för acceptabel fasför-

skjutning ligger enligt ISO/TC22/SC9 någonstans i

intervallet 200 - 300 ms. Vid den lägsta hastigheten

(64 km/h) ligger samtliga erhållna fasförskjutningar

väl under 200 ms medan vid 80 km/h vissa fordons- och

lastvarianter når upp till eller överskrider 200 ms.

Vid den högsta här studerade hastigheten ligger vissa

fordons- och lastvarianter långt in i det av ISO an-

givna intervallet. Detta kan möjligen ge anledning till

överväganden rörande lämpligheten att maximera hastig-

heten för personbilar med stor last. Tillräckligt un-

derlag för sådana överväganden saknas dock fortfarande

och eftersom inte bara en väl synlig taklast utan även

en för omgivningen i bakre bagageutrymmet dold last

borde medföra hastighetsinskränkningar torde efterlev-

nadskontrollen av en sådan bestämmelse komma att med-

föra problem.
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Hjulstyrvinkelns maximivärde

Figurlhlvisar hjulstyrvinkelns (812) maximivärde för

de olika fordons- och lastvarianterna vid hastigheten

80 km/h. Med undantag för fordonsvarianterna LB och L

minskar hjulstyrvinkelns maximivärde för ökande last

på tak eller i bakre bagageutrymme. Taklast har i prin-

cip denna inverkan även på fordonsvarianterna L och

LB medan inverkan av last i bakre bagageutrymme har

en motsatt inverkan på fordonsvarianten L och en mera

obestämd inverkan på fordonsvarianten LB. Orsaken till

dessa avvikelser är inte kända. I princip samma samband

mellan maximal hjulstyrvinkel och lastvariant erhålls

vid de båda andra här studerade hastigheterna (figur

15 och 16) med undantag för fordonsvarianten T där

sambandet 812 - taklast radikalt ändrar karaktär vid

15 och

16 visar vidare att hjulstyrvinkelns maximivärde för

hastighetsändring. Jämförelse mellan figur 14,

de olika fordons- och lastvarianterna minskar med

ökande hastighet.

ISO/TC22/SC9 säger i dokument N51 september 1974 att

en försämring av ett fordons köregenskaper står i för-

bindelse med minskade maximivärden hos hjulstyrvinkel,

girvinkelhastighet och sidacceleration vid

Det

kan sålunda konstateras att taklast i samtliga fall

girvinkel,

enkel körfältsväxling med konstant sidavvikelse.

och last 1 bakre bagegeutrymme i flertalet fall samt

hög hastighet leder till försämrade köregenskaper.

ISO/TC22/SC9 ger inget riktvärde för vad som skulle

kunna vara gränsen för ur trafiksäkerhetssynpunkt accep-

tabelt värde hos hjulstyrvinkelmaximum och här utförda

simuleringar har inte heller givit någon indikation på

ett sådant gränsvärde.
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Girvinkelns maximivärde

Girvinkeln (figur 17) uppvisar i princip samma mönster

som hjulstyrvinkeln med för ökande last minskande

maximivärde. Även här avviker fordonsvarianterna LB

och L där lastberoendet i stort sett saknas. Mönstret

är även här i princip detsamma vid de båda övriga

hastigheterna (med undantag för variant T med taklast)

och med för ökande hastighet minskande maximivärde.

Även dessa resultat antyder sålunda, enligt föregå-

ende avsnitt, att ökande last medför försämrade kör-

egenskaper dock fortfarande utan att några gränsvärden

kan anges.

Girvinkelhastighetens maximivärde

Vad i föregående avsnitt sagts om hjulstyrvinkel och

girvinkel gäller även girvinkelhastigheten (figur l8).

Sidaccelerationens maximivärde

Även sidaccelerationen uppvisar ett med ökande last

minskande maximivärde för samtliga fordonsvarianter

utom LB och L (figur 19).

redovisade parametrar funna hastighetsberoendet här

Däremot synes det vid ovan

i stort sett saknas. Även lastberoende hos fordonsvari-

anten T undergår samma principiella förändring som ovan

då hastigheten ändras. Därtill kommer att fordonsvarianten

LF vid den höga hastigheten uppvisar ett helt annat

lastberoende än vid de båda lägre hastigheterna samt

att sidaccelerationsmaximum vid den lägsta hastigheten

är i princip oberoende av belastningstillståndet

(figur 20 och 21).
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FÄLTFÖRSÖK

Fältförsöket uppdelades i ett förförsök och ett huvud-

försök och genomfördes på våt asfaltbetong på en ned-

lagd startbana på Bromma flygfält. Enligt de ursprung-

liga planerna skulle förförsöket genomföras med en bil

medan huvudförsöket skulle omfatta tre personbilar av

konstruktionsmässigt olika typ. Sålunda skulle förför-

söket genomföras med en Volvo 142 vilken representerar

den vanligaste biltypen med motorn fram och drivning på

bakhjulen och med tyngdpunkten i stort sett mitt emellan

fram- och bakaxel. Huvudförsöket skulle omfatta försök

med förutom Volvo 142 även SAAB 99 och Volkswagen 1302

där den förstnämnda representerar framtunga och fram-

hjulsdrivna bilar och den sistnämnda baktunga och bak-

hjulsdrivna. Ytterligare ett skäl för valet av just

dessa bilar var att de representerar de vanligaste

biltyperna i Sverige.

Förförsöket genomfördesenligt planerna med Volvo 142

medan huvudförsöket, som inleddes med körningar med

samma bil, av kostnadsskäl måste avbrytas efter att

de avsedda körningarna med denna bil hade genomförts.

Förberedelserna för fältförsöket hade nämligen, till-

sammans med några andra aktiviteter, dragit större

kostnader än beräknat och det bedömdes riktigast att,

om möjligt inom den ursprungliga kostnadsramen, genom-

föra undersökningen om än med reducerad ambitionsnivå

och redovisa erhållna resultat för att sedan bedöma

behovet av ytterligare undersökningar.

Den vid såväl förförsök som huvudförsök använda mät-

tekniken innefattar ett försöksfordon försett med mät-

givare för de fenomen som skall studeras samt en analog-

bandspelare för kontinuerlig registrering av samtliga

mätkanaler. Den sålunda på magnetband lagrade informa-

tionen avspelas sedan i laboratorium där signalen med
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hjälp av i dator lagrade kalibreringsvärden proportio-

neras till ändamålsenlig storlek, presenteras på bild-

skärm och kopieras på papper med hjälp av till bild-

skärmen kopplad kopieringsenhet. Datorn kan även vid

behov utföra filtrering av signaler eller utifrån pri-

märdata beräkna och på bildskärmen presentera olika

sekundärdata.

Förförsök

 

Förförsökets syfte var att studera den mät- och utvär-

deringsteknik som avsågs komma till användning vid

huvudförsöket och omfattade tre manövertyper och sex

lastvarianter. De tre manövrerna var bromsning på rak

kurs, bromsning i kurva och dubbel körfältsväxling.

Lastvarianterna framgår av tabell 5.

§§9m§9229_9å_§êk_525§

Bromsprov utfördes vid de olika lastvarianterna från

en utgångshastighet av 14 m/s (50 km/h). Avsikten var

att studera taklastens inverkan på risken för bakhjuls-

låsning Vid bromsning.

