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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas ett projekt som avser

framtagning av mätinstrument och utveckling av mätme-

toder för egenskaper hos barncykeldäck. Projektet har

utförts på uppdrag av Styrelsen för teknisk utveckling

och Konsumentverket.

Projektet ingår i en serie vilken har som mål att ge

underlag för förbättringar av barns trafiksäkerhet. I

serien har tidigare presenterats rapporter dels rörande

barn och cykelmanövrering respektive cykelutformning

(VTI rapporterna 45, 149 och 150), dels rörande skydds-

system för barn i bilar (VTI rapporterna 36, 37, 38,

63, 66, 105, 106, 122 och 195).

För närvarande pågår arbete med att konstruera en

barnanpassad cykel med bl a en ny typ av bromssystem.

I anslutning till detta pågår även i samarbete med

Regionsjukhuset en undersökning av alla barn under 15

år som i Linköping skadas genom cykling.

Trafikmiljö och träning för barn i förskolan studeras

även inom serien (VTI rapport 178 och ytterligare en

under arbete).
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CYKELDÄCKS SLITSTYRKA, FRIKTION OCH RULLMOTSTÅND

Utveckling av mätapparater och provning av tre barn-
cykeldäck
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Mats Urberg

Gert Åström
Roland Östergren

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Metoder har utvecklats för mätning av cykeldäckssli-

tage-, friktions- och rullmotståndsegenskaper. Meto-

derna har använts för att prova dessa egenskaper hos

några barncykeldäck på den svenska marknaden.

Resultaten visar att den största skillnaden gäller

hållbarheten hos däcken. Ett av däcken klarade Över

10 gånger mer slitage än det sämsta men hade ändå rela-

tivt goda friktions- och rullmotståndsegenskaper.
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II

Wear Resistance, Road AdhesioneuuiRolling Resistance

of Bicycle Tyres

by Peter W Arnberg

Evert Ohlsson
Knut Råhs
Mats Urberg

Gert Åström
Roland Östergren

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Methods for measurement of bicycle type wear, road

adhesion and rolling resistance have been developed.

A few child bicycle tyres available on the Swedish

market have been tested by means of these methods.

The results suggest important difference in wear

resistance between different brands of tyres. The best

tyre was more than 10 times as wear resistant as the

worst but had still acceptable adhesion and rolling

resistance properties.
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BAKGRUND

En cykels däck är av betydelse både från komfort- och

säkerhetssynpunkt. De avgör till övervägande del hur

lätt cykeln rullar och hur vägbanans ojämnheter fort-

plantar sig till cyklisten i form av vibrationer och

stötar. Däcken ska emellertid inte bara rulla lätt och

fjädra välutan också ha god bromsverkan på olika typer

av vägbanor. De bör slutligen vara hållbara, såväl av

rent ekonomiska skäl som av hänsyn till olycksrisken

vid en eventuell, överraskande punktering.

Konsumentverket har uppmärksammat att klagomålen över

barncykeldäcks bristande hållbarhet har ökat under de

senaste åren. Föräldrar har rapporterat att däcken

ibland inte ens håller en vecka. Genom att förbjuda

barnen att träna bromsning har många föräldrar fått

däcken att hålla längre. Detta är naturligtvis inte

så bra från trafiksäkerhetssynpunkt. Försök av Arnberg,

Ohlsson m fl 1978 tyder på att barn behöver mycket trä-

ning för att reagera rätt i kritiska bromssituationer.

Behovet av starka däck som tål slitage - också genom

bromsning med låst hjul - är därför stort. Det är

emellertid av stor betydelse att hållbara däck även

ger god bromsverkan och har lågt rullmotstånd.

METODER

Metod för slitagemätning

 

En korrekt väg att bestämma däckslitage är naturligt-

vis att cykla med däcken i fråga monterade på cykeln.

Man får då ett svar på frågan hur många mil ett visst

däck håller under en Viss typ av cykelåkning, ett svar

som konsumenten direkt kan tillgodogöra sig. Metoden är
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emellertid både kostsam och tidsödande. Framför allt

är det svårt att på det sättet göra verkligt rättvisa

jämförelser mellan olika däck.

