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FÖRORD

På uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljö-

nämnd (TYA) utför statens väg- och trafikinstitut (VTI)

en undersökning av yrkesförarnas arbetsmiljö.

Första etappen behandlar bussförarnas arbetsmiljö. De

fortsatta studierna avser att omfatta förarmiljön i

taxi, trafikskolebil, lastbil, arbetsmaskiner samt spe-

cialfordon.

De olika miljövariabler som studeras är klimat och

luftkvalitet, vibrationer, buller, infraljud, stolens

utformning och egenskaper, förarplatsens layout i

övrigt, sikt, belysning, övriga arbetsuppgifter.

Syftet med studierna är att söka ta fram underlag för

kravspecifikationer för de olika miljöerna i de olika

fordonsslagen.

Projektet finansieras huvudsakligen av Arbetarskydds-

fondon. Viss metodutveckling bekostas av VTI.

Ett mycket stort tack riktas till de bussbolag och

tillverkare, som välvilligt ställt fordon till vårt

förfogande: Linköpings Trafik AB, Linköping; Scania-

Bussar, Katrineholm; Karosseri AB H Höglund & Co.,

Säffle; Storstockholms Lokaltrafik AB, Stockholm samt

Philipsons i Göteborg Bil AB.
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Bussförares arbetsmiljö - Vibrationer

av Georg Magnusson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Trans-

portfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, med finansie-

ring över Arbetarskyddsfonden genomfört en studie av

yrkesförarnas arbetsmiljö. Föreliggande rapport behand-

lar denna miljö från vibrationssynpunkt.

Studien har koncentrerats till att behandla inverkan

på föraren av helkrOppsvibrationer, eftersom delkropps-

vibrationerna ä priori bedömts inte kunna uppnå störande

intensiteter i här aktuellt fall.

För studier av helkroppsvibrationer har en speciell,

vid institutet utvecklad, vibrationsmätare utnyttjats.

Med hjälp av denna utrustning har vibrationsmiljön i

ett antal bussar, främst Scania och Volvo, kartlagts.

Ett samband har etablerats mellan golvaccelerationen i

buss och vägojämnheten uppmätt med mätfordonet Saab

Road Surface Tester.

För värdering av inverkan på människan av helkropps-

vibrationer har ISO Standard 2631 "Guide for the eva-

luation of human exposure to whole-body vibration"

utnyttjats.

Förarstolars funktion i vibrationsöverförande hänseende,

uttryckt i form av kvoten mellan vertikal acceleration

på sätet resp på bussgolvet, har studerats.
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Studien har visat att bussförarnas arbetsmiljö från

Vibrationssynpunkt får anses vara i huvudsak acceptabel.

VTI RAPPORT 22 7



III

The working environment of bus drivers - Vibrations

by Georg Magnusson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The working environment of bus drivers has been studied

by the National Swedish Road and Traffic Research In-

stitute. The study is financed by the Swedish Work

Environment Fund on behalf of the Vocational Training

and Working Environment Council of the Transport Trade.

This report concerns the working environment from the

vibration point of view.

The study is focused on whole-body vibrations because

the bus driver's exposure to local vibrations â priori

is regarded as insignificant.

A special vibration meter for the measurement of whole-

body vibrations has been developed at the institute.

With the aid of this device the vibration environment

in a number of buses, mainly Scania and Volvo, has

been surveyed.

A relationship between the vertical accelerations of

the bus floor and road roughness has been established

with the aid of the Saab Road Surface Tester.

The evaluation of the influence of whole-body vibra-

tions on man is performed in accordance with ISO Stand-

ard 2631 "Guide for the evaluation of human exposure

to whole-body vibration".

The vibration transmitting properties of driver seats,

expressed in terms of the relationship between vertical

accelerations measured on the seat and on the bus floor,

has been investigated.
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The study has shown that the working environment of

bus drivers from Vibration point of View can be re-

garded as on the whole acceptable.
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Bussförares arbetsmiljö - Vibrationer

av Georg Magnusson

Statens väg- ochtrafikinstitut

581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Föreliggande rapport redovisar en studie av bussförares

arbetsmiljö från vibrationssynpunkt.

Studienlunrkoncentrerats till helkrOppsvibrationer

eftersom delkroppsvibrationer ä priori bedömts vara i

sammanhanget betydelselösa. Dock har en litteraturstu-

die genomförts vilken gav mycket litet relevant mate-

rial vilket i sig kan uppfattas som ett stöd för upp-

fattningen att förare av landsvägsfordon inte utsätts

för delkroppsvibrationer av störande intensitet.

Studien av helkroppsvibrationer har uppdelats i tre

delaktiviteter:. framtagande av vibrationsmätare, kart-

läggning av vibrationsmiljön samt värdering av vibra-

tionsmiljön.

För mätning av helkroppsvibrationer har en speciell

mätutrustning tagits fram vid institutet eftersom

de kommersiellt tillgängliga alternativen saknade vissa

väsentliga mätfunktioner.

Vägojämnheten är normalt den för fordonsvibrationerna

dominerande vibrationskällan och det bedömdes därför

angeläget att ta fram ett samband mellan Vägojämnheten

och vibrationsnivån i bussar. För mätning av Vägojämn-

heten användes ett nytt mätfordon benämnt Saab Road

Surface Tester.

För värdering av inverkan på människan av helkropps-

vibrationer utnyttjas ISO standard 2631 "Guide for the

evaluation of human exposure to whole-body vibration".

VTI RAPPORT 227



VI

Eftersom den svenska bussparken domineras av Scania

och Volvo har studien koncentrerats till dessa märken

även om i jämförande syfte mätningar även utförts i

två bussar av märket Mercedes Benz.

Vibrationsmätning har utförts i vertikal riktning på

bussgolvet vid förarstolen och i tre riktningar på

förarstolens sittdyna.

Studien har innefattat mätning vid 50 och 70 km/h hu-

vudsakligen på belagd väg med olika grad av ojämnhet

men även grusvägar och stensatta och asfalterade tät-

ortsgator har utnyttjats för mätning om än i mycket

begränsad utsträckning.

Bussarna har vid mätningarna varit i princip olastade

och haft normalt inre lufttryck i däcken. En av bussar-

na har emellertid även körts i fullastat tillstånd och

två med nedsatt lufttryck.

Slutligen har flera körningar utförts med en och samma

buss för att studera mätningarnas reliabilitet (repro-

ducerbarhet) liksom mätningar med flera exemplar av

samma busstyp för att jämföra skillnaderna mellan dessa

med skillnaderna mellan olika busstyper.

Resultaten visar att mätningarna har mycket hög relia-

bilitet och att olika exemplar av samma busstyp ger

samma mätresultat.

Golvaccelerationsspektrums kurvform är i stort sett obe-

roende av busstyp, hastighet, grad av vägojämnhet, typ

av väg- eller gatuyta, belastningsgrad och inre luft-

tryck i däcken. Dock ökar spektrums nivå, uttryckt i

golvaccelerationens effektivvärde, med ökande vägojämn-

hetstal och fordonshastighet. Vidare ger fullastad buss

c:a 15 % högre golvacceleration än olastad buss medan
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däremot variationer i inre lufttryck i däcken, inom

det område som av andra skäl är acceptabelt (hållbarhet

och kördynamik), inte ger någon förändring i golvacce-

lerationens effektivvärde.

Vid värdering av på förarstolarna uppmätta acceleratio-

ner, dvs de accelerationer föraren utsätts för via

stolens sittdyna, visar det sig att gränsen för beva-

rande av arbetsförmåga (prestationsgränsen) enligt

ISO standard 2631, inte överskrids inom den enligt

gällande arbetslagstiftning maximala arbetstiden utan

rast, sex timmar, medan däremot gränsen för bevarande

av komfort överskrids. Detta gäller för samtliga pro-

vade förarstolar vid prov i en och samma buss.

För vägar med olika grad av ojämnhet visar det sig

vidare att prestationsgränsen inte överskrids inom sex

timmar medan komfortgränsen överskrids för samtliga

vägar utom de jämnaste.

Studien innefattar även en undersökning av förarstolars

funktion i vibrationsöverförande hänseende uttryckt i

form av kvoten mellan effektivvärdet hos vertikalacce-

lerationen uppmätt på sittdyna resp bussgolv. Det visar

sig att fjädrade stolar inte oväntat ger bättre vibra-

tionsisolering än ofjädrade. De sistnämnda föredras dock

av yrkesverksamma bussförare förmodligen p g a att de

fjädrade stolarnas egenfrekvens sammanfaller med buss-

karosseriets vilket kan leda till stora relativrörelser

mellan stolsäte och busskarosseri vilket försvårar

reglagehanteringen.

Den genomförda studien visar att bussförares arbetsmil-

jö från vibrationssynpunkt får anses vara i huvudsak

acceptabel åtminstone i moderna bussar av den typ som

ingått i undersökningen.
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The working environment of bus drivers - Vibrations

by Georg Magnusson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

This report presents a study of the working environ-

ment of bus drivers from the vibration point of view.

The study is focused on whole-body Vibrations because

the bus driver's exposure to local Vibrations â priori

is regarded as insignificant. A literature study was,

however, carried out, which gave very few relevant re-

sults which as such can be regarded as a support for

the Opinion that drivers of road vehicles are not ex-

posed to local vibration of disturbing intensity.