Försöken visade emellertid att det inte var möjligt att

avgöra om bakhjulslåsning inträffade vid något till-

fälle vilket illustrerade behovet av någon form av

hjullåsningsindikator på bakhjulen. Några direkta

mätresultat erhölls därför inte från detta bromsprov.

Hastighetsmätningen som skedde med ett primitivt s k

5:e hjul fungerade vidare otillfredsställande. Av

okänd anledning erhölls på datautskriften en relativt

kraftig hastighetsökning i början på varje bromsnings-

förlopp.
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Tabell 5. Lastvarianter vid förförsök

Last i bakre
Lastkod Last på tak bagageutrymme

kg kg

1 0 0

2 60 0

3 60 60

4 120 0

5 0 60

6 0 120

  

 

 

 

§59m§2229_i_59§yê

Bromsproven utfördes från utgångshastigheten 14 m/s

(50 km/h) vid kurvkörning med sidaccelerationen 3 m/s2

före bromsansättning. Avsikten med detta manöverprov

var att studera hur lasten påverkar girvinkelhastighet

och avdriftsvinkel vid bromsning.

Vid tidpunkten för förförsökens genomförande förfogade

VTI ännu inte över utrustning för mätning av vinkelhas-

tigheter, varför avsikten var att studera ändringen per

tidsenhet hos girvinkeln före och efter bromsansättning.

Fordonets girvinkel uppmättes därför med hjälp av ett

gyroinstrument och registrerades på magnetband för

senare utvärdering i laboratorium. Det visade sig

emellertid vid denna utvärdering att den avsedda

utvärderingsmetoden för girvinkelhastigheten inte med-

ger tillräcklig avläsningsnoggrannhet för att några

säkra resultat skulle kunna erhållas. Inte heller av-

driftsvinkelmätningarna gav några användbara resultat,

sannolikt beroende på otillfredsställande mätutrustning.

Hastighetsmätningen var även här otillfredsställande.
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Pgêäsl-5§§§ä12§yê§liag

Detta manöverprov avsåg att spegla styregenskapernas

beroende av fordonets lasttillstånd. Manövern bestod

av en dubbel körfältsväxling av typ som av ISO/TC22/SC9

tidigare hade föreslagits som standard för köregenskaps-

prov med personbilar. Banans utformning framgår av

figur 22. Hastigheten vid provet skulle hållas så vitt

möjligt konstant vid 70 km/h (19,4 m/s).

  

 

  

    

& g; 4

1h,

Q__a__g a__a__a__a__o

körriktning_ A
a n a

i I II III IV I V 1 VI

Sektion I: Längd 15 m
Bredd 1,1 x fordonets bredd + 0,25 m

Sektion II: Längd 30 m

Sektion III: Längd 25 m
Bredd 1,2 x fordonets bredd + 0,25 m

Sektion IV: Längd 25 m

Sektion V: Längd 15 m
Bredd 1,3 x fordonets bredd + 0,25 m

Sektion VI: Längd 15 m
Bredd 1,3 x fordonets bredd + 0,25 m

Körfältets sidoförskjutning A = 3,5 m

Bana för dubbel körfältsväxling enligt
ISO/TC22/SC9

Figur 22.

Vid utvärdering studerades maximivärdet under manövern

hos tre variabler: girvinkel W, avdriftsvinkeln hos
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bakaxeln 634 samt fordonets sidacceleration. Maximivär-

det av dessa variabler visade sig vara i stort sett

oberoende av fordonets belastningstillstånd men då

Vissa skillnader i köregenskaper kunde subjektivt

konstateras, ansågs det lämpligt att vid huvudförsöket

upprepa denna manövertyp för att med hjälp av ytter-

ligare mätningar försöka finna någon variabel som kunde

ge något mått på belastningens försämrande inverkan på

fordonets köregenskaper.

Slutsatser

Förförsöket visadesaujinte ge några informationer som

direkt kunde bidra till uppfyllandet av projektets mål.

Detta var heller inte huvudavsikten med förförsöket som

ju hade till mål att belysa mät- och utvärderingstek-

niska frågor. Följande slutsatser med relevans för

huvudförsöket kunde då dras av det genomförda förför-

söket.

1. Ett bättre s k 5:e hjul för hastighets- och helst

även bromssträckemätning införskaffas.

2. Avdriftsvinkelmätaren förbättras.

3. Mätutrustningen kompletteras med utrustning för

mätning av rattvinkelhastighet, girvinkelhastighet

och vinkelhastighet hos bakhjulen.

Huvudförsök

 

Huvudförsöket omfattade fem moment. Förutom de vid för-

försöket studerade manövertyperna genomfördes här mät-

ning även av "steady-state" och "transientresponse"

samt av sidvindkänslighet. Som ovan nämnts kunde huvud-

försöket av kostnadsskäl endast genomföras med en bil,
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Volvo 142, i stället för med tre olika bilar såsom ur-

sprungligen hade planerats. Lastvarianterna var de

samma som i förförsöket (se tabell 5).

§59m§2229_5ê5§_§§êm

Bromsproven utfördes från en utgångshastighet av 20 m/s

(ca 70 km/h). Försöksfordonet hade nu försetts med ut-

rustning för mätning av vinkelhastigheten hos bakhju-

len. Det visade sig emellertid vid utvärderingen att

dessa mätare inte fungerat, varför inte heller vid

dessa försök någon information om eventuell hjullås-

ning har erhållits. Hastigheten vid bromsningens början

var dock så hög att åtminstone låsning av båda bakhju-

len borde ha yttrat sig i en tendens hos fordonet att

svänga runt så att bakänden kommer först i färdrikt-

ningen. Några sådana tendenser kunde emellertid inte

spåras, varför slutsatsenär den att inte ens den

största här provade taklasten gav låsning av bakhjulen

vid bromsning. P g a assymetrier hos bromskrafter och

massfördelning hos fordonet fås så gott som alltid i

samband med bromsning små girrörelser som motverkas

av sidkrafterna vid bakhjulen. Eftersom sidkrafternas

storlek beror bl a av hjulbelastningen finns det anled-

ning att förvänta att taklast, som vid bromsning ger

större avlastning av bakaxeln än vad last i bakre ba-

gageutrymme gör, skulle leda till större girvinklar än

last 1 bakre bagageutrymme. Denna förväntan infriades

i princip, vilket framgår av figur 23. Det bör dock

beaktas att skillnaderna i girvinkel mellan de olika

lastvarianterna är små samt att även den största här

erhållna girvinkeln ligger väl inom vad som ur säker-

hetssynpunkt kan accepteras.

Enligt Rice (1976) bör medelvärdet av kvoten mellan

bromspedalkraft och retardation ligga i intervallet

l8 - 68 st/m. Då det emellertid inte visade sig möjligt
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att direkt i datorn beräkna denna kvot beräknades i

stället medelvärdet av retardationen i hastighetsin-

tervallet 16 - 4 m/s samt medelvärdet av bromspedal-

kraften i samma intervall. Kvoten mellan bromspedal-

kraftens medelvärde och medelretardationen bildades

sedan och presenteras i figur 24. Resultatet visar att

denna kvot är i stort sett oberoende av belastnings-

fallet och att den i samtliga fall ligger inom det av

Rize rekommenderade området.