Behovet är därför stort av en metod som snabbt ger

reliabla resultat och dessutom tillåter jämförelser

mellan olika däck. Den naturliga däckförslitningen

- dvs den som uppträder vid normal användning av cy-

keln - är emellertid resultatet av komplicerade fysi-

kaliska förlopp. Enligt en i dag allmänt accepterad

uppfattning orsakas däckgummislitaget av huvudsakligen

tre processer, som samtliga förutsätter någon form av

relativrörelse mellan däck och vägbana:

- Nötning Kantiga ojämnheter i underlaget (väg-

banan) - även mycket små sådana - skär

och river loss slitbanematerial ur däc-

ket. Friktionen hög.

- Utmattning Avrundade ojämnheter i underlaget ut-

mattar och fragmenterar slitbanemate-

rialet genom upprepade formförändringar.

Friktionen låg.

- Valkbildning På släta underlag kan mjukt slitbane-

material under inverkan av friktionen

bilda små valkar eller rullar som

successivt slits bort. Friktionen hög.

De tre processerna förekommer kombinerade i det totala

slitaget. Den enskilda processens bidrag till totala

slitaget är svår att kvantifiera. Dessutom förekommer

interaktioner: så t ex bidrar nedsättning av hållfast-

heten hos gummit genom utmattning till att nötningen

ökar. Vidare kan det vara värt att påpeka att grund-

villkoret om viss relativrörelse mellan slitbana och

underlag är uppfyllt även vid s k fri rullning. Däckets
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slitbana, som i fritt tillstånd är dubbelkrökt, ska

ju plattas ut i kontaktytan kontinuerligt under rull-

ningen och det kan inte ske utan relativrörelser.

Institutet prövade till en början en mycket enkel inom-

husmetod för att bestämma däckslitage. Hjul med däcken

i fråga monterades i en gaffel och fick, belastade med

20 kg, rulla fritt på periferin av en roterande, svar-

vad ståltrumma med diametern 1.2 m. Periferihastighet

ca 20 km/h. Metoden är inte särskilt realistisk och

svarar väl närmast mot cykling rätt fram utan bromsning

eller drivning på en mycket slät och glatt vägbana.

Slitaget blev tyvärr allt för litet per tidsenhet, i

det närmaste omätbart även efter mycket lång tids kör-

ning.

Genom att snedställa hjulet 50 i förhållande till trum-

mans rotationsriktning - "körriktningen" - kunde sli-

taget accelereras så pass att körtiderna blev rimliga.

Totalt ca 7 ä 8 h för ett Väl mätbart slitage och med

en vändning av hjulet i gaffeln efter halva tiden för

att undvika snedslitage. Apparaten påminner till sin

princip om en s k Goodyear Angle Abrader, en apparat

för bestämning av gummis slitstyrka.

Slitaget kan mätas på flera sätt, men här stannade man

för Vägning av däcken före och efter körning. Metoden

ger god precision med enkel mätapparatur.

Institutetlmurtills vidare anammat metoden med sned-

ställt frirullande hjul då det gäller slitageprovning

av barncykeldäck. Se figur 1 som visar ett foto av

anordningen. Det är visserligen troligt att den större

delen av slitaget med en sådan metod äger rum i form

av vad som nyss rubricerades som nötning, men det är

också sannolikt att åtminsone barncykeldäck huvudsak-

ligast förbrukas på samma sätt, t ex genom upprepade

bromsningar med låst hjul. Tyvärr blev det nödvändigt
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N
att tillverka speciella hjul för provningarna ( se fi-

gur 1) då varken normala ekrar eller fälgar klarar av

utmattningspåkänningarna genom snedställningen.

 

Figur 1. Anordning för att mäta slitage på cykeldäck

Det finns slutligen ytterligare en principiell invänd-

ning mot metoden med snedställt hjul som den praktiseras

här med konstant snedställningsvinkel för olika däck.

Strängt taget borde nämligen i stället sidkraften hål-

las konstant och snedställningen inregleras därefter.

En strikt jämförelse mellan olika däcks slitstyrka förut-

sätter ju att de jämförda däcken påfrestas lika mycket,

dvs bl a utsätts för lika stora krafter. Försöksanord-

ningen blir emellertid då betydligt mer komplicerad och

under förutsättning att däckens sidkraft-avdriftkarakte-

ristika är tämligen lika för de olika däcken står inte

mycket att vinna därmed.