The whole-body vibration study has been divided into

three subactivities: development of a vibration meter,

surveying the vibration environment and evaluating the

vibration environment.

A special vibration meter for the measurement of whole-

body Vibrations has been developed at the institute

inside the frames of the project. The reason for that

work is that the commercially available vibration meters

lack certain essential measurement functions.

Road roughness is - for vehicle Vibrations - the do-

minant vibration source and it was thus regarded as

important to establish a relationship between road

roughness and the vibration level of the bus. The mea-

surement of road roughness has been carried out with

a new measurement device named Saab Road Surface Tester.
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The evaluation of the influence of whole-body vibrations

on man is performed in accordance with ISO Standard

2631 "Guide for the evaluation of human exposure to

whole-body vibration".

As the Swedish bus pOpulation is dominated by Scania

and Volvo the study has been concentrated on those

two makes. However, for the sake of comparison, measure-

ments have also been carried out in two Mercedes Benz

buses.

Vibration measurements have been carried out in the

vertical direction on the bus floor at the mounting of

the driver's seat and in three directions on the seat.

The study has included measurements of 50 and 70 km/h

mainly on paved roads of different degree of roughness

but also, although to a limited extent, on gravel roads

and city streets paved with stones as well as bituminous

concrete.

The measurements have been carried out with the buses

loaded only with driver, measurement instrumentation

and operator. The tyre inflation pressure has been that

recommended for normal use. However, measurements have

also been carried out in one of the buses fully loaded

and in two buses with reduced tyre inflation pressure.

Finally,the measurements in one of the buses were re-

peated to study the reliability (reproduceability) of

the measurements. Further,the Vibration environment of

several examples of the same type of bus was measured

on the same road sections to study the difference be-

tween those buses as compared to the difference between

buses of different types.

The result shows that the measurements are highly re-

liable and that different buses of the same type provide

the same Vibration environment.
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The frequency spectrum of the vertical floor accelera-

tion was shown to have the same curveaform irrespective

of type of bus, velocity, level of road roughness, type

of road or street surface, loading of the bus and tyre

inflation pressure. However, the level of the spectrum,

expressed in the effective value of vertical floor

acceleration, increases with increasing road roughness

and vehicle velocity. Furthermore, the vertical floor

acceleration of the fully loaded bus is about 15 %

higher than that of the nearly unloaded bus, while, on

the other hand, variations of tyre inflation pressure

within those limits acceptable from other points of

view, durability and handling, don't influence the

vibration level on the floor.

While evaluating the accelerations measured on the

driver's seat, i e the accelerations the driver is

exposed to through the seat, it was shown that the

limit for preservation of working efficiency (perform-

ance limit), according to ISO standard 2631, is not

exceeded within the maximum allowed working time with-

out break, i e six hours, according to the Swedish

working time regulations. On the other hand,the limit

for preservation of comfort is exceeded. Those results

are true for all seats tested in one and the same bus.

On roads with different degree of roughness the limit

for preservation of working efficiency was never ex-

ceeded within the six hours but the limit for preserva-

tion of comfort was exceeded on all roads but the most

even one S .

The work also included a study of the vibration trans-

mitting properties of seats expressed in terms of the

relationship between the effective value of vertical

accelerations measured on the seat and on the bus floor.
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It was shown, not unexpectedly, that sprung seats pro-

vide a better vibration insulation than unsprung seats.

However, the unsprung seats are nevertheless preferred

by professional drivers probably due to the fact that

the resonance frequency of sprung seats coincides with

that of the bus body thus causing big relative move-

ments between the seat and the bus body which in turn

aggravates the handling of the controls.

In conclusion, the study has shown that the working

environment of the bus driver fromvibration point of

view can be regarded as on the whole acceptable at

least in modern buses of the type being studied in this

work.
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BAKGRUND

Studier av vibrationers inverkan på människan uppdelas

traditionellt i de två områdena delkroppsvibrationer

och helkroppsvibrationer. De delkrOppsvibrationer som

i här aktuellt sammanhang kan vara aktuella är vibra-

tioner överförda till förarens händer via ratten och

vibrationer överförda till förarens fötter via golvet.

Med helkroppsvibrationer avses här sådana vibrationer

som via förarsätet påverkar hela krOppen.

Inverkan av delkrOppsvibrationer på förarens komfort,

prestation och hälsa har å priori bedömts vara av

ytterst marginell betydelse för förare av åtminstone

moderna bussar eftersom styrservo och vagnsfjädring

tämligen effektivt torde motverka uppkomsten av i

sammanhanget intressanta vibrationer. Arbetet har där-

för koncentrerats till studium av inverkan av helkropps-

vibrationer. En tämligen omfattande retrospektiv

litteratursökning avseende delkroppsvibrationer har

dock genomförts men med ett mycket magert resultat som

redovisas nedan.

Verksamheten inom aktiviteten "helkroppsvibrationer"

har uppdelats i tre delaktiviteter:

- framtagande av utrustning för mätning av accelera-

tioner på förarsäte och fordonsgolv

- kartläggning av bussars och förarstolars vibrations-

överförande egenskaper

- värdering av bussförarnas arbetsmiljö från vibra-

tionssynpunkt
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Av dessa delaktiviteter kan den sistnämnda betraktas

såsom en, låt vara icke heltäckande, beskrivning av

syftet med vibrationsaktiviteten medan de två övriga

delaktiviteterna närmast är medel att nå detta syfte.

Vibrationsmiljön i en buss konstitueras av två vibra-

tionskällor, vägojämnheter och interna vibrationer i

bussen på grund av t ex hjulobalans cxji motorvibra-

tioner. Av dessa vibrationskällor är vägojämnheten den

dominerande. Detta gäller framför allt på mycket ojämna

vägar där inverkan av övriga vibrationskällor mer eller

mindre dränks av de vägorsakade vibrationerna.

För att möjliggöra en värdering i någorlunda generella

termer av denna vibrationsmiljös inverkan på bussförare

måste, oberoende av valet av värderingsnorm, en tämli-

gen omfattande kartläggning av den aktuella miljön

genomföras. En sådan kartläggning borde sålunda om-

fatta mätningar i olika busstyper i. representativa

väg- och stadsmiljöer på ett flertal platser i landet

inkluderande såväl jämna asfaltvägar som ojämna

grusvägar. Även en uppdelning av det totala busstrafik-

arbetet på olika kombinationer av buss- och vägtyper

skulle vara av värde. En kartläggning av sådan omfatt-

ning blir emellertid tämligen kostnadskrävande och re-

sultatet av rubricerade aktivitet skulle sålunda i hu-

vudsak begränsas till att ge en beskrivning av nuvaran-

de bussförarmiljöer värderade enligt någon vald norm.

Valet av värderingsnorm är i och för sig i denna situa-

tion tämligen självklart genom existensen av ISO stan-

dard 2631 "Guide for the evaluation of human exposure

to whole-body vibration" och till denna standard fogade

tillägg. Denna standard torde vara den bäst underbyggda

av alla de olika alternativ som presenterats. Det finns
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dock trots detta anledning att ifrågasätta ISO-stan-

dardens tillämpbarhet på vibrationsmiljön i fordon,

varom mera nedan. Av detta skäl genomförs inom pro-

jektets ram en studie där ISO-standardens tillämpbar-

het 1 här aktuellt sammanhang belyses varjämte den

eventuella förekomsten av interaktioner mellan vibra-

tioner och vissa andra miljövariabler studeras. Denna

studie beskrivs närmare i VTI rapport nr 231 av B. Mo-

rén et al. Eftersom nämnda studie har bedömts vara vä-

sentlig för uppfyllandet av projektets syfte måste kart-

läggningen av förekommande bussförarmiljöer av ekono-

miska skäl begränsas. Det visade sig möjligt att med

utnyttjande av resurser utanför projektets ram skapa

förutsättningar för att ett tillfredsställande repre-

sentativt urval åtminstone av förekommande vägmiljöer

skall kunna erhållas.

Den svenska bussparken domineras vidare av de båda

inhemska fabrikaten Scania och Volvo. Scania tillver-

kar både kompletta bussar och chassier för karossering

hos olika karosseritillverkare. Volvo tillverkar en-

dast chassier. Även Volvoförekommer emellertid som

kompletta serietillverkade bussar därigenom att vissa

karosseritillverkare seriebygger olika busstyper på

Volvochassi för stora bussköpare sådana som t ex Stor-

Stockholms Lokaltrafik AB (SL). Vid sidan av dessa

serietillverkade busstyper finns också ett stort antal

mer eller mindre specialkomponerade bussar på huvud-

sakligen Scania- eller Volvochassier. De för buss-

förarens vibrationsmiljö avgörande egenskaperna hos

en buss ligger i chassiet och i förarstolen. Trots

det stora antalet busstyper i landet har det därför

på grund av det lilla antalet chassityper bedömts vara

möjligt att med mätningar endast i ett mindre antal

bussar ändå kunna skapa en representativ bild av förar-

miljön och hur denna beror av vägojämnheten. Resone-

manget är härvid i princip det följande. Om ett sam-
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band mellan Vägojämnhet och vertikalacceleration hos

bussgolvet vid förarstolen i olika busstyper samt ett

samband mellan denna acceleration och motsvarande på

förarsätet kan etableras, kan med kännedom om vägojämn-

heten bussförarens Vibrationsmiljö uttryckt i accele-

rationsmedelnivå predikteras.
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MÄTVARIABLER

Vägojämnhet

 

Vägojämnheten uttrycks vanligen som ett genomsnitts-

värde över en viss vägsträcka av någon parameter som

beror av vägens längsprofil. Ett flertal jämnhetsmät-

metoder med tillhörande jämnhetsmått har utvecklats.