 

 

 

0,08 / q;
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Last på tak O 0 60 60 0 120 kg

Iasti.büue
kagayanlymme 0 60 0 60 120 0 kg

Figur 23. Girvinkelns maximivärde vid olika lastvari-

 

anter. (Medelvärden av upprepade bromsprov)
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B/ä

 

70

 

60

  

    

  

 

  

_ '- -4?"

40

30

20

Last på tak 0 0 60 60 0 120 kg

Last i bakre
bagageutrymme 0 60 0 60 120 0 kg

Figur 24. Kvoten mellan bromspedalkraftens medelvärde

 

och medelretardationen vid olika lastvarian-
ter. (Medelvärden av upprepade bromsprov)

Försöket får anses visa att den studerade bilens egen-

skaper vid bromsning på rak kurs inte nämnvärt påver-

kas av taklaster.
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§59m§9299_i_59§yê

Den genomförda litteraturstudien har givit några olika

metoder att beskriva bilars köregenskaper vid bromsning

i kurva. Sålunda har Bergman (1973) angivit ett test-

kriterium som benämnts "understeer angle increment"

som fås ur följande uttryck:

0

där 1 = axelavståndet

§2): girvinkelhastighet vid fortfarighet före broms-

ansättning

@ = girvinkelhastighetens maximivärde efter broms-

ansättning

XQ3= hastighet vid fortfarighet före bromsansättning

v = hastighet vid @ = @
max

Ervin et al (1973) anser att fordonets avdriftsvinkel

(60) och avdriftsvinkelhastigheten (30) är av stor be-

tydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Enligt ISO/TC22/SC9 är det vanligt att studera kvoten

?max/WO men även ett uttryck av följande utseende före-

slås

 

sidacceleration och Q och v har samma bety-där a

delse som ovan.

k = 1 innebär att fordonet följer en kurvbana utan

sladd

k > innebär "övergirning" och k < 1 innebär "under-

girning"

Försöksfordonet försågs med mätapparatur sådan att

fordonets avdriftsvinkel 60 skulle kunna mätas direkt
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och AB , i
0 max

mätta data. Utrustning för direkt mätning av fordonets

/QO och k skulle kunna beräknas ur upp-

avdriftsvinkelhastighet saknades och avsikten var att

senare i institutets analogidator beräkna avdriftsvin-

kelhastigheten utifrån den uppmätta avdriftsvinkeln.

Utgångshastigheten vid bromsning var 20 m/s (ca 70 km/h)

och kurvradien valdes sådan att sidaccelerationen 3 m/s2

skulle erhållas vid fortfarighet.

Enligt Bergman (1973) resulterar bromsning under kurv-

körning i allmänhet i en girvinkeländring hos fordonet

och följaktligen i en kursändring. Detta resultat av

bromsningen är inte nödvändigtvis väntat av föraren,

framför allt inte av enoerfaren sådan. Förarens avsikt

med bromsningen är att minska fordonets hastighet och

inte att ändra dess rörelseriktning och Bergman menar

därför att fenomenet kan klassificeras såsom en oväntad

händelse.

Av bromsning beroende girvinkeländring beror av ett

flertal faktorer och Bergman nämner följande:

1. Minskning av däckens sidkrafter orsakad av minskad

sidstyvhet.

2. Girmoment orsakat av osymmetrisk fördelning av

bromskrafterna mellan yttre och inre hjul.

3. Tillkommande girmoment orsakat av olika minskning

av sidkrafterna vid fram- och bakhjul.

4. Girning orsakad av ändring av fordonets understyr-

ningsegenskaper beroende på minskning av fordonets

hastighet.
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5. Ändring av totala sidkraftens fördelning mellan

fram- och bakhjul orsakad av belastningsöverflytt-

ning mellan fram- och bakhjul.

Bromsning i kurva kommer sålunda att i flertalet fall

medföra en ändring av fordonets girvinkel och därmed

dess kurs. Om girvinkeln och därmed bankrökningen ökar

eller minskar beror av den för det aktuella fordonet

relativa betydelsen hos ovan angivna faktorer.

Av uttrycket för "understeer angle increment" framgår

att om @ ökar i samband med bromsning blir AB positivt

och Bergman har vid jämförelse mellan mätning av AB

och subjektiv bedömning av fordonens lättkördhet

(ease of vehicle control) visat att god korrelation

(r = 0,91) föreligger nmdlan AB och bedömd lättkörd-

het.

Utvärderingen av de genomförda bromsproven visade att

i flertalet fall bromsansättning medförde en omedelbar

nedgång i girvinkelhastigheten, vilket leder till ne-

gativa värden hos AB. I endast tre fall, två av sex

körningar utan last och en av tre körningar med 60 kg

1 bakre bagageutrymmet, erhölls i bromsningsförloppets

initialskede en mindre ökning av girvinkelhastigheten.

Vid den av Bergman (1973) genomförda jämförelsen mellan

"understeer angle increment" och subjektiv bedömning

av fordonens lättkördhet användes en bedömningsskala

med tio steg, där bedömningen lO innebar den högsta

graden av lättkördhet. Bergman (1973) anger inte hur

många fordonsvarianter som ingick i jämförelsen men

presenterar fyra där bedömningsmedelvärdet för den

sämsta är 4,85 och för den bästa 7,78 i den tiogradiga

skalan. En provutvärdering av här genomförda bromsprov

visar att det sämsta bedömningsvärdet som erhållits med
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utnyttjande av Bergmans samband mellan AB och bedöm-

ningsskalan är 8,2 medan de bästa ligger över 10.

Bergman anger inga gränsvärden för godkända köregen-

skaper men eftersom samtliga här provade fordonsvarian-

ter synes vara mera lättkörda än den bästa av de av

Bergman provade förefaller det rimligt att anta att

ingen av de här provade fordonsvarianterna skulle komma

i konflikt med en sådan gräns. Mot bakgrund härav har

den bedömningen gjorts att en fortsatt bearbetning i

syfte att beräkna AB för samtliga bromsprov vore mindre

meningsfull.

Studier av hur belastningen påverkar fordonets avdrifts-

vinkel under bromsning i kurva visar att avdriftsvin-

keln är i stort sett oberoende av belastningen. Den

största observerade avdriftsvinkeln är 70 mrad (ca 40)

vilket från trafiksäkerhetssynpunkt är helt problemfritt.

Kvoten ?max/?O som enligt ISO/TC22/SC9 bör vara < 1,5

för att fordonet skall ha goda köregenskaper är i fler-

talet fall < 1,0. Endast vid tre prov har värden > 1,0

erhållits (1,20, 1,23 och 1,44). Spridningen i resul-

tatet är stor och något samband mellan den betraktade

kvoten och fordonets belastningstillstånd har inte kun-

nat konstateras.

Den av ISO/TC22/SC9 föreslagna faktorn:

 

visade sig i många fall inte vara möjlig att utvärdera

p g a att sidaccelerationen ay ofta gick ned till

noll (0) då bromsförloppet inleddes och faktorn k

följaktligen antar värdet.w. I samtliga fall där k

varit möjlig att utvärdera har värden >l erhållits

vilket sålunda skulle innebära s k "övergirning".

P g a det stora bortfallet är det inte möjligt att

VTI RAPPORT 172



.2.3

59

dra några slutsatser rörande ett eventuellt samband

mellan faktorn k och fordonets belastningstillstånd.