Metod för friktionsmätning

 

Friktionsstudiernas yttersta syfte är att ge underlag

för en rättvis bedömning av bromsverkan för olika däck

på olika underlag (vägbanor). På goda grunder kan det

också antas att mätningarna även avspeglar däckens för-

måga att uppta sidkrafter för styrmanövrer och kurvtagning.
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Ett hjul på encykel kan med viss varsamhet bromsas så

att rullningen fortsätter men också så kraftigt att

hjulet låser sig och inte roterar längre. I det senare

fallet hasar hjulet utmed underlaget. De fysikaliska

företeelser som styr bromsförloppets dynamik i och

mellan de nämnda faserna är komplicerade. Förenklat

och med använding av de något oegentliga begreppen

Vilofriktion och glidfriktion kan man säga att vid det

 

rullandellnmnsadelrjalet har man Vilofriktion mellan

hjul och underlag och glidfriktion i bromsdonet. Vid

det låsta bromsade hjulet däremot har man glidfriktion

mellan hjul och vägbana och Vilofriktion i bromsdonet.

I enlighet med den gamla regeln att Vilofriktionen är

större än glidfriktionen gäller att bromsverkan är

bättre för rullande bromsat hjul än för låst hjul.

Friktionen mellan däck och vägbana kan bestämmas genom

mätning av bromssträckor eller retardationer vid broms-

prov utförda av cyklande personer. För att undvika de

reliabilitetsproblem som uppstår när man utnyttjar

försökspersoner, olika cyklar m m har emellertid insti-

tutet i stället valt att utveckla en liten friktions-

mätvagn i analogi med de idéer som tillämpats vid

konstruktion av motsvarande apparatur för bildäck.

Mätvagnen, se figur 2, är avsedd att kopplas till en

personbil. Hjulet, vars bromsverkan ska undersökas,

monteras i en parallellogram med ledade hörnpunkter.

Före mätning justeras hjulbelastningen samt parallello-

grammen i höjdled med hänsyn till den aktuella hjul-

storleken så att dess övre och undre armar blir paral-

lella med vägytan. En fälgbroms är monterad i den bakre

vertikala armen. Då bromsen ansätts under körningen

påverkas en givare i parallellogrammens övre arm

(se figur 2) av en kraft direkt proportionell mot

friktionskraften mellan hjul och vägbana. Genom paral-

lellogramsystemet förhindras att friktionskraften åter-

verkar på hjulbelastningen så länge de horisontella
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armarna är parallella med vägbanan. Givarsignalen tas

emot och primärbehandlas av en mikrodator som beräknar

friktionskraftens medelvärde och standardavvikelse

gällande för mätsträckan. Mätsträckan har vid de pre-

liminära försöken varit 10 m.

 

Eigur 2. Mätvagn för cykeldäcks friktion

Med den använda anordningen har det inte varit möjligt

att bromsa på annat, repeterbart süüj: än genom att

låsa hjulet fullständigt. Det blir alltså fråga om ren

glidning mellan hjul och vägbana och därigenom uppkom-

mer kraftigt slitage på lokala partier av däckets slit-

bana. Mätsträckans längd har avpassats med hänsyn till

detta slitage.

På sikt är det önskvärt att kunna mäta friktionen med

rullande, bromsat hjul, antingen genom att man för in

en anordning som förhindrar hjullåsning, eller - med

bibehållande av nuvarande anordning - genom ett närmareJ

mer detaljerat studium av kraftförloppet innan hjulet

låser sig.

Metod för rullmotståndsmätning

Rullmotståndet är avgörande för hur lätt en i övrigt

mekaniskt väljusterad cykel rullar och är därför en

viktig karakteristigk kvalitetsuppgift på cykeldäcket.
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Huvuddelen av rullmotståndet härrör från inre friktions-

förluster i däckets stomme, sidgummi och slitbanegummi

vid däckets kontinuerligt upprepade deformationer under

rullningen. Härav följer attrullmotståndet inte bara

beror av däckets uppbyggnad och material utan också av

inre lufttrycket, vägbanans ojämnheter och körhastig-

heten. I rullmotståndet ingår också energin som går åt

för den "parasitära" avnötning av däcket genom glid-

rörelser vid avplattningen i kontaktytan som nämnts

under 2.2. Metod för slitagemätning.