Det visar sig att dessa jämnhetsmått i många fall är

väl korrelerade till människans upplevelse av diskom-

fort vid färd i olika typer av vägfordon. (Magnusson

och Arnberg, 1976 och Magnusson, Arnberg och Pettersson,

1977).

Sådana jämnhetsmått bör sålunda i princip vara använd-

bara som prediktorer på t ex bussförarens komfortupp-

levelse. Det är i och för sig inte självklart att så

skulle vara fallet eftersom människans vibrations-

känslighet är frekvensberoende. Om olika vägar och

olika bussar då ger förarsätesvibrationer med olika

frekvensinnehåll skulle komfortupplevelsen kunna vara

mycket varierande även omen jämnhetsmätning visade

att vägarna hade samma jämnhetsmätetal.

Om vägens längsprofil betraktas som en stokastisk

signal med oregelmässigt varierande våglängd och ampli-

tud kan den studeras med statistiska metoder. Tidigare

forskning såväl i EurOpa som i USA har visat att våg-

längd och amplitud samvarierar så att stora amplituder

är associerade till långa våglängder och små amplitu-

der till korta .Approximativt kan detta uttryckas

2
S(n) ]<°n- (1)

där S(n) vägprofilens effekttäthetsspektrum vid

rumerekvens n,n (m2/perioder/m)

= konstant beroende av vägens jämnhetsnivå

= rumsfrekvensen (perioder/m)
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I ett diagram med logaritmiska skalor där S(n) fram-

ställs som funktion av n fås en rät linje. Rumsfrek-

vensen är rumsdimensionens motsvarighet till tidsdimen-

sionens frekvens Hz (perioder/s) och är lika med inver-

terade värdet av vägojämnhetens våglängd Å.

En alternativ form har presenterats av ISO i dokumentet

ISO/TC/108/WG9 (secretariat-2)5, June 1972 "Proposals

for generalized road inputs to vehicles". Här anges

sambandet:

_ g -2 "
S(rn - S(n0)(n0) for n g nO (2)

8(n) = 5(n0)(n )-1,5 for n ) nO
n
0

där nO = §%- perioder/m

I ett diagram med logaritmiska skalor fås en "knäckt"

rät linje där lutningskoefficienten ändras vid n = nO

(se fig 1).

Konstanten k 1 ekv (1) har som synes formen

n02-S(n0) resp n01'5-S(n0)

EffekttäthetSSpektrunl(PSD) för en stokastisk signal be-

stäms genom spektralanalys vilket innebär en uppdelning

av signalen i dess enskilda harmoniska komponenter med

bestämning av tillhörande amplitud för varje komponent.

PSD definieras enligt Ahlin, Nilsson och Reveman (1973)

som medelvärdet av effekten, för varje frekvens, i ett

infinitesimalt åeoretiskt oändligt smalt) frekvensband

kring resp frekvens dividerat med bredden hos detta

frekvensband. Frekvensbandet är sålunda inte oändligt

smalt utan har i praktiken en ändlig bredd. Hur smalt

frekvensbandet behöver vara beror av den upplösning i

frekvenshänseende som erfordras.
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Figur 1. Föreslagen klassificering av vägytor med
hjälp av vägprofilens PSD

Det kan sålunda med utgångspunkt från det ovan anförda

anses att vägens våglängdsinnehåll och därmed, för en

given färdhastighet, även dess frekvensinnehåll är i

princip känd. Den ytterligare information om vägytan

som erfordras är då på vilken nivå i figur 1 vägar

med olika grad av jämnhet ligger. Ett arbete att ta

fram sådan information skall påbörjas vid VTI. Tanken

är härvid att med en speciell mätutrustning som f n

är under utveckling vid VTI, bestämma PSD för ett

stort antal vägavsnitt med olika grad av jämnhet och
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samtidigt mäta jämnheten med ett nytt mätfordon som

fått benämningen Road Surface Tester (RST). Detta mät-

fordon är avsett att användas av statens vägverk vid

regelbundet (vart tredje år) återkommande inventeringar

av landets totala belagda vägnät. Om dessa planer

fullföljs kommer sålunda tämligen aktuell information

om jämnheten och därmed PSD på olika delar av vägnätet

alltid att finnas tillgänglig.

Eftersom utrustningen för bestämning av vägojämnhetens

PSD ännu inte är tillgänglig kommer den fortsatta fram-

ställningen att baseras på att vägojämnheten är känd

endast i form av ett mätetal erhållet från RST. Detta

mätfordon mäter vägojämnheten med hjälp av ett speci-

ellt mäthjul. Mätetalet för jämnheten är effektivvär-

det (RMS-värdet)* av mäthjulets vertikalacceleration

över en viss mätsträcka. Tidigare studier har visat

att det föreligger ett linjärt samband mellan natur-

liga logaritmen för detta RMS-värde och människans

komfortupplevelse som passagerare i en buss. Upplevel-

sen av komfort, eller kanske snarare diskomfort, har

vid dessa studier av ett antal försökspersoner vid

färd i buss på vägar med olika grad av ojämnhet be-

dömts i en niogradig skala. Bedömningsvärdet 1 beteck-

nar en mycket jämn väg medan värdet 9 betecknar en

mycket ojämn. Vid bedömningarna har vidare konstanta

steg i skalan eftersträvats. Skillnaden i komfortupp-

levelse mellan två vägar som fått t ex bedömningsvär-

dena 1 resp 2 skall sålunda vara lika stor som mellan

två vägar som fått värdena 8 resp 9. Sambandet mellan

denna niogradiga skala och RMS-värdet för mäthjulets

vertikalacceleration har inprogrammerats i mätfordonets

dator och vägojämnheten anges sålunda direkt vid mät-

ningen i denna komfortrelaterade skala.

  

T

* _ _ 1 2
RMS - Root Mean Square - T x (t)dt

O
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Det har Vidare, som tidigare nämnts, visats att sam-

band mellan komfortupplevelse och jämnhetsmätetal som

etablerats för andra typer av jämnhetsmätare är obe-

roende av typ av fordon och om bedömningen gjorts av

förare eller passagerare. Det kan därför antas att

vägojämnheten uppmätt med RST kan användas som pre-

diktor på vibrationsmiljön på ett bussförarsäte under

förutsättning att bussens egenskaper vad avser över-

föring av,av vägojämnheten förorsakadervertikala hjul-

rörelser till golvvibrationer vid förarplatsen resp

motsvarande egenskaper för förarsätet är kända.

Golvacceleration

Den korrekta metoden att beskriva bussens egenskaper

vad avser överföring av vägojämnheter till golvvibra-

tion är med hjälp av den s k överföringsfunktionen.

Denna funktion kan bestämmas med utgångspunkt från

effekttäthetsspektrum för vägojämnheten resp golvacce-

lerationen. Tekniken att med hjälp av överföringsfunk-

tionen bestämma de statistiska egenskaperna hos någon

storhet (utstorhet) med utgångspunkt från de statis-

tiska egenskaperna hos någon denna storhet påverkande

annan storhet (instorhet) är väl känd och ofta tilläm-

pad vad avser linjära system. Med linjära system avses

sådana där överföringsfunktionen är en funktion endast

av frekvensen. Fjädringssystemen hos vägfordon kan

emellertid normalt inte betraktas som linjära varför

överföringsfunktionen får en mera komplicerad form

där förutom frekvensen även instorhetens exitations-

amplitud ingår såsom oberoende variabel. Detta gör

att denna teknik blir mycket ohanterlig vilket till-

sammans med det faktum att fyra olika vägprofiler sam-

tidigt påverkar bussen, en vid varje hjul, medför be-

hov av studier av mera grundläggande karaktär som rim-

ligen inte kan inrymmas inom projektets ram. Vidare

VTI RAPPORT 2 2 7



-_
s

(
3

fordras utrustning för vägprofilmätning vilket insti-

tutet f n inte förfogar över. Utveckling av sådan ut-

rustning pågår som tidigare nämnts vid institutet och

därmed öppnar sig också möjligheten att med utnyttjande

av matematisk simulering studera inverkan av alternau

tiva konstruktiva åtgärder till förbättrande av for-

donsförares arbetsmiljö från vibrationssynpunkt.

För att trots dessa svårigheter försöka nå målet att

kunna förutsäga vertikalaccelerationen på bussgolvet

utifrån kännedom om vägojämnheten har en annan teknik

som bör kunna ge någorlunda tillfredsställande resul-

tat tillämpats. Denna teknik innefattar mätning med

RST av jämnheten på ett antal vägsträckor med olika

grad av jämnhet samt registrering av den vertikala

golvaccelerationen vid förarsätet i ett antal bussar

vid körning med olika hastigheter på dessa vägsträckor.