Sammanfattningsvis kan sägas att här genomförda prov

inte antyder att de studerade lastvarianterna skulle

ha någon avgörande inverkan på fordonets egenskaper 1

här studerat avseende samt att uppmätta eller beräknade

resultat i form av "understeer angle increment", maxi-

mal avdriftsvinkel och kvoten ?max/§0 antyder att for-

donets köregenskaper i samtliga fall är från trafik-

säkerhetssynpunkt acceptabla.

Qäääsl_kêsâêl2§yê§ligg

Detta manöverprov syftade till att belysa hur de olika

lastvarianterna påverkade bilens styregenskaper vid en

dubbel körfältsväxling enligt av ISO/TC22/SC9 föreslagen

modell. De storheter som studerades var maximivärde och

RMS-värde för rattvinkel, rattvinkelhastighet och gir-

vinkelhastighet, maximivärde för avdriftsvinkeln, ampli-

tud hos sjätte max-/min-värde för rattvinkelhastighet,

girvinkelhastighet, avdriftsvinkel och avdriftsvinkel-

hastighet samt fasförskjutningen mellan rattvinkel och

girvinkelhastighet.

Förslaget att studera amplituden hos sjätte max-/min-

värdet härrör från ISO/TC22/SC9 och motivet anges vara

att värdet hos denna parameter eller dess existens över

huvud taget är relaterad till fordonets girdämpnings-

egenskaper och därmed dess stabilitet. Låg girdämpning

resulterar i ökad oscillation hos fordonet i slutet av

manövern, vilket föraren ibland måste motverka med

ökad rattaktivitet. Även studiet av fasförskjutningen

mellan rattvinkel och girvinkelhastighet härrör från

ISO/TC22/SC9 och det är möjligt att mäta denna storhet
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vid första eller andra extremvärdet eller vid nollge-

nomgången däremellan. ISO har förslagit att fasförskjut-

ningen bestäms vid andra extremvärdet p 9 a att detta

fall ger större känslighet än de båda andra möjlighe-

terna. De fasförskjutningar som här presenteras har

följaktligen uppmätts vid andra extremvärdet.

De genomförda litteraturstudierna har inte påvisat

några gränsvärden för acceptabla köregenskaper hos de

olika här studerade parametrarna utöver en av ISO/TC22/SC9

angiven uppfattning att acceptabel fasförskjutning

mellan rattv1nkel och girvinkelhastighet ligger i

intervallet 200 till 300 ms. I övrigt anses att ökande

maximivärden hos de studerade parametrarna generellt

sett indikerar försämrade köregenskaper.

För att bestämma cml observerade skillnader i parame-

tervärden mellan de olika lastvarianterna är signifi-

kanta har en variansanalys genomförts för samtliga

parametrar där följande skillnader har belysts.

A. Skillnad mellan olastad och lastad bil. Oberoende

av lastens mängd och placering.

B. Skillnad mellan last 60 kg och last 120 kg. Obe-

roende av placering.

C. Skillnad mellan last 120 kg lika fördelad på tak

och i bakre bagageutrymme och last 120 kg på tak

eller i bakre bagageutrymme.

D. Skillnad mellan last 1 bakre bagageutrymme och last

på tak. Oberoende av mängd.

I det följande skall belastningens inverkan på de olika

parametrarna närmare diskuteras.
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6.2.3.1 Rattvinkel och rattvinkelhastighet

Figur 25 visar att last 1 bakre bagageutrymme kräver

större styrvinklar än taklast och ett med ökande be-

lastning i bakre bagageutrymme tilltagande maximivärde

hos rattvinkeln. För taklast synes 60 kg inte nämnvärt

påverka förhållandena medan en relativt kraftig ökning

fås för taklasten 120 kg. Variansanalysen visar att

skillnaderna A, C och D enligt ovan är signifikanta

på 99%-nivån medan skillnaden enligt B är signifikant

på 95%-nivån. I fråga om rattvinkelns RMS-värde erhölls

inga signifikanta skillnader enligt A - D ovan.

Av figur 26, 27 och 28 som visar maximivärde, RMS-

värde respektive amplitud för sjätte max-/min-värdet

hos rattvinkelhastigheten framgår att last 1 bakre

bagageutrymme i samtliga fall ger högre värden än tak-

last medan kombinationen av taklast och last 1 bakre

bagageutrymme ger värden däremellan. Beträffande ratt-

vinkelhastighetens maximivärde gäller enligtvarians-

analysen att endast skillnaden enligt D är signifikant

(99%) medan samtliga studerade skillnader A - D av-

seende RMS-värdet är signifikanta varav B på 95%-nivån

och övriga på 99%-nivån. Endast skillnaden B mellan

last 60 kg och last 120 kg är signifikant (95%) vad

avser amplituden hos sjätte max-/min-värdet.
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Resultaten visar att last 1 bakre bagageutrymme leder

till högre maximivärden hos rattvinkel och rattvinkel-

hastighet än vad taklast gör. Vidare ger last 1 bakre

bagageutrymme högre RMS-Värde hos rattvinkelhastigheten

än taklast ger. Amplituden hos sjätte max-/min-värdet

Visar slutliten att girdämpningen beror av lastmängden

så att hög last på taket eller i bakre bagageutrymme

ger låg girdämpning.

Girvinkelhastighet

AV figur 29, 30 och 31 framgår att maximivärde, RMS-

värde och amplitud för sjätte max-/minvärdet hos gir-

vinkelhastigheten i samtliga fall är högre vid last 1

bakre bagageutrymme än vid last på tak. Samtliga dessa

differenser är signifikanta på 99%-nivån. Girdämpningen

är som framgår av figur31.avsevärt sämre vid last 1

bakre bagageutrymme än vid last på tak.

Avdriftsvinkel och avdriftsvinkelhastighet

Figur 32 visar avdriftsvinkelns maximivärde för de

olika lastvarianterna medan figur 33 och 34 visar

amplituden för sjätte max-/min-värdet hos avdriftsvin-

kel respektive avdriftsvinkelhastighet. Som framgår

av figurerna ger last 1 bakre bagageutrymme genomgående

högre värden än last på tak. Dessa differenser är samt-

liga signifikanta på 99%-nivån. Stora avdriftsvinklar

är i princip ur säkerhetssynpunkt ogynnsamma men även

de största här uppmätta avdriftsvinklarna ligger väl

inom acceptabla gränser.
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Fasförskjutning mellan rattvinkel och girvinkelhastighet

Av figur 35 som visar fasförskjutningen mellan ratt-

vinkel och girvinkelhastighet framgår att denna fas-

förskjutning är avsevärt större vid last i bakre bagage-

utrymme än vid taklast. Denna skillnad, liksom skill-

naderna enligt B och C ovan, är signifikant på 99%-

nivån. Den högsta här observerade fasförskjutningen är

ca 110 ms vilket ligger väl under de av ISO/TC22/SC9

angivna gränsvärdet någonstans i intervallet 200 - 300

ms.

ms
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Figur 35. Fasförskjutningen mellan rattvinkel och gir-
vinkelhastighet vid olika lastvarianter.
(Medelvärden av upprepade manöverprov) 
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Slutsatser

De genomförda mätningarna och signifikansprövningarna

har visat att last i bakre bagageutrymme för det stu-

derade fordonet medför sämre styregenskaper och sämre

dynamisk stabilitet än vad som är fallet vid taklast.