Rullmotståndet kan bestämmas på flera sätt t ex genom

direkt mätning av den kraft eller den effekt som behövs

för att hålla ett belastat hjul rullande med en viss

hastighet, eller genom s k utrullningsprov.

Institutet stannade för det senare alternativet främst

av det skälet att man önskade en enkel fältmässig metod

som på sikt även skulle möjliggöra ett studium av rull-

motståndsskillnader mellan olika cykelbanebeläggningar.

Dåliga erfarenheter från tidigare direkta mätningar

av rullmotståndskrafter spelade också en viss roll för

valet av metod.

För utrullningsprov behöver man en liten vagn eller

kärra utrustad med frilöpande hjul av det slag man

vill undersöka rullmotståndet för. Se figur 3. Med

handkraft eller någon hjälpanordning ges kärran en för

hjultypen i fråga realistisk fart och överlämnas där-

efter åt att sakta in under inverkan av de naturliga

rull- och luftmotstånden. Luftmotståndet kan hållas

lågt om man gör kärrans frontyta i körriktningen liten,

men man kan också - såsom redovisas i bilaga - mäta

luftmotståndet separat i vindtunnel eller dylikt. Annan

vind än fartvinden samt vägbanans lutning i körled har

naturligtvis också inverkan. Sådana störande effekter

kan till stor del elimineras genom att utföra prov i

motsatta riktningar. Extrem lagerfriktion har betydelse

men inverkan undviks genom sorgfällig mekanisk justering.
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RullmotståndsvagnFigur 3.

Fartminskningen sker som nämnts på grund av rullmotstånd

och luftmotstånd. Retardationen som dessa krafter åstad-

kommer kan naturligtvis mätas direkt med accelerometer

men det är lika enkelt att successivt registrera tid

och tillryggalagd väg. I bilagan redovisas hur man med

hjälpvariabeln hastighet beräknad ur tid och väg tar

fram rullmotståndet genom en energibetraktelse. Hela

beräkningsarbetet sker i den senaste apparatversionen

direkt i en förprogrammerad mikrodator som är monterad

på rullmotståndsvagnen, se figur 3.

RESULTAT

Resultat av slitagemätning

 

Tre olika däcktyper har slitageprovats: Trelleborg

Robust, Trelleborg T-Nabb och Semperit samtliga av

dimensionen 32-357 (l7><l l/4). Inre lufttryck 380 -

390 kPa.

Av varje däcktyp undersöktestre exemplar.

Resultatet framgår av tabell 1 nedan. I tabellen redo-

visas såväl viktminskning i gram efter provet som

"slitstyrka" dvs viktminskningen normaliserad i
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förhållande till det däck som slitits mest (Semperit).

    

 

 

Tabell 1

ex 1 ex 2 ex 3
(förlängd sli-

Däcktyp tagetid)
Vikt- "slit- vikt- "slit- vikt- "slit-
minskn styrka" minskn styrka" minskn styrka"

g 9 g

Trelleborg
Robust 4 10,5 3,5 11,5 4,5 13,4

Trelleborg
T_Nabb 36 1,2 28 1,4 52 1,2

Semperit 42 1 39 1 60,5 1

   

 

   

Av tabellen framgår att Trelleborg Robust har den bästa

slitstyrkan, ca 12 gånger bättre än Semperit och ca 10

gånger bättre än Trelleborg T-Nabb. Skillnaden mellan

Trelleborg T-Nabb och Semperit är däremot inte stor,

endast ca 30% till fördel för T-Nabb.

Rangordningen mellan däcken enligt slitageprovningarna

överensstämmer med den bild av slitaget man får efter

friktionsmätningarna med låst hjul. Mera härom längre

fram under avsnitt 3.2.

Resultat av friktionsmätning

 

Tre typer av barncykeldäck, Trelleborg Robust, Trelle-

borg T-Nabb och Semperit har friktionsundersökts på

torra underlag.

32-357 (17 x 1 1/4) .

Samtliga däck var av dimensionen

Inre lufttryck 380 - 390 kPa.

Underlagen utgjordes av 10 olika asfaltbeläggningar

med varierande skrovlighet. Skrovligheten uttryckt i
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i form av medeltexturdjupX (MTD) låg mellan 0,38 och

0,68 mm.

Friktionsmätningen är i princip en kraftmätning. Med

kännedom om den konstanta vertikalbelastningen på hjulet

låter sig emellertid friktionstalet - dvs kvoten mellan

friktionskraft och hjulbelastning - lätt beräknas.