Sambandet mellan jämnhetsmätetalet och golvacceleratio-

nens RMS-värde bestäms för olika hastigheter. Det har

vidare antagits att det ur vibrationssynvinkel oför-

delaktigaste belastningsfallet är en tom buss. Så gott

som samtliga mätningar har därför utförts med bussarna

belastade endast med förare, operatör och mätutrust-

ning samt vid bussens ordinarie ringtryck (normaltill-

stånd). Detta förfarande dikteras även av praktiska/

ekonomiska skäl. Vid sidan av dessa mätningar vid nor-

maltillstånd har även inverkan av olika ringtryck stu-

derats i två bussar. Vidare har i ett fall mätningar

utförts i en och samma buss i tomt och fullastat skick

vid körning på såväl jämn som ojämn väg.

Golvaccelerationen har mätts endast i vertikal rikt-

ning och så nära förarstolens fundament som möjligt.

Mätningen utfördes med en accelerometer med mätområdet

: 2 g. Vid utvärderingen utnyttjades en Brüel & Kjaar

spektralanalysator för tersbandsanalys. Spektrum anges

här inte i form av PSD utan som amplitudspektrum för
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den uppmätta accelerationen. Därmed menas att spektrum

visar RMS-värdet av accelerationsamplituderna hos

frekvenserna ingående i resp frekvensband. Eftersom

bandbredden här är en tredjedels oktav ökar bandbredden

med ökande frekvens. Detta ger en sämre upplösning i

frekvenshänseende än s k smalbandsanalys med konstant

bandbredd som vanligen ligger till grund för PSD-be-

stämningar. Det har emellertid bedömts att tersbands-

analysen ger tillräcklig frekvensupplösning i det för

vibrationskomfortstudier intressanta frekvensområdet

1-30 Hz. Vid sidan om tersbandspektrum erhålls även

RMS-värdet för hela Vibrationssignalen. Det är detta

värde som skall ställas i relation till jämnhetsmäte-

talet och RMS-värdet för sätesaccelerationen.

Sätesacceleration

 

För att beskriva förarsätets egenskaper vad avser över-

föring av golvacceleration till acceleration på

sätet är utnyttjandet av förarstolens överföringsfunk-

tion den mest korrekta metoden. Även här medför

emellertid förekommande olineariteter att denna metod

blir ohanterlig varför den ovan beskrivna approximativa

metoden i stället har utnyttjats. Detta innebär här

mätning av samhörande accelerationer på förarstolens

sittdyna och på bussgolvet samt beräkning av motsvaran-

de RMS-värden. Kvoten mellan dessa RMS-värden bestäms

för olika typer av stolar under olika betingelser.

I detta sammanhang kan diskuteras om de accelerationer

som ligger till grund för beräkningen av ovannämnda

kvot, som fortsättningsvis benämns "transmissionsfak-

tor", skall viktas enligt ISO 2631 (se nedan) före

RMS-bildning. Griffin (1978) har föreslagit en faktor

SEAT som är identisk med ovannämnda transmissionsfak-

tor beräknad på ISO-viktade accelerationer. Motivet
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för detta förfarande är att stolens egenskaper i det

frekvensområde där människan är känsligast framhävs

på bekostnad av egenskaperna vid övriga frekvenser.

Detta är då baserat på antagandet att viktningskurvan

i ISO 2631 verkligen beskriver människans vibrations-

känslighet på ett riktigt sätt. ISO-standardens till-

lämpbarhet på fordonsvibrationer har inom projektet,

liksom i andra sammanhang, ifrågasatts vilket lett till

att en speciell undersökning av detta - som tidigare

nämnts - har påbörjats inom projektets ram. Den kritik

som riktats mot ISO-standarden har dock mera avsett

andra delar av standarden än gränskurvornas form vars

huvudsakliga utseende har verifierats i olika samman-

hang. Resonansfrekvenserna för flera av krOppens inre

organ visar sig falla inom det enligt ISO-standarden

känsligaste området för vertikala accelerationer,4-8Iü.

Det kan därför anses motiverat att utnyttja den ISO-

viktade sätesaccelerationen vid beräkning av trans-

missionsfaktorn. Även golvaccelerationen måste då vik-

tas enligt ISO 2631 eftersom stolen i annat fall ger

sken av att ge bättre vibrationsisolering i frekvenser

< 4 och > 8 Hz än vad som verkligen är fallet. För att

beskriva förarstolens vibrationsisolerande förmåga

används därför i denna undersökning begreppet trans-

missionsfaktor definierad som kvoten mellan RMS-värdet

av den ISO-viktade vertikalaccelerationen på sittdynan

och RMS-värdet av den ISO-viktade vertikalacceleratio-

nen på golvet vid stolfundamentet.

Accelerationerna på förarstolen har mätts i tre orto-

gonala riktningar med hjälp av en sittplatta med tre

inmonterade accelerometrar. Den vertikala sätesaccele-

rationen har utvärderats på samma sätt som golvaccele-

rationen, dvs medelst tersbandsanalys och RMS-värdes-

beräkning. Vid sidan därav harutnyttjats en i ISO

standard 2631 angiven utvärderingsmetod innebärande

vektoriell summering av alla tre accelerationerna.
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Denna mät- och analysmetod belyses närmare under av-

snittet "Vibrationsmätare".
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VÄRDERING AV HELKROPPSVIBRATIONER

Ett flertal olika förslag till norm för värdering av

inverkan på människan av helkroppsvibrationer har pre-

senterats av olika forskare. Den mest spridda normen

är ISO Standard 2631 "Guide for the evaluation of

human exposure to whole-body vibration" som emellertid

har blivit föremål för en tämligen omfattande kritik

vars huvudpunkter är de följande:

Normen är baserad på

- subjektiva bedömningar av hur länge man förväntar

sig kunna stå ut med olika kombinationer av accele-

rationsamplitud och frekvens

- primitiva psykologiska mätmetoder

- tidsmedelvärden, medan extrema momentana variationer,

stötar, inte beaktas på annat sätt än att de ingår

i medelvärdet

- studium av sinusformade vibrationer medan den verk-

liga vibrationsmiljön uppvisar stokastiska vibratio-

ner

Normen är vidare uppbyggd utan hänsyn till eventuell

interaktionnmüjju1vibrationer och andra förekommande

miljöfaktorer såsom buller, infraljud och klimat. Slut-

ligen är det inte känt i vad mån försökspersonerna kan

anses vara representativa för den befolkning på vilken

normen tillämpas.

Alla dessa invändningar mot standarden medför en viss

tveksamhet inför användandet av densamma vid ett för-

sök att värdera bussförarnas arbetsmiljö från vibra-

tionssynpunkt. Detta kan då ses som bakgrunden till

den studie av bussförares prestationsförmåga som ut-

förts i VTI vägojämnhetssimulator och som presenterats

i VTI rapport nr 231 av Morén et al.
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Trots denna kritik får ISO Standard 2631 ändå anses

vara den bäst underbyggda av de olika alternativ som

står till buds. Ett pågående revisionsarbete har hit-

tills lett till att några tillägg har fogats till

standarden. Vid standardens tillämpning i samband med

studien av bussförarnas arbetsmiljö har dessa tillägg

beaktats.

ISO 2631 gäller för helkrOppsvibrationer i tre orto-

gonala riktningar i frekvensområdet 1-80 Hz. De tre

riktningarna för en sittande människa definieras i

figur 2.
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Figur 2. Koordinatsystem vid mätning av inverkan på
människan av helkroppsvibrationer

Vid mätning av vibrationsmiljön ska accelerationerna

mätas på det ställe där vibrationen leds in i krOppen

dvs för en sittande person via sätet.

Människans känslighet för acceleration är enligt

standarden beroende av accelerationens riktning, frek-

vens, intensitet och varaktighet. Detta samband fram-

går av gränskurvorna i figur 3 för vertikal accelera-

tion och av figur 4 för accelerationer i de två hori-

sontella riktningarna.
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Det framgår t ex att människans känslighet för verti-

kal acceleration är störst i frekvensområdet 4-8 Hz.
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Figur 3. Gräns för trötthet och nedsatt prestations-
förmåga enl ISO 2631. z-riktad acceleration
som funktion av frekvens för olika exponerings-
tider (h = timmar)

Standarden innehåller tre kriterienivåer: komfortgräns,

prestationsgräns och hälsogräns. Den mellersta "Gräns

för trötthet och prestationsförmåga" är illustrerad i

figur 3 och 4. Gräns för nedsatt komfort fås genom

att dividera accelerationsvärdena med 3,15 medan gräns

för hälsa och säkerhet fås genom att multiplicera acce-

lerationsvärdena med faktorn 2.

Standarden är avsedd att användas för att bestämma

tillåten exponeringstid för en viss vibration om

frekvens och accelerationsamplitud är kända. Detta

antyder vad som de facto ursprungligen var avsikten,
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Figur 4. Gräns för trötthet och nedsatt prestations-

förmåga enl ISO 2631. x- och y-riktade acce-
lerationer som funktion av frekvens för olika

exponeringstider (h = timmar)

nämligen att standarden skulle användas för värdering

av sinusformade accelerationer. Standardens giltighet

har emellertid utvidgats till att omfatta jämväl sto-

kastiska vibrationer av den typ somförekommer i t ex

vägfordon. Utvärderingsmetoden är då i första hand

att bestämma vibrationens tersbandspektrum i de tre

riktningarna och sedan jämföra dessa Spektra med

standardens kurvskaror (se figur 5). På motsvarande

sätt förfars med de två horisontella riktningarna.