Denna iakttagelse stämmer väl överens med den subjek-

tiva bedömningen i samband med körförsöken där den

belastningsvariant som innefattade 120 kg last i bakre

bagageutrymmet upplevdes såsom den klart sämsta vari-

anten och den enda egentligen svårkörda av de provade

belastningsfallen.

§E§ê§YZ§EêE§_995-35ê2êlåEE_YêW_E§§EQE§§

Inom ramen för det internationella ESV-arbetet (Experi-

mental Safety Vehicle) har föreslagits normerför bilars

girningskarakteristik (yaw response) vid såväl fortfarig

som transient rörelse.

I fortfarighetsfallet föreskriver normen som funktion

av hastigheten övre och nedre gränsvärden för kvoten

mellan girvinkelhastighet och framhjulsstyrvinkel

(figur 36 ).'Normen för transientegenskaperna föreskriver

som funktion av tiden samma kvot uttryckt i procent

av slutvärdet (figur 37 och 38).

Manövern utfördes på så sätt att bilen kördes på rak

40 och 60 km/h. Vid

en viss punkt utefter banan vreds ratten såvitt möj-

kurs med konstant hastighet 25,

ligt momentant till ett nytt läge sådant att bilen kom

att följa en kurvbana med sådan radie att sidaccelera-

tionen vid varje hastighet blev 4 HMS? Hastigheten hölls

konstant tills fordonet uppnått fortfarighetstillstånd.

Girvinkelhastighet och rattvinkel uppmättes och regi-

strerades. Vid utvärderingen visade det sig att maxi-

mivärdet hos såväl rattvinkel som girvinkelhastighet
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Figur 36. "Steady-state yaw response" vid olika last-
varianter. (Medelvärden av upprepade körprov)

vid provhastigheten 25 km/h översteg de maximivärden

som hade förutsetts med påföljd att inga användbara

resultat har erhållits från dessa körningar. Körningarna

i 40 och 60 km/h har däremot kunnat utvärderas plan-

enligt.
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Steady-state yawresponse

Figur 36 visar "steady-state yaw response" för de olika

lastvarianterna vid hastigheterna 40 och 60 km/h (ll

respektive 17 m/s). Som synes uppfyller samtliga last-

varianter ESV-normen vid båda hastigheterna. Som jäm-

förelse har i diagrammet även markerats två värden som

har hämtats från Jaksch (1973) och som avser resultat

från en matematisk simulering av en olastad Volvo ur

l40-serien. Resultaten är som synes av samma storleks-

ordning, vilket får tas som intäkt för att här erhållna

resultat är representativa för det aktuella försöksfor-

donet.
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Figur 38. "Transient yaw reSponse" vid hastigheten

 

60 km/h för olika lastvarianter. (Medel-
värden av upprepade körprov)

Transient yaw response

Belastningens inverkan på "transient yaw response" vid

hastigheterna 40 och 60 km/h framgår av figur 37 respek-

tive 38 De tre punktgrupperna representerar värden

avlästa vid tidpunkten t'
Wmax

maximivärde samt vid tidpunkterna 0,5 t'
Wmax

för girvinkelhastighetens

och 2 t' .
Wmax

Figur 37 visar för den lägre hastigheten att samtliga

lastvarianter i manöverns initialskede har enligt normen

för låga värden på "transient yaw response". Från och

med någon tidpunkt strax före tidpunkten för ?max tills

att fortfarighet har uppnåtts ligger dock i samtliga

fall "transient yaw response" inom ESV-normens gränser.
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Vid 60 km/h ligger som framgår av figur 38 lastvarian-

terna 60 och 120 kg i bakre bagageutrymme samt last-

varianten 120 kg på taket inom ESV-normens gränser

redan vid den första här betraktade tidpunkten medan

det olastade fordonet är det som överensstämmer sämst

med normen. Eftersom de erhållna medelvärdena sålunda

antyder att några lastvarianter skulle ge acceptabel

"transient yaw response" enligt den amerikanska ESV-

normen medan andra inte skulle ge acceptabla värden är

det intressant att undersöka om de erhållna skillna-

derna mellan de olika lastvarianterna är signifikanta.

En variansanalys har därför genomförts avseende initial-

värdena vid 60 km/h. Resultaten visar att medelvärdet

för "transient yaw response" för det olastade fordonet

är signifikant (95%) skilt från medelvärdena för de

övriga lastvarianterna medan medelvärdena för dessa

inte är signifikant skilda från varandra. Medelvärdenas

antydan om att vissa lastvarianter skulle ge acceptabel

"transient yaw response" medan övriga lastvarianter

skulle ge oacceptabel sådan är, med undantag för noll-

last, sålunda baserad på slumpens inverkan och inte på

reella skillnader mellan lastvarianterna.

Det faktum att det olastade fordonet överensstämmer

sämre med normen än det lastade i olika varianter kan

synas något egendomligt men torde få tillskrivas det

faktum att den amerikanska ESV-normen är grundad på

egenskaper i här aktuellt hänseende hos normala ameri-

kanske personbilar. Det är möjligt att dessa egenskaper

mera påminner om egenskaperna hos en lastad Volvo än

hos en olastad. Dessa spekulationer är inte på något

sätt bekräftade men däremot förtjänar det att påpekas

att "Transport and Road Research Laboratory" i England

har genomfört mätning av "transient yaw response" hos

en medelstor engelsk bakhjulsdriven bil med frontmon-

terad motor, dvs en bil av samma typ som Volvo 140,

och därvid erhållit resultat som väl överensstämmer

med de här erhållna (se figur 39 ).
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Figur 39. Transient yaw response för en medelstor

 

engelsk bakhjulsdriven bil med frontmonterad
motor. Den streckade ytan anger acceptabelt
område enligt den amerikanska ESV-normen.

Slutsatser

De här studerade belastningsfallen har inte påverkat

försöksfordonets "steady-state eller transient yaw

response" i nämnvärd utsträckning. I samtliga belast-

ningsfall uppfyller fordonet, efter att initialskedet

har passerats, den amerikanska ESV-normen för "steady-

state och transient yaw response".

§2§YÅQ§E§E§1Å9E§E

Ett fordon under inverkan av sidvind utsätts för en i

fordonets s k vindtryckcentrum angripande kraft som

kan uppdelas i en sidoriktad kraft lika stor som vind-

kraftresultanten och angripande i fordonets tyngdpunkt
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samt ett kraftmoment m a p vertikalaxeln genom tyngd-

punkten. Den sidoriktade kraften, vindkraftresultan-

ten, är till sin storlek beroende av bl a fordonets

projicerade yta vinkelrätt mot vindriktningen, vind-

hastigheten, och en faktor beroende på fordonets form.

Vindtryckcentrums läge beror av fordonets form. Ström-

linjeform medverkar till att vindtryckcentrum kommer

långt fram medan stora baktill monterade fenor, typ

flygplansstabilisatorer, flyttar vindtryckcentrum bakåt.

Såvitt bekant är vindtryckcentrum på åtminstone per-

sonbilar alltid beläget framför fordonets totala tyngd-

punkt vilket leder till att fordonet vid en plötsligt

uppkommande sidvindkraft utsätts för ett kraftmoment

som strävar att vrida fordonet med vinden. Fordonets

girrörelse beror förutom av storleken hos detta kraft-

moment även av fordonets s k krängstyrningsegenskaper

och däckens sidkraftkarakteristika. Med krängstyrning

menas att av krängningen beroende styrvinklar uppkom-

mer vid fram- och bakhjul. Relationen mellan främre

och bakre krängstyrvinkeln avgör om krängstyrningen

med- eller motverkar girverkan hos ovannämnda kraft-

moment.