Friktionstalen för de tre ovannämnda däcken var relativt

höga och varierade mellan 0,63 och 0,89 på de olika

beläggningarna.

Friktionstalen är dimensionslösa uttryck för bromsverkan

 

med de aktuella däcken. Friktionstalens praktiska bety-

delse framgår klarare om man räknar om värdena till

bromssträckor. Anta t ex en barncykel med 17" hjul,

förhållandet mellan tyngdpunktshöjd och axelavstånd

lika med 1, 2/3 av belastningen på bakhjulet samt

bromsning endast på bakhjulet. Med en utgångshastig-

het på 20 km/h fås retardationer och bromssträckor

vid olika friktionstal enligt följande tabell 2.

    

   

 

Tabell 2

Friktions- Retardation Bromssträcka
tal m/s2 m

0 00

0,2 1,08 14,20

I

, 2,69 5,73

I

1 3,09 4,99

, 3,23 4,77

x
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Som nyss nämnts var friktionsvärdena på de 10 olika

asfaltbeläggningarna relativt höga (0,63 - 0,89).

Försök har gjorts att jämföra resultatet för cykel-

däck med värden för däck av biltyp på samma belägg-

ningar men uppmätta under bevattning av underlaget.

Sambanden var emellertid svaga eller obefintliga, vil-

ket till en del kan bero på att friktionsmekanismerna

inte är helt lika (skiljaktigheter i dimension,

belastning, slip m m inverkar) men framför allt på att

det för cykeldäcken är fråga om torrfriktion och för

däcken av biltyp fråga om våtfriktion. Vid torrfrik-

tionsmätningar får man som regel mycket höga och föga

differentierade värden. Det kan ifrågasättas om man inte

fortsättningsvis ska gå in för våtfriktionsmätningar

också med cykeldäck. Det är ju ändå de låga nivåerna

- bl a vid våthalka - som skapar kritiska situationer.

Sambandet mellan friktionsvärde och medeltexturdjup har

undersökts varvid regressionslinjer och korrelations-

koefficienter har beräknats för de tre undersökta

 

   

däcken. Diagrammet, figur 4, visar resultatet härav.

0,8-

r-I
m
.U
(I)

i:
o

:30 7_
x 3

'13'
ha Trelleborg Robust YE=O,4923-+0,5361X r==0,65

0,6_ "-" Trelleborg T-Nabb Y==O,64794-O,1448X r==0,43

_--Semperit Y=O,5773+0,376X r=0,65

I T I I

0,4 0,5 0,6 0,7 mm

Medeltexturdjup

Figur 4. Samband mellan friktion och texturdjup
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Trelleborg Robust och Semperit är mycket lika med av-

seende på friktion. Den ökar för båda med ökande textur-

djup i stort sett i samma takt. Friktionen för Trelle-

borg T-Nabb är mindre texturberoende än för de båda

övriga på skrovligare beläggningar. Detta kan mycket

väl hänga samman med T-Nabb-däckets finare mönsterut-

formning. Vid texturdjupet 0,40 mm har emellertid de tre

däcken praktiskt taget samma friktion. En vanlig cykel-

banebeläggning ABth har texturdjupet 0,4 ä 0,5 mm.

Upprepbarheten vid mätningarna var relativt god trots

en viss benägenhet för hjulet att vilja låsa sig i

samma läge från gång till gång, möjligen beroende på

att friktionen hos avnötta partier av slitbanan är lägre

än för fullmönstrade.

Under friktionsmätningarna gjordes samtidigt en enkel

bedömning av däckens slitstyrka med ledning av hållbar-

heten fram till punktering. Samma rangordning mellan

de olika däcken som vid de egentliga slitageproven er-

hölls, dvs Trelleborg Robust var betydligt bättre än

både Trelleborg T-Nabb och Semperit och av de två senare

var Trelleborg T-Nabb något bättre. Resultatet har an-

setts styrka den ansatta hypotesen att slitageprov med

snedställt hjul rätt väl motsvarar slitage genom broms-

ning med låst hjul och i förlängningen härav också hur

barncykeldäck förbrukas.