Den topp i något av diagrammen som vid jämförelsen

med kurvskaran ger den lägsta tillåtna exponerings-

tiden enligt den tillämpade kriterienivån bestämmer

den tillåtna exponeringstiden för den aktuella vibra-

tionen.
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Figur 5. Utvärdering av accelerationsspektrum enligt

ISO 2631. z-riktad acceleration (h = timmar)

En enligt den ursprungliga versionen av ISO 2631 alter-

nativ utvärderingsmetod som i en senare revision för

vissa tillämpningar fått rangen av förstahandsalterna-

tiv innefattar användning av en tidigare nämnd och i

det följande beskriven speciell vibrationsmätare.

De med vibrationsmätaren uppmätta accelerationerna

frekvensviktas med vägningsfilter med samma frekvens-

karakteristik som de i figur 3 och 4 visade gränskur-

vorna. Detta innebär att för t ex vertikal accelera-

tion de accelerationskomponenter som ligger i frekvens-

området 4-8 Hz går igenom utvärderingen med full

styrka medan accelerationskomponenter med frekvensen

< 4 Hz eller > 8 Hz reduceras i en grad som beror av

frekvensen. Efter det att accelerationssignalen på

detta sätt viktats beräknas signalens effektivvärde
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(RMS-värde) som används som ingångsvärde i figur 3

som ger tillåten exponeringstid. Vid avläsningen be-

traktas då det vägda RMS-värdet som om energiinne-

hållet i sin helhet ligger i frekvensbandet 4-8 Hz.

På motsvarande sätt förfars med de horisontella acce-

lerationerna. Dessa tre frekvensviktade acceleratio-

ner ger då med hjälp av diagrammen tre tillåtna expo-

neringstider, som i normalfallet är olika, varav den

lägsta bestämmer tillåten exponeringstid för den stu-

derade accelerationen. Denna utvärderingsmetod benämns

bredbandsanalys eftersom accelerationssignalens hela

frekvensinnehåll, inom det av ISO 2631 betraktade

frekvensområdet 1-80 Hz, behandlas som ett frekvens-

band till skillnad från fallet tersbandsanalys där

signalen uppdelas i ett antal frekvensband med band-

bredden en tredjedels oktav.

Den reviderade ISO 2631 ger även en möjlighet till

vektoriell summering av effektvärdena för de tre så-

lunda viktade accelerationerna. Detta sker enligt

nedanstående formel.

 

a = V 2a 2 + 2a 2 + a2 (3)
tot X y 2

a utnyttjas sedan som ingångsvärde i 4-8 Hz inter-
tot

vallet för diagrammet för vertikal acceleration. Denna

sammansatta acceleration atot har vid studier i Eng-

land befunnits bättre återspegla människans subjektiva

upplevelse av diskomfort under vibrationsexponering

än vad någon av de tre individuella accelerationerna

gör.

Att observera i sammanhanget är emellertid att bred-

bandsanalysen alltid ger kortare tillåtna exponerings-

tider än vad tersbandsmetoden ger. De i standarden

angivna exponeringstiderna är baserade på tersbands-

analys varför en korrektionsfaktor måste tas fram för
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att mätresultat från bredbandsanalysen ska kunna ut-

nyttjas. Skillnaden mellan de två metoderna beror av

frekvensinnehållet i signalen. För fordon av olika

typ men med likartade Spektra för sätesaccelerationen

bör det vara möjligt att ta fram en för dessa fordons-

typer generellt giltig korrektionsfaktor. Om sålunda

alla bussar är likartade i detta avseende kan en för

bussar gällande korrektionsfaktor bestämmas vilket

gör det möjligt att vid framtida studier av enskilda

fordon utnyttja den enklare bredbandsanalysen i stället

för tersbandsanalys.
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VIBRATIONSMÄTARE

För mätning av fordonsförares vibrationsmiljö används

vanligen en vibrationsmätare som i princip består av

en platta innehållande tre accelerometrar samt en ut-

värderingsenhet. De tre accelerometrarna är monterade

så att accelerationerna i tre mot varandra rätvinkliga

riktningar kan mätas samtidigt. Vid mätning ska for-

donsföraren sitta på den på förarsätet placerade plat-

tan. Accelerationssignalerna frekvensviktas enligt

föreskrift i ISO standard 2631 (se föregående avsnitt)

och effektivvärdet (RMS-värdet) beräknas för varje

riktning. Genom att jämföra dessa värden med motsvarande

gränskurvor i standarden erhålls, efter Viss korrek-

tion, maximalt tillåten exponeringstid för den aktuella

accelerationen.

Utrustning för mätning enligt det beskrivna förfarandet

fanns kommersiellt tillgänglig vid tidpunkten för pro-

jektets start. Av olika skäl beslöts emellertid att

utveckla ett eget mätsystem vid VTI. Det viktigaste

skälet var att det framkommit ett (sedermera infört)

förslag till komplettering av ISO 2631 med en metod

att beräkna ett resulterande accelerationsvärde samman-

satt av accelerationerna i tre ortogonala riktningar

(se kap 5).

Den kommersiellt tillgängliga apparaturen ger endast

de tre individuella accelerationerna och för att få

det sammansatta värdet skulle då erfordras ett visser-

ligen trivialt men dock tids- och kostnadskrävande

beräkningsarbete. ISO-standardens giltighet är vidare

begränsad till accelerationer där kvoten mellanmax-

värde och effektivvärde, den s k crestfaktorn, inte

överskrider ett visst värde. Det var sålunda önskvärt

att kunna mäta denna faktor vilket inte är möjligt med

nämnda apparat. Kostnaden för denna var ca 100 kkr och

VTI RAPPORT 227



22

det bedömdes möjligt att inom ramen för denna kostnad

inom VTI ta fram en utrustning med de önskade egen-

skaperna.

Den vid VTI utvecklade vibrationsmätaren består av

en stel nylonplatta med tre accelerometrar monterade

i centrum. Accelerometersignalerna går via ISO-filter

till en mikrodator som utför RMS-beräkning och beräk-

ning av det sammansatta accelerationsvärdet. Vidare

bestäms max-värdet för varje signal vilket divideras

med motsvarande RMS-värde varvid crestfaktorn erhålls.

Figur 6 visar ett exempel på datautskrift från VTI

vibrationsmätare.

__-__

p: 1 T: 33 HV: ;353353

M = ;233383 EE: 3;91??1 RMK: .üéüâaâ
MT: ;361?T C3- 4;ü4?35 PNY: '63?343
M2- ;33?46? C2 3;61168 PMS: .E45TE
= 3 T: 36 HV: ;4156??

mg_ ;331353 ca: 4.63615 EMA: ;683413
My: ;423695 EV: 4;EST?E PNY: ;E97563
MZ: 1:63441 EZ: 4;?6553 RHS: ;3?439
P: ? T: 36 HV: ;ET???6
M2_ .Iä4t69 C3- 4;u6c?1 FHM: .045409
Hu- .307565 CT: 3;3123 PNY: ;üâåáåâ
m2: ;Eåüêüê CE: 3:4Tåâ3 RHS: ;EE&3?E
P: 4 T: 36 Kv: .325783
MH: ;16634 CH: ?gtTTBI PHH= .H43F4E
Mä: .4Iüüüå ET: 4;3637? PHT= ;696161
MZ: .7377F9 CZ: 4.3394? PMT= .lêüäiê

mätningens nummer

mättid i sekunder

KV resulterande acceleration (komfortvärde)

M accelerationens maxvärde

C accelerationens crestfaktor

RM accelerationens RMS-värde

X horisontellt riktat framåt i bussens längdriktning

Y horisontellt riktat åt vänster

Z vertikalt riktat uppåt

Figur 6. Exempel på resultatutskrift från VTI vibra-
tionsmätare
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Mätningar av vibrationsmiljö på fordonsförarstolar har

tidigare i stor omfattning utförts av Arbetarskydds-

styrelsen.LAss)och det befanns därför angeläget att

göra en direkt jämförelse mellan VTIs och ASSs vibra-

tionsmätare. För att åstadkomma reproducerbara beting-

elser utnyttjades för detta ändamål VTIs vägojämnhets-

simulator där en förarstol kunde utsättas för en re-

producerbar kvasistokastisk vertikalacceleration. Jäm-

förelsen omfattar prov med olika accelerationsnivåer

från 0,3 till 1,0 m/2. Sambandet mellan mätresultaten

från de båda vibrationsmätarna är linjärt med korre-

lationskoefficienten 0,99 dvs ett ytterst starkt sam-

band (figur 7).
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Figur 7. Samband mellan mätdata erhållna vid jämförel-
se mellan VTI och ASS vibrationsmätare
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VTIs Vibrationsmätare Visade sig ge ca 9% högre värden

än ASSs Vibrationsmätare. Skillnaden beror troligen

på skillnader i Vägningsfiltren hos de båda mätarna.