Last 1 bakre bagageutrymme påverkar såväl tyngdpunkts-

läge som däckens sidkraftkarakteristika och i någon mån

krängstyrningsegenskaperna. Last på tak påverkar tyngd-

punktsläge och krängstyrningsegenskaper i än högre grad

och dessutom sidvindkraftens storlek och vindtryckcent-

rums läge. Det finns följaktligen anledning att närmare

studera hur fordons sidvindkänslighet beror av lastens

storlek och läge. I syfte att studera detta samband har

därför en serie körförsök genomförts där en personbil

med olika belastningsvarianter har körts med fasthållen

ratt rakt igenom en kortvarig sidvind åstadkommen av

propellrarna på ett stillastående tvåmotorigt flygplan.

Vindhastigheten var 10-15 m/s under proven. Värdet är

osäkert men samtliga lastvarianter torde dock ha ut-

satts för samma sidvindhastighet.
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Ett begränsat prov med fem lastvarianter genomfördes

vid hastigheter 70 km/h (ca 20 m/s) och ett fullstän-

digt prov vid 100 km/h (ca 28 m/s) med åtta lastvari-

anter. Följande lastvarianter provades där varianterna

l - 6 är de samma som vid de i det föregående redo-

visade körproven (se tabell 6).

Tabell 6. Belastningsvarianter vid mätning av sidvind-
känslighet. Då fyra lådor användes var dessa
placerade i två lager så att lastens höjd för-
dubblades jämfört med fallen med två lådor.

 

  

Belastning Kod 70 km/h 100 km/h

Utan takräcke 0

Två tomma lådor på takräcke 1

Två lådor, last 2><30 kg på takräcke 2

Två lådor, last 2 x30 kg på takräcke, 3 x
last 60 kg i bakre bagageutrymme

Två lådor, last 2><60 kg på takräcke 4 x

Två tomma lådor på takräcke, last 60 5
kg 1 bakre bagageutrymme

Två tomma lådor på takräcke, last 6 x
120 kg 1 bakre bagageutrymme

Fyra tomma lådor på takräcke 7 x

Fyra tomma lådor på takräcke, last
120 kg i bakre bagageutrymme

      

Vid körproven uppmättes fordonets sidacceleration och

lagrades på magnetband. I laboratorium avspelades ban-

den, varvid signalen filtrerades och integrerades två

gånger för erhållande av sidavvikelsen hos fordonets

tyngdpunkt som funktion av tiden. Tabell 7 visar för

de olika belastningsvarianterna och de två hastigheterna

medelvärdet av den tid som i de olika fallen åtgick för

att uppnå en sidavvikelse av 1,0 m.
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Tabell 7. Tid (5) för uppnående av sidavvikelsen
1,0 m vid sidvindprov.

 

  

Hastighet
Kod

70 km/h 100 km/h

0 2,30

1 1,54 2,80

2 2,16

3 1,76

4 1,37 2,25

5 1,70

6 1,13 1,87

7 1,48 1,91

8 1,71

   

  

En variansanalys av skillnaderna mellan de sålunda er-

hållna medelavvikelserna har genomförts. Enligt denna

analys föreligger ingen signifikant skillnad i den

studerade variabeln mellan de olika lastvarianterna

vid hastigheten 70 km/h. Vid 100 km/h erhölls en sig-

nifikant skillnad (99%) mellan varianterna 1 och 7,

dvs mellan två och fyra tomma lådor på taket. Med

fyra tomma lådor på taket uppnåddes sidavvikelsen

1,0 m på två tredjedelar av den tid som åtgick med

endast två tomma lådor på taket. En signifikant skill-

nad på 95%-nivån erhölls vidare mellan å ena sidan

varianterna 2 och 4, dvs mellan taklast oberoende av

mängd, och å andra sidan varianterna 5, 6 och 8, dvs last

1 bakre bagageutrymme, likaledes oberoende av mängd

samt oberoende av antal tomma lådor på taket. De

varianter som snabbast uppnådde sidavvikelsen 1,0 m

var 5 och 8 med medelvärdena ca 1,7 medan varianten

6 uppnådde sidavvikelsen 1,0 m först efter 1,87 5.

Variansanalysen visar emellertid även att ingen signi-

fikant skillnad föreligger mellan varianterna 5, 6 och

8 varför den skillnad medelvärdena antyder endast är
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skenbar. Medan sålunda last i bakre bagageutrymme med-

för att sidavvikelsen 1,0 m uppnås vid omkring 1,8 3

uppnås denna sidavvikelse vid taklast först vid ca

2,2 3. För varianterna 2 och 4 har medelvärden 2,16 8

respektive 2,25 5 erhållits utan signifikant skillnad.

De genomförda körförsöken visar sålunda att med det

aktuella försöksfordonet, Volvo 142, medför last i

bakre bagageutrymme större sidvindkänslighet än vad

taklast gör. Lastens mängd, eller volym, inom här pro-

vade gränser, påverkar inte slutsatsen.
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DISKUSSION

Den här presenterade undersökningen avseende taklastens

inverkan på personbilars köregenskaper har av kostnads-

skäl blivit mindre omfattande än vad som ursprungligen

avsågs. Undersökningen har därför mera fått karaktären

av en pilotstudie som påvisat behovet av studium av

ytterligare ett antal fordons- och belastningsvarian-

ter. Studien får anses ha tämligen väl belyst egen-

skaperna 1 här aktuellt avseende hos främst Volvo

l40-serien med måttlig överlast men även i någon mån

hos bilar i angränsande storleksklasser. Den sparsamma

litteratur som påträffats antyder emellertid att tak-

last kan medföra kördynamiska stabilitetsproblem hos

små och krängveka bilar och det vore följaktligen önsk-

värt att närmare studera styregenskaper, sidvindkäns-

lighet och vältningsgräns hos några sådana i landet

förekommande biltyper.

Även mera speciella transporter såsom taktransport av

fritidsbåtar av skiftande storlek och tyngd och trans-

port av t ex långvirke med åtföljande ökning av bilens

masströghetsmoment m a p vertikalaxeln förtjänar när-

mare studium vad avser inverkan på här betraktade egen-

skaper speciellt hos små bilar.

Den i simuleringsstudien uppmärksammade inverkan av

taklast på bromsningsstabiliteten för fordon med ej

Optimal bromskraftfördelning bör utvidgas till mera

extrema men dock i praktiken troligen förekommande

bromskraftfördelningar. Även här torde små bilar med

kort axelavstånd visa sig mera känsliga än längre bilar.

I syfte attnärmare belysa det här aktualiserade prob-

lemets trafiksäkerhetsmässiga betydelse och finna even-

tuella andra kritiska fordons- lastkombinationer borde

dock lämpligen först en olycksstudie genomföras där

sambandet mellan olyckstyp, fordonstyp och lastens

volym, tyngd och placering studeras.
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SAMMANSTÄLLNING AV FORDONSDATA

I syfte att så allsidigt som möjligt belysa taklastens

inverkan på personbilars köregenskaper genomfördes i

hybriddator en matematisk simulering omfattande sju

personbilsvarianter vid vardera sex belastningar.