Resultat av rullmotståndsmätning

Tre olika däcktyper har undersökts beträffande rullmot-

stånd nämligen Trelleborg Robust, Trelleborg T-Nabb och

Semperit. Det var således fråga om samma däcktyper som

här tidigare redovisats för slitage och friktion och

det gällde också samma dimension, nämligen 32-357

(17 x 1 1/4). Undersökningarna ägde rum på en beläggning

med för cykelbanor typisk textur, ABth.
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Resultatet redovisas i följande tabell 3 och är baserat

på 10 mätningar med varje däck. Tabellvärdena gäller

för en hastighet av 2,9 m/s. Spridningsmåttet för rull-

motståndet innefattar såväl variationer i starthastighet

som slumpmässiga förskjutningar av mätspåret.

  

 

 

Tabell 3

andel rullmotstånd
Spec rull-

Däcktyp motstånd vindstilla 3 m/s motvind

Trelleborg +
Robust l,25-0,0l 85 59

Trelleborg +
T_Nabb 0,75-.0,02 77 46

Semperit 0,853t0,035 80 49

    

 

Trelleborg T-Nabb och Semperit är ungefär likvärdiga

beträffande rullmotstånd 0V0,8%) medan rullmotståndet

för Trelleborg Robust är omkring 1,5 gånger större.

Rullmotståndet är hastighetsberoende. I en separat-

mätning undersöktes speciellt rullmotståndets varia-

tion med hastigheten för Trelleborg T-Nabb. Resultatet

framgår av följande diagram, figur 5.

Z

 

 

,U 0,8-
m
MG

44 I3 0,7
0

E
H 0,6
:3
m

0,5-

l 2 3 4 HMS
Hastighet

Figur 5. Rullmotståndets variation med hastigheten för
Trelleborg T-Nabb
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Rullmotståndet för cykelhjul är uppenbarligen av samma

storleksordning men absolut sett något lägre än rull-

motståndet för personbilshjul. Rullmotståndets hastig-

hetsberoende är betydligt större för cykelhjul än för

personbilshjul.

DISKUSSION

De utvecklade metoderna och hjälpmedlen för mätning av

cykeldäcks slitstyrka, friktion och rullmotstånd har i

stort sett fungerat väl och bör kunna användas vid fort-

satta undersökningar.

Vissa kompletteringar och förändringar föreslås emeller-

tid. Så t ex kan det vara rimligt att validera slitage-

proven mot det slitage barn åstadkommer på cykeldäck.

Valideringsmetoder för friktion och rullmotstånd bör

också tänkas ut. Vidare bör friktionsmätningsanordningen

kompletteras så att även mätningar med rullande bromsat

hjul kan genomföras samt att ett enkelt bevattnings-

system tas fram. Slutligen föreslås att rullmotstånds-

kärran förses med en katapultanordning så att man all-

tid kan få en lätt repeterbar utgångshastighet.

Endast tre däcktyper har undersökts och det är natur-

ligtvis inte möjligt att dra några handfasta generella

slutsatser. Resultatet antyder emellertid att god slit-

styrka inte lätt låter sig förena med lågt rullmotstånd.

Däremot förefaller inte god slitstyrka vara knuten till

låg friktion eller tvärtom. Beträffande slitstyrka och

friktion måste man hålla i minnet att det här är fråga

om torrfriktion. Friktionenlqnirangordnas annorlunda

om våtfriktionen mäts. En övergång till ett sådant

förfarande rekommenderas.
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BESTÄMNING AV RULLMOTSTÃNDSKOEFFICIENTEN

Teori

Vi söker rullmotståndskoefficienten WR.

Vid ett utrullningsprov på horisontellt underlag

åstadkommer luftmotstånd och rullmotstånd en retarda-

tion för ekipaget. Detta innebär att rörelseenergin

minskar enligt

 

1 2 2 3J<V12-V22)
FL-2,+FR05L=:2--m(Vl -Vz )+ 2

2R

där

FL är luftmotståndet

FR är rullmotståndet

2 är utnyttjad mätsträcka

m är ekipagets massa

Vl är utgångshastigheten

V2 är sluthastigheten

J är hjulens sammanlagda masströghetsmoment

R är hjulradien

För rullmotståndet gäller

FR = wR ° m 0 g

där

wR är rullmotståndskoefficienten

9 är jordaccelerationen

VTI RAPPORT 201



Bilaga
Sid 2

För luftmotståndet gäller

1

F = 1 (k - v2 - k - V + k ) dv
L Vl - V2 l 2 3

V2
där

V är momentana hastigheten och

kl, k2 och k3 konstanter

Rullmotståndskoefficienten fås slutligen ur

 