Resultaten får anses tillfredsställande och den Vid

VTI framtagna utrustningen är väl ägnad att utnyttjas

för avsedda ändamål.
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STOLPROVNINGSFÖRSLAG ENLIGT ISO/TC108

Inom ISO/TC'HNB/SCZ/WG4 pågår ett arbete syftande till

att ta fram en standard för provning av förarstolar

till fordon. Arbetet utförs mot bakgrund av ett ny-

ligen godkänt förslag till provning av förarstolar

till entreprenadmaskiner. Uppgiften för ISO/TC108/SC2/

WG4 är nu att producera ett förslag till generell

standard för provning av förarstolar vilka sedan kan

anpassas till andratqqxnrav fordon. Ett sådant för-

slag har också framtagits inom ISO/TC108. Provnings-

metoden är i princip densamma i båda förslagen även om

det nya innefattar mätning i tre riktningar medan

standarden för provning av entreprenadmaskinstolar

föreskriver mätning i endast vertikal riktning. I båda

fallen utnyttjas emellertid en simulator där stolarna

ska utsättas för vibrationer typiska för det fordon

för vilket stolen är avsedd. Detta ska säkerställas

genom fältmätningar av fundamentvibrationer vid typiska

arbetsförhållanden. Vibrationerna definieras genom PSD

och amplitudfördelning.
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MÄTRESULTAT

DelkrOppsvibrationer

 

Arbetet har som inledningsvis nämnts här begränsats

till en litteraturstudie baserad på resultatet av en

retrospektiv litteratursökning omfattande litteratur-

databaserna: IRRD, GEOROAD, LABORDOC, BIOSIS, SAFETY

och NTIS. Vidare har manuell sökning utförts i Ergono-

mics Abstracts.

Trots att mycket arbete har bedrivits inom området har

ingen referens med direkt relevans för fordonsområdet

påträffats. Studierna gäller huvudsakligen vibrationer

orsakade av olika typer av handhållna verktyg typ slip-

maskiner och mejselhammare. Högfrekventa vibrationer

(2 1000 Hz) från sådana verktyg kan vid långtidsexpo-

nering, framför allt i kombination med kyla, ge bestå-

ende skador, s k vita fingrar. Risken för sådana ska-

dor hos bussföraren måste anses vara i det närmaste

obefintlig.

Den enda i litteratursökningen påträffade referensen

som här möjligen kan vara av intresse är en rapport

av Dupuis et at (1976) som redovisar en studie av vib-

rationsöverföring till armarna av handvibration i om-

rådet 8-80 Hz vid olika armbågsvinklar från 60° - 1800.

Denna studie visar attbiomekaniákspänning, aktivitet

hos triceps och den subjektiva upplevelsen minskar med

ökande frekvens vid konstant acceleration. Vibrationer

vid frekvenser understigande 20 Hz bör därför enligt

Dupuis et al undvikas. Armbågsvinklar mellan 90 och

1500 ger bästa resultat. Studien omfattar emellertid

accelerationer med intensiteter sannolikt vida översti-

gande de som kan förekomma vid en bussratt, varför re-

sultatens tillämpbarhet på bussförarmiljön är tveksam.

Det från vibrationsskadesynpunkt farligaste området har

f ö i annat sammanhang angivits vara 40-125 Hz.
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Helkroppsvibrationer
 

Som inledningsvis nämnts harde vibrationsmätningar

som utförts i det stora flertalet fall avsett bussar

belastade endast med förare, mätningsoperatör och

mätutrustning. Mätningarna har vidare normalt utförts

vid de ringtryck som varit rådande då bussarna utläm-

nats av ägarna. I det följande refererade mätresulta-

tet avses om inget annat sägs detta normaltillstånd.

Golvacceleration

Hypotetiskt antas att golvaccelerationsspektra är i

princip lika till formen oberoende av busstyp och

väg. Dock beror spektrums nivå av busstyp och graden

av jämnhet. Denna hypotes grundar sig på det i det

föregående gjorda konstaterandet att de på den svenska

marknaden dominerande busstyperna uppvisar mycket

stora konstruktiva likheter samt på antagandet att

det i "Proposals for generalized road inputs to

vehicles" presenterade sambandet (se kap 2)är en

acceptabel beskrivning av verkligheten.

Golvaccelerationsspektra har på ett varierande antal

vägsträckor med varierande jämnhet upptagits för

följande tolvbussar representerande nio olika buss-

typer.

Mercedes Benz 0303

Mercedes Benz 0305

Scania CF76

Scania CR110

Scania CR112 2 st hjulbas 6,0 m, 1 st hjulbas 6,29 m

Scania BR116

Volvo B58-60, Van Hool

Volvo B10M, Säffle 2 st. Olika typ av golv

Volvo B1OM ledbuss, Säffle
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Scania CF76 har luftfjädring fram och konventionella

bladfjädrar bak. Volvo B58-60 Van Hool har vid samt»

liga hjul konventionella bladfjädrar med luftbälgar

som tillsatsfjädring vid tung last. övriga bussar har

luftfjädring.

Mätningarna utfördes i huvudsak på belagd väg vid has-

tigheterna 50 och 70 km/h i flertalet bussar samt

dessutom vid 40 och 60 km/h i en buss.

För attfå enuppfattning om vibrationsmiljön vid färd

på grusväg utfördes även ett fåtal mätningar på sådan

väg.

Golvaccelerationsspektra har i Scania CR110 och CR112

upptagits på stensatt respektive asfalterad tätorts-

gata. Detta dock endast i mycket blygsam omfattning.

I syfte att studera mätningarnas reliabilitet (repro-

ducerbarhet) utfördes upprepade mätningar på ett och

samma vägavsnitt med en buss, Scania CR112, vid has-

tigheterna 50 och 70 km/h.

Ringtryckets inverkan på vibrationsmiljön har stude-

rats i Volvo BTOM med sänkt ringtryck i framhjulen

och i Scania CR112 med sänkt ringtryck i alla hjul.

I Scania CR112 har studerats inverkan av belastningen

genom att golvaccelerationsspektra har upptagits på en

jämn och en ojämn väg med bussen dels i normaltill-

ståndet enligt ovan angiven definition dels belastad

med ca 30 personer.

För att belysa eventuella skillnadermellan olika ex-

emplar av samma busstyp eller mellan liknande bussty-

per har tre olika exemplar av Scania CR112 och ett

exemplar av Scania BR116 jämförts med varandra. Två
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exemplar av Volvo B10M, varav den ena med en ny golv-

konstruktion, har jämförts med varandra.

Den ovannämnda jämnhetsmätaren "Road Surface Tester"

(RST) har inte alltid varit tillgänglig varför jämn-

hetsdata saknas för vissa vibrationsmätningar. De

bussar för vilket detta är fallet är Mercedes Benz

0303, Scania BR116, Volvo B10M med det gamla golvet

samt Volvo B10M ledbuss. Detta medför vissa svårig-

heter vid jämförelsen mellan golvaccelerationsspektra

för olika bussar. Spektrum innehåller nämligen kompo-

nenter härrörande inte bara från vägojämnheter utan

även sådana härrörande från fordonsinterna vibrations-

källor såsom t ex hjulobalans och -orundhet. Dessa

sistnämnda komponenter torde relativt sett vara mera

betydande i spektra upptagna på jämna vägar än på

ojämna. För att i möjligaste mån eliminera inverkan

av fordonsinterna vibrationskällor utväljs därför, vid

jämförelsen mellan olika bussar i princip spektra med

så höga accelerationsnivåer som möjligt.

För att mätdata, av vad slag de vara må, ska kunna

värderas måste mätningarnas reliabilitet eller repro-

ducerbarhet, varakänd. Reliabiliteten uttrycks van-

ligen genom den s k reliabilitetskoefficienten som är

ett siffervärde mellan 0 och 1 och som anger graden

av överensstämmelse mellan två uppsättningar av mät-

data erhållna vid upprepade mätningar av en och samma

fysikaliska storhet. I här aktuellt fall kan reliabi-

litetskoefficienten beräknas för accelerationsvärdena

i varje frekvensband vid spektralanalys av tvåmät-

ningar i samma buss, vid samma hastighet och på samma

vägsträcka. Det är emellertid här väl så illustrativt

att direkt jämföra två sådana spektra. Figur 8 visar

en jämförelse mellan två mätningar i Scania CR112 vid

50 km/h medan figur 9 visar motsvarande vid 70 km/h.

Som synes är de två spektra i respektive figur i det

VTI RAPPORT 227



30

0,1

[
l
l
l
]

0,05'

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n

R
M
S

(
m
/
s
z
)

 

qm ; å : : 5 : : 5 : : L : a 3 : : Å . r . .
10 zo 40 &0 160 3L5 630

Frekvens (Hz)

Figur 8. Vertikal golvacceleration. Upprepad mätning

Scania CR112. 50 km/h

1,03

1

05-
I

(
m
/
s
z
)

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n

R
M
S

 

001 :iii é : i : 1 : : 1 : : 1 * l ' I 1
I

I 1
T I I 1' f 1 I' '-

1,0 2,0 4,0 8,0 15,0 31,5 53,0
1r J.