Fordons- och lastvarianter

De sju fordonsvarianterna presenteras i nedanstående

 

 

 

tabell.

Tabell 1. Vid simuleringen använda fordonsvarianter

Fordonskod Fordonstyp

LB A Eätt Bakhjulsdriven §aktung

L gått Bakhjulsdriven

LF gått Framhjulsdriven Framtung

MB Medeltung Bakhjulsdriven §aktung

M Medeltung Bakhjulsdriven

MF Medeltung Framhjulsdriven Framtung

T Tung Bakhjulsdriven

   

Tabell 2 visar de sex lastvarianterna.

  

 

Tabell 2. Vid simuleringen använda lastvarianter

Belastning kg
Belastningskod

På taket I bagageutrymme Summa

NN O O

NH 75 75

HN 75 0 75

HH 75 75 150

NF O 150 150

FN 150 0 150
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Som basvariant vid simuleringen används fordonsvari-

anten M enligt ovan vilken är i huvudsak identisk med

"Vehicle B" vid simuleringarna inom "Swedish Experi-

mental Safety Vehicle Program". Data för detta fordon

har presenterats i Report 5-02 Juni 1974 "Simulation

Validation of Mathematical Model" ingående i slutrap-

porten från nämnda projekt. Fordonet har data i prin-

cip motsvarande en Volvo ur l40-serien.

Koordinatsystem

 

För att matematiskt kunna beskriva fordonets rörelser

har ett koordinatsystem inlagts i fordonet. Detta

koordinatsystem har origo i fjädrade massans tyngd-

punkt, x-axeln i bilens längdriktning positiv framåt,

y-axeln i bilens tvärriktning positiv åt vänster samt

z-axeln vertikal positiv uppåt. Vissa storheter som

här i det följande presenteras är relaterade till

dessa koordinataxlar.

Data för fordon utan last

 

Eiêézê§_@§§§§_lmil

De lätta fordonsvarianterna LB, L och LF har en fjäd-

rad massa lika med 70% av basvariantens medan den

tunga fordonsvarianten T har en fjädrad massa lika

med 130% aV basvariantens. Tabell 3 ger fjädrad

massa för de sju fordonsvarianterna.

Tabell 3. Fjädrad massa

 

 

 

m-

Fordonskod kg

LB, L, LF 851

T 1581
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ijädrad massa (m .)
Ul

Fordonen har fem ofjädrade massor vardera betecknade

mul, muz. mu3, mu4 och mus. Index 1 till 4 betecknar

vänster framhjul, höger framhjul, Vänster bakhjul och

höger bakhjul respektive. Index 5 betecknar bakaxeln

exklusive hjul. ijädrade delar av främre hjulupphäng-

ningen ingår i mul och muz. Vid simuleringen använda

data framgår av tabell 4.

Tabell 4. ijädrad massa

   

 

 

Fordonskod ?2; :2; Ti; få; få; 2:;

LB 37 37 35 35 10 154

L 37 37 35 35 48 192

LF 43 43 35 35 10 166

MB 37 37 35 35 10 154

M 37 37 35 35 48 192

MF 43 43 35 35 10 166

T 37 37 35 35 48 192

 

   

 

 

 

Total massa (m)

Den totala massan utan last är summan av fjädrar och

ofjädrad massa och presenteras i tabell 5.

Tabell 5. Total massa exklusive last

  

 

Fordonskod i:

LB 1005
L 1043
LF 1017
MB 1370
M 1408
MF 1382
T 1773
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Axelavstånd (l)

Axelavståndet som antas vara proportionellt med

 

/fjädrad massa visas i tabell 6.

 

  

Tabell 6. Axelavstånd

1
Fordonskod m

LB, L, LF 2,308

MB, M, MF 2,6

T 2,838

    

§2§§å2§_m§llêg-§5§9ê§§l§-99h_§jêé§§§§_@§§§§Q§_2299§:

9223:_lâil

Den fjädrade massans tyngdpunkt antas för baktunga

bilar ligga på ett avstånd från framaxeln av 60% av

axelavståndet. För framtunga bilar sättes motsvarande

värde till 40% av axelavståndet och för återstående

biltyp till 48%. Tabell 7 ger tyngdpunktläget i längd-

led för fjädrad massa räknat från framaxeln.

 

 

 

Tabell 7. Avstånd mellan framaxel och tyngdpunkt

Fordonskod å'

LB 1,385

L 1,108

LF 0,923

MB 1,560

M 1.248

MF 1,040

T 1,362
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Tfijâfffrfflffff_585_53?fifffffiffåçféçfål

Tröghetsmomentet för fjädrad massa m a p x-axeln (1;)

antas vara proportionellt mot fjädrad massa. Tröghets-

momenten för fjädrad massa m a p y- respektive z-axeln

antas vara proportionella mot produkten av fjädrad

massa och kvadraten på avståndet mellan framaxeln och

fjädrade massans tyngdpunkt.

 

  

Tabell 8. Tröghetsmoment för fjädrad massa

I' I' I'

Fordonskod kämZ kåmZ kämZ

LB 435 1111 982

L 435 1600 1414

LF 435 1111 982

MB 622 1588 1402

M 622 2286 2019

MF 622 1588 1402

T 809 2972 2626

     

 

Samtliga tröghetsprodukter sattes lika med noll (0)

Tröghetsmoment för motor och kraftöverföring (Im)

För tröghetsmoment för motor och kraftöverföring redu-

cerade till kardanaxeln har använts i tabell 10 an-

givna värden.

 

  

Tabell 9. Tröghetsmoment för motor och kraftöverföring
reducerade till kardanaxeln

Im
Fordonskod kgm2

LB, LF, MB, MF 0

L' MI T
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Fjäderkarakteristiken har i princip det utseende som

framgår av figur 1 som visar fjäderkarakteristiken

för ovannämnda "Vehicle B" vid simuleringarna inom

det svenska ESV-programmet. För simuleringarna inom

här redovisad undersökning har fjäderkarakteristiken

satts proportionell mot den del av den fjädrade massan

hos det olastade fordonet som i det enskilda fallet

statiskt belastar fram- respektive bakhjul. Detta

innebär siffermässigt att den i figur ]. visade fjä-

derkarakteristiken för varje fordonsvariant multipli-

ceras med en korrektionsfaktor utgörande kvoten mellan

den aktuella fordonsvariantens statiska fjäderbelast-

ning och motsvarande värde för "Vehicle B" i ESV-

    

simuleringarna.

'94. (N) '91, (N)
9000- 9000«

vems LE B ' VEH IC LE B

FRONT REA
6000- 6000'

30007 3000-

03 10 JS V4 00) 05 .0 ,73 g 9")

Figur 1. Fjäderkarakteristik för fordonsvariant

 

"Vehicle B" i det svenska ESV-programmet

Tabell ll) ger de statiska fjäderbelastningarna fram

(Plz')och bak (P34') för de olika fordonsvarianterna

samt de korrektionsfaktorer med vilka fjäderkarakteristikan
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har multiplicerats (KFlZ) respektive (KF34).