  

2 2
_ 1 2 2 3J(V1 'V2)

R '2g-5L(Vl 'V2)+ 2 ' '
2R -:m° g- 2

k k1 1 3 3 2 2 2
m.g(Vl-V2) [Twi V2 ) ' _2' (V1 ' V2 ) +

Praktiskt tillvägagångssätt

 

Ett hjul på vagnen är försett med ett pulsdon. Vägav-

ståndet, s, mellan två pulser är inprogrammerat i

datorn. Datorn själv mätertiden, t, mellan två pulser

%. För 17" hjul utnyttjas

2 pulser per varv och för 28" hjul 4 pulser per varv.

och beräknar hastigheten v =

Under retardationsförloppet får man således en serie

fallande hastigheter som datorn använder för att be-

räkna ett genomsnittligt w -värde ur uttrycket närmast
R

ovan .

För att eliminera höjdskillnader mellan start- och
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slutpunkt och vindens inverkan så kör man i båda rikt-

ningarna och bildar ett medelvärde av de båda kör-

ningarna.

Eftersom wR varierar med hastigheten (se resultat)

och vagnen skjuts igång med handkraft har tio kör-

ningar gjorts med varje däcktyp (tio i varje riktning),

medelhastigheten av de tio körningarna för varje däck

är ungefär samma (ca 2,9 m/s).

BESTÄMNING AV HJULETS MASSTRÖGHETSMOMENT

Hjulens tröghetsmoment har bestämts genom att hjulen

hängts upp med hjulplanet horisontellti en tråd med

kända data och sedan fått svänga som torsionspendel

med litet vinkelutslag. Antalet svängningar under en

viss tid ger frekvensen f.

För torsionspendelns svängningsrörelser gäller

där

f är frekvensen

D är direktionsmomentet

J är masströghetsmomentet

Direktionsmomentet beräknas ur
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där

G är trådmaterialets skjuvmodul

r är trådens radie

2 är trådens längd

Masströghetemomentet blir således

 

UPPSKATTNING AV LAGERFRIKTIONEN

För att få en uppskattning av lagerfriktionens storlek

kan man låta mäthjulet snurra fritt i luften samtidigt

som datorn får utföra en beräkning av lagerfriktionen

enligt formeln:

 

2 2

wz = J (Vl _ V2 )

2 ° R2 ° ml ' g ° R

n _ m
dar ml - 3

Vad man kan opponera sig mot vid en uppskattning av

detta slag är att hjulet är obelastat. Man vet dock

erfarenhetsmässigt att en belastning inte påverkar

friktionen nämnvärt.

Försök har visat att lagerfriktionen utgör ca 1% av

rullmotståndsvärdet, alltså en försumbar påverkan.
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MÄTSYSTEMETS OCH BERÄKNINGSENHETENS UPPBYGGNAD

Mätsystemet är uppbyggt kring ett mikrodatorsystem av

fabrikat Rockwell AIM65. Mikrodatorsystemet som är

 

enkelt programmerbart från tangentbord och bandkassett

har kapacitet att handha tidmätning och lagring av

data för bestämning av vagnens hastighetsförlopp

under avrullningen samt beräkning och presentation av

beräknat rullmotstånd över mätsträckan.

Systemets uppbyggnad framgår av blockschema enligt

 

       

   

 

  

 

 

 

 

  

 

    

figur.

Inter-
. E Tangent- 20 kol Kassett-

HJUlPUls fêce bord printer band
timer

+24V
DC/DC -7

12 V CPU 4 K 8 K 8 K

1 2 A 6502 Minne Basic Monitor
I DC/DC +5V Ram Rom Rom

  

 

 

 

  

      

Tidmätningen sker med systemets interna kristallklocka

 

som referens samt tidmätningsprogram arbetande på

assemblernivå varvid en upplösning i tidmätningen av

iO,l ms erhålls.

Beräkningen av rullmotstånd från data erhållna ur

 

tidmätningsprogrammet sker i högnivåspråket Basic

vilket möjliggör avancerade beräkningar av mätdata.
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