Frekvens (Hz)

Figur 9. Vertikal golvacceleration. Upprepad mätning
Scania CR112. 70 km/h

VTI RAPPORT 227



31

närmaste identiska. De små skillnader som finns torde

vara att hänföra till oundvikliga skillnader i sido-

läge på vägen och/eller skillnader i hastighet mellan

de två körningarna. Resultatet får anses helt till-

fredsställande vilket gör att i det följande redovi-

sade spektra kan betraktas såsom representativa för

respektive bussexemplar. Den eventuella skillnaden

mellan olika exemplar av en och samma busstyp ska

redovisas på annan plats.

Golvaccelerationsspektra som under olika betingelser

upptagits för ovan angivna bussar ska i det följande

presenteras och diskuteras. Det är emellertid lämpligt

att först något beröra för samtliga här presenterade

spektra gällande gemensamma egenskaper. Figur 10 visar

sålunda två spektra där för samtliga bussar typiska

egenskaper klart framträder. Spektrum för vertikal

golvacceleration vid förarplatsen uppvisar sålunda ett
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Figur 10. Vertikal golvacceleration. Typiska spektra.

Scania CR110 och CR112. 70 km/h
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tydligt maximum vid 1,25 Hz. Exempel där maximum i

stället ligger vid 1,0 respektive 1,6 Hz förekommer

även. Ytterligare ett maximum återfinns vid 10 Hz men

även här finns fall där maximum ligger i något av de

angränsande frekvensbanden. Slutligen visar det sig

ofta att accelerationen efter ett något otydligt mini-

mivärde i området 30-50 Hz åter ökar vid ökande frek-

vens. Detta principiella utseende hos spektrum är vi-

dare detsamma oberoende av hastighet i området 40-70

km/h.

Accelerationsmaximum vid 1,25 Hz torde vara att hän-

föra till busskarosseriets resonansfrekvens för ver-

tikalrörelse, eventuellt i kombination med resonans-

frekvensen för nickrörelsen, dvs busskarosseriets ro-

tation med avseende på enhorisontell axel i bussens

tvärled. Accelerationsmaximum vid 10 Hz torde vara

hänförlig till framaxelns resonansfrekvens. Uppgången

i spektrum vid de högsta frekvenserna är mindre int-

ressant då den ligger långt utanför det frekvensom-

råde 1-30 Hz som av flertalet forskare inom området

enligt översikter av Grether (1971), Allen (1971) och

Guignard och Guignard (1970) anses vara det primärt

intressanta. Det är oklart vad som orsakar den rela-

tiva ökningen av accelerationen vid dessa höga frekven-

ser men som tänkbar källa kan vara resonanssvängning

hos bussgolvet vid förarstolens infästning. Golvacce-

lerationer uppmätta vid frekvenser överstigande 30 Hz

kommer i det följande inte att beaktas. Frekvensana-

lysen hade givetvis kunnat begränsas till att omfatta

endast området 1-30 Hz men eftersom ISO standard 2631

för värdering av helkroppsvibrationer gäller frekvens-

området 1-80 Hz har analysen fått denna omfattning.

I figur 10 visade spektra har upptagits vid 70 km/h i

en Scania CR110 av 1969 års modell respektive en

Scania CR112 1979 i normalutförande, d v 5 med axel-
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avståndet 6,29 m. Båda spektra är upptagna på samma
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Figur 11. Vertikal golvacceleration. Jämförelse

mellan Mercedes-Benz 0305, 1971, Scania

CR112, 1980, Volvo B58-60, 1976 och Volvo

B10M, 1981. 70 km/h

Figur 11 visar golvaccelerationsspektra för Volvo

B58-60 med Van Hool karosseri, årsmodell 1976, Volvo

B10M, 1981, Mercedes Benz 0305, 1971 och ytterligare

ett exemplar av Scania CR112 men denna gång av års-

modell 1980 och i cityutförande vilket innebär

axelavståndet 6,0 m. Dessa fyra spektra har upptagits

vid 70 km/h på samma vägavsnitt som de i figur 10

representerade. Mätningarna utfördes emellertid cirka

1,5 år efter de föregående och vägen hade under mel-

lantiden fått en ny beläggning som dock, troligen

p g a otillräcklig bärighet hos vägkroppen, snabbt

åter försämrades så att jämnheten, mätt med RST, vid

det senare mättillfället var i stort sett densamma

som vid första mättillfället. I figur 11 presenterade
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spektra uppvisar dekarakteristiskanundnm.som ovan

redovisats men dessutom har tillkommit ett maximum

vid 20 Hz för tre av de fyra bussarna. Detta maximum

förekommer även hos den Scania CR112 som redovisats

i figur 10. Källan till detta accelerationsmaximum

är inte känd men en förklaring kan vara att det rör

sig om framaxelns första överharmoniska svängning.
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N 4
:2 Volvo BlOM ledbuss \

5 . \/\Cs . / Volvo BlOM /, ,
CG

ri.-\

3 lta 1 ' \
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Figur 12. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mel-
lan Mercedes-Benz 0303, 1981, Scania

BR116, 1980, Volvo B10M, 1980 och Volvo

B10M ledbuss, 1980 70 km/h

Figur 12 visar golvaccelerationsspektra för Mercedes

Benz 0303 turistbuss av 1981 års modell, Scania

BR116 turistbuss 1980, Volvo B10M 1980 och en Volvo

B10M ledbuss 1980. Mätningarna har utförts på ett

antal belagda vägar med okänd jämmhet. Dock har en-

ligt ovan mätningar som uppvisar höga accelerations-

nivåer utvalts. Dessa spektra har samma karakteristiska
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accelerationsmaxima som de tidigare. Även ovannämnda

maximum vid 20 Hz förekommer hos två bussar medan

en i stället uppvisar ett maximum vid 25 Hz. I vissa

fall förekommande maxima vid 2,5 och 5 Hz kan vara

första och andra överharmoniska svängningen hos buss-

karosseriet. Trots enskilda avvikelser, som delvis

kan bero på att mätningarna skett på andra vägar än

de tidigare redovisade, uppvisar dessa bussar, med

undantag för Mercedes Benz 0303 i huvudsak samma

mönster som de i föregående figurer redovisade. Även

Mercedesbussen ansluter sig till mönstret upp till

10 Hz för att vid högre frekvenser uppvisa lägre

accelerationer än övriga bussar.

Det bör observeras vid en jämförelse mellan figur 12

och figur 10 resp 11 att accelerationsnivåerna inte

är direkt jämförbara därigenom att jämnhetsdata sak-

nas för i figur 12 redovisade spektra. Det subjektiva

intrycket av vägjämnheten är dock att de vägar som

utnyttjades vid de mätningar som redovisas i figur 10

och 11 var någotojämnare än de som ligger till

grund för mätningarna enligt figur 12. I figur 13, som

visar en sammanställning av figur 10-12, framstår

därför skillnaden i accelerationsamplitud som större

än vad den skulle ha varit om jämförelsen hade kun-

nat göras under identiska yttre betingelser. Figuren

avser emellertid endast att understryka vad som tidi-

gare sagts om den i stort sett likartade kurvformen

oberoende av busstyp.

Figur 14 visar golvaccelerationsspektrum för en

Scania CF76 årsmodell 1966 vid 50 km/h på samma väg

som den som utnyttjades för i figur 10 redovisade

mätningar.

Figur 15 visar resultatet av mätningen vid 50 km/h

i samma bussar och på samma väg som i figur 11.
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Figur 15. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mel-

lan Mercedes-Benz 0305, 1971, Scania CR112,

1980, Volvo B58-60, 1976 och Volvo B1OM,

1981. 50 km/h

I figur 16 visas motsvarande spektrum för tre av i

figur 12 redovisade bussar (ledbussen saknas). Även

här ärvâgojämnhetencüänd. Mercedes Benz 0303 som vid

70 km/h uppvisade klart lägre golvaccelerationer vid

frekvenser överstigande 10 Hz uppvisar här accelera-

tioner av samma storleksordning som övriga bussar.

Även vid 50 km/h återfinns som synes de två accelera-

tionsmaxima vid 1,25 och 10 Hz även om de här inte

är lika framträdande som vid 70 km/h därigenom att

de endast är obetydligt högre än maxima vid 2,5, 5,0

och 20,0 Hz. I två fall är maximum vid 10 Hz t o m

lägre än maximum vid 20 Hz. Det bör kanske här fram-

hållas att begreppet maximum här harcknimatematiska

betydelsen av den högsta punkten belägenmellan två

lågpunkter (minima) och inte den i gängse språkbruk
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Figur 16. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mel-

lan Mercedes-Benz 0303, 1981, Scania BR116,

1980 och Volvo B10M, 1980. 50 km/h

vanliga betydelsen av högsta förekommande värde. En

kurva, t ex här aktuella accelerationsspektra, kan

sålunda ha flera maximi- och flera minimipunkter.

Figur 17 ger en sammanställning av i figur 14-16

redovisade golvaccelerationsspektra.

Hastighetens inverkan på golvaccelerationsspektrum

visas i figur 18. Mätningarna har utförts i Volvo

B1OM i hastigheterna 40, 50, 60 och 70 km/h på en

ojämn Väg. Som synes bibehåller spektrum sin form

men med en med ökande hastighet högre nivå.