   

Tabell 10. Statisk fjäderbelastning fram och bak samt
korrektionsfaktorer för fjäderkarakteri-
stiken

P ' P '

Fordonskod 12 34 KF12 KF34
N N

LB 3339 5009 0,597 0,791

L 4007 4341 0,716 0,684

LF 5009 3339 0,896 0,527

MB 4772 7157 0,853 1,130

M 5726 6203 1,024 0,979

MF 7157 4772 1,280 0,753

T 7445 8065 1,331 1,273

    

   

Stötdämparkarakteristik (Ci)

Stötdämparkarakteristiken är linjär och på samma sätt

som fjäderkarakteristiken proportionell mot den del

av den fjädrade massan hos det olastade fordonet som

i det enskilda fallet statiskt belastar fram- respek-

tive bakhjul. Vid ESV-simuleringarna använda stötdämpar-

data har sålunda multiplicerats med i tabell 10 an-

givna korrektionsfaktorer varvid i tabell 11 erhållna

stötdämparkarakteristika erhållits. Efter att simule-

ringarna genomförts upptäcktes ett smärre räknefel

som hade till följd att vid simuleringen har för bakre

stötdämparna på fordonsvarianterna LF, L, LB och T

använts värden som var cirka 2% större än de i tabel-

len angivna. Detta fel kan dock rimligen inte ha haft

någon nämnvärd betydelse för resultatet av simule-

ringarna.
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Tabell 11. Stötdämparkarakteristik

C :C C :C
1 2 3 4

Fordonskod NS/m Ns/m

LB 1642 1978

L 1969 1710

LF 2464 1318

MB 2350 2809

M 2806 2451

MF 3526 1880

T 3660 3182

  

  

 

Även krängningshämmarkarakteristiken är linjär och

samma proportionalitet mot den fjädrade massan som i

fallen med fjädrar och stötdämpare har ansatts. Tabell

12 ggn: krängningshämmarkarakteristiken för de olika

fordonsvarianterna.

   

Tabell 12. Krängningshämmarkarakteristik

Fordonskod K$l-K$2
N/rad

LB -6810

L -8167

LF -10221

MB -9750

M -11639

MF -14624

T -15183
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Optimal bromskraftfördelning (ZO

Bromsproven skulle enligt förutsättningarna genomföras

med för varje fordonsvariant vald bromskraftfördelning

sådan att i olastat skick Optimal bromsning erhålls

vid friktionstalet n = 0,8. Med optimal bromsning av-

ses det fallet att vid kraftig bromsning samtliga fyra

hjul samtidigt uppnår lösningsgränsen. Med bromskraft-

fördelning (Z) avses kvoten mellan bromskraft vid fram-

hjulen och bromskraft vid bakhjulen. Denna kvot avses

vid simuleringarna vara konstant oberoende av pedal-

kraften Vilket i praktiken ofta inte är fallet.

Med kännedom om de fjädrade och ofjädrade massornas

storlek och placering i bilen kan tyngdpunktläge för

den totala massan beräknas för varje fordonsvariant.

Därur kan sedan för valfri friktionsnivå beräknas

optimal bromskraftfördelning för de olika fordonsvari-

anterna. Tabell 13 ger detta vid friktionstalet u =0,8

för de olika fordonsvarianterna i olastat tillstånd.

   

Tabell 13. Optimal bromskraftfördelning

Fordonskod ZOpt

LB 1,586

L 2,699

LF 3,712

MB 1,424

M 2,126

MF 3,322

T 2,021
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Data för fordon med last

Med utgångspunkt från ovan redovisade data gällande

de olika fordonsvarianterna i olastat skick kan med

ansättande av Vissa data avseende lastens placering

motsvarande data beräknas för olika kombinationer av

fordon och last. Mått och beteckningen enligt figur

2 och tabellerna 7 och 14 gäller därvid.

   

   

  

 

 

 

 

   

     

 

  

   

 

   

 

 

_ res

I
I

T
m,D

K m res m
' Iwaé /* >_ B

h' F .
res \\x \ hB h

f' b'

aTl

aT2

aB

Figur 2. Definition av vissa mätt avseende tyngd-

punktsläge för last och fordon

Tabell 14. Mått definierande lastens läge

h' a a a h h
Fordonskod T1 T2 B T B

m m m m m m

LB, L, LF 0,580 1,332 1,775 2,974 1,800 0,500

MB, M, MF 0,580 1,500 2.000 3,350 1,800 0.500

T 0.580 1,637 2,183 3.657 1,800 0,500
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Läget för den totala fjädrade massans tyngdpunkt, for-

donskarossen plus last, definieras av måtten f'
hl

res

för de olika fordons- och lastvarianterna.

 

res

enligt figur 2 'Vilka presenteras i tabell 15

och

 

   

 

 

  

Tabell 15. Läget för resulterande tyngdpunkt för
olika kombinationer av fordon och last

Fordonskod Storhet LaStkOd

NN NH HN HH NF FN

f' m 1,385 1,514 1,399 1,517 1,623 1,410
LB res

hges m 0,580 0,574 0,679 0,665 0,568 0,763

' m 1,108 1,259 1,144 1,281 1,388 1,175
L res

;es m 0,580 0,574 0,679 0,665 0,568 0,763

f' m 0,923 1,089 0,974 1,124 1,230 1,017
LF res

hges m 0,580 0,574 0,679 0,665 0,568 0,763

f' m 1,560 1,664 1,571 1,669 1,757 1,581
MB res

hges m 0,580 0,575 0,651 0,643 0,571 0,714

' m 1,248 1,370 1,277 1,391 1,479 1,303
M res

;es m 0,580 0,575 0,651 0,643 0,571 0,714

f' m 1,040 1,174 1,081 1,206 1,396 1,118
MF res

hges m 0,580 0,575 0,651 0,643 0,571 0,714

f' m 1,362 1,466 1,387 1,485 1,561 1,409
T res

hges m 0,580 0,576 0,635 0,629 0,573 0,686
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Tröghetsmoment för den totala fjädrade massan, fordons-

karosseri plus last, m a p koordinataxlar genom resul-

terande tyngdpunkten ges i tabell 16.

    

   

 

 

Tabell 16. Tröghetsmoment för totala fjädrade massan,
- fordonskarosseri plus last

Fordonskod Storhet LaStkOd

NN NH HN HH NF FN

I' kgm 435 435 538 540 436 625

XTot
LB I' kgm 1111 1285 1219 1394 1434 1312

YTot
I; kgm 982 1156 988 1160 _1304 993

Tot

I' kgm 435 435 538 540 436 625

XTot

L I' kgm 1600 1840 1720 1954 2045 1822

YTot
I; kgm 1414 1654 1431 1664 1858 1447

Tot

I' kgm 435 435 538 540 436 625

xTot
LF I' kgm 1111 1401 1245 1524 1648 1359

yTot
I; kgm 982 1272 1013 1291 1518 1040

Tot

I' kgm 622 622 727 729 623 820

XTot
MB I' kgm 1588 1814 1700 1926 2017 1801

yTot
I; kgm 1402 1628 1409 1634 1830' 1416

Tot

IQ kgm 622 622 '727 729 623 820

Tot

M 1' kgm 2286 2599 2414 2720 2877 2528

yTot

I; kgm 2019 2331 2041 2346 2609 2062

Tot

I' kgm 622 622 727 729 623 820

XTot

MF I' kgm 1588 1965 1733 2100 2315 1863

YTot
I; kgm 1402 1779 1442 1807 2129 1479

Tot

I' kgm 809 809 916 917 810 1013

xTot
T I' kgm 2972 3350 3106 3478 3694 3228

YTot
I; kgm 2626 3003 2653 3023 3348 2678

Tot
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