Tre av de studerade bussarna har körts förutom på

belagd väg även på ojämn grusväg; Figur 19*21 visar

jämförelser vid 50 km/h mellan de accelerationsspektra
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Figur 18. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan
mätningar vid olika hastigheter. Volvo B1OM
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för Mercedes Benz 0303, Scania BR116 och Volvo B10M

som presenterats i det föregående och motsvarande

upptagna på grusväg.
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Figur 19. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan

mätningar på belagd väg resp grusväg.
Mercedes Benz 0303. 50 km/h

Figur 22 visar motsvarande jämförelse vid 70 km/h

för Scania BR116.

Grusvägsspektrum har valts så att accelerationens

effektivvärde över hela spektrum så nära som möjligt

överensstämmer med motsvarande för belagd väg och

som synes uppvisar spektrum för grusväg samma karak-

teristika som spektrum för belagd väg.

Figur 23 och 24 visar för Scania CR110 resp CR112

golvaccelerationsspektra upptagna vid 50 km/h på

asfalterad tätortsgata resp stensatt gata. Spektrum

bibehåller sitt principiella utseende men accelera-
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Figur 20. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan
mätningar på belagd väg resp grusväg. Scania
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Figur 21. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan

mätningar på belagd väg resp grusväg. Volvo
B1OM. 50 km/h
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Figur 23. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan
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Figur 24. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan
mätningar på asfalterad resp stensatt tät-
ortsgata. Scania CR112. 50 km/h

tionsnivåerna är höga speciellt på den stensatta

gatan.

Inverkan på golvaccelerationsspektrum av ensänkning

med 20% av lufttrycket i framringarna (från 750 till

600 kPa i kallt tillstånd) har studerats i en Volvo

B10M vid 70 km/h. Lufttrycket i bakringarna ändrades

inte. Resultatet visas i figur 25 för en jämn väg

och i figur 26 för en ojämn väg. Sänkning av luft-

trycket i alla hjul har studerats i Scania CR112

vid 70 km/h. Trycket i framringarna sänktes därvid

med cirka 30% (från 750 kPa till 520 kPa i kallt

tillstånd) och med cirka 10% i bakringarna (från

560 kPa till 500 kPa i kallt tillstånd). Figur 27

visar en jämförelse mellan normalt och lågt inre

lufttryck på en jämn Väg och figur 28 motsvarande

på en ojämn. Skillnaderna som illustreras i figurerna
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25-28 är som synes små och av samma storleksordning

som kan förväntas vid upprepade mätningar under iden-

tiska betingelser. Slutsatsen blir följaktligen att

lufttrycksvariationer inom det område som av andra

skäl (hållbarhet och köregenskaper) är acceptabla

inte har någon inverkan på golvaccelerationen i bus-

sen.

I samma Scania CR112 som utnyttjades för studium av

inre lufttryckets inverkan enligt ovan utfördes vid

70 km/h även jämförande prov mellan bussen i normal-

tillstånd (lastad med mätutrustning och operatör)

och lastad med mätutrustning, Operatör och cirka 30

passagerare, vilket innebär att samtliga sittplatser

var besatta. Denna jämförelse illustreras i figur

29 för en jämn väg och i figur 30 för en ojämn.

Skillnaderna är små och i motsats till vad sominled-

ningsvis antagits visar en jämförelse mellan accele-

rationens effektivvärde taget över hela spektrum att

den lastade bussen ger cirka 15% högre effektivvärde

än den olastade. Den busstyp som utnyttjats för detta

prov är utrustad med luftfjädring som i fordonssamman-

hang alltid ges en progressiv fjäderkarakteristik, dvs

fjäderstyvheten ökar med ökande last. Det erhållna

resultatet antyder att man här valt en fjäderprogress-

ivitet som något överkompenserar lastökningen.

En jämförelse har vidare gjorts mellan olika exemplar

av Scania CR112 där mätningarna dessutom utförts vid

olika tillfällen. Figur 31 visar sålunda en jämförelse

mellan två exemplar av Scania CR112 i cityutförande,

dvs med axelavståndet 6,0 m. Mätningarna ät utförda

på samma vägsträcka och vid 70 km/h. Överensstämmel-

sen är som synes påtaglig. Figur 32 är figur 31

kompletterad med spektra dels från en Scania CR112 i

normalutförande, dvs med ett axelavstånd av 6,29 m,
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Figur 27. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan

mätningar vid normalt och lågt inre luft-

tryck i samtliga ringar. Jämn Väg. Scania

CR112. 70 km/h
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Figur 31. Vertikal golvaCceleration. Jämförelse mellan

mätningar i två exemplar av Scania CR112,

axelavstånd 6,0 m. Samma Väg. 70 km/h

körd på en Väg med samma jämnhetsnivå som den Väg som

utnyttjats vid mätningarna med Scania CR112 i city-

utförande och dels från Scania BR116 med axelavståndet

6,26 m, körd på en ojämn väg med okänt jämnhetstal.

Spridningen blir givetvis större men kurvformen är

densamma. Observeras bör att den väg som utnyttjades

vid mätningen i Scania BR116 sannolikt var jämnare

än de övriga vägarna.

På samma sätt har två exemplar av Volvo B10M med

Säfflekarosseri jämförts. Det ena exemplaret som var

av årsmodell 1980 kördes på en ojämn väg med okänt

jämnhetstal. Det andra exemplaret var av årsmodell

1981 och som, i syfte att sänka buller- och infraljud-

nivåerna i bussen, försetts med ett golv av ny kon-

struktion. Denna buss kördes på en väg som med all

sannolikhet var ojämnare än denförra varför det inte
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Figur 32. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan

mätningar i två Scania CR112, axelavstånd
6,0 m, en Scania CR112, axelavstånd 6,29 m

och en Scania BR116, axelavstånd 6,26 m.

70 km/h

är möjligt att avgöra om det nya golvet har påverkat

accelerationsnivån i bussen. I alla händelser är det

enligt figur 33 tydligt att golvaccelerationsspektrum

kurvform inte nämnvärt påverkats.

Det faktum att nära nog samma resultat erhålls vid

mätning vid olika tillfällen med olika exemplar av en_

viss busstyp antyder att samtliga här presenterade

golvaccelerationsspektra kan anses representativa för

respektive busstyp. Detta understryker ytterligare

reliabiliteten i mätningarna som tidigare visats vara

utomordentligt hög vid upprepad mätning under iden-

tiska betingelser.

Slutsatsen är därför att den gjorda iakttagelsen att
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Figur 33. Vertikal golvacceleration. Jämförelse mellan

mätningar i två Volvo B1OM med ny resp
äldre golvkonstruktion. 70 km/h

golvaccelerationsspektrums kurvform är i stort sett

oberoende av busstyp, hastighet, vägjämnhet, last i

bussen och ringtryck får anses tämligen väl under-

byggd.

Kvar står då frågan om accelerationsspektrums nivå

står i något bestämt förhållande till något mått på

vägjämnheten. Det jämmhetsmått som valts är som tidi-

gare nämnts det som erhålls från det nya instrumentet

för mätning av olika vägyteegenskaper Road Surface

Tester (RST). P g a att RST inte kunnat disponeras

i önskvärd utsträckning har en fullständig kartlägg-

ning av detta samband endast kunnat utföras med två

bussar Scania CR110, 1969 och Scania CR112 i normal-

utförande av årsmodell 1979.

Figur 34 och 35 visar sammanställningar av golvaccele-
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rationsspektra uppmätta i Scania CR110 resp Scania

CR112. I figurerna har angivits jämnhetsmätetalet,

uppmätt med RST, för de olika vägar på vilka mätningen

skett. Spektra avseende jämnhetsnivåerna 2-6 är ba-

serade på fyra mätsträckor vardera valda så att jämn-

hetsmätetalets medelvärde är så nära 2, 3, 4, 5 resp

6 som möjligt. Spektra för jämnheterna 7 och 8 är

vardera baserade på endast en mätning där jämnhets-

talen är 7,4 resp 7,7. Detta bör beaktas i samband

med konstaterandet av det stora avståndet, vid höga

frekvenser, mellan kurvorna 6 och 7 och det lilla

avståndet mellan kurvorna 7 och 8.

Diagrammen visar att ökande ojämnhetstal ger ökande

accelerationsnivåer på bussgolvet. Detta sistnämnda

konstaterande illustreras även i figur 36 och 37 som

visar sambandet mellan vägens ojämnhet och effektiv-

värdet (RMS-värdet) för golvaccelerationen uppmätt

på cirka 70 mätsträckor. Korrelationskoefficienten,

dvs punkternas anpassning till den räta linjen, är

mycket hög (0,90 resp 0,89). (Total anpassning ger

korrelationskoefficienten 1,0).

I figur 34 och 35 kan äveneüj:fenomen som tidigare

inte berörts studeras. Hjulorundhet och -obalans ger

vid 70 km/h en störning med frekvensen cirka 6,5 Hz.

Diagrammen visar för vägojämnhetstalen 2 och 3 (i

figur 34 även för vägojämnhetstalet 4) tydliga maxima

i det frekvensband som innehåller denna frekvens

och även en antydan till maxima vid dubbla hjulfrek-

vensen (första övertonen). Vid högre ojämnhetstal

kan dessa maxima inte spåras beroende på att de maske-

ras av de av vägjämnheterna orsakade vibrationerna.

Mätningarna i de båda bussarna har utförts på ett

70-tal mätsträckor som från jämnhetssynpunkt utgör

ett representativt urval ur Sveriges belagda vägnät.
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Figur 36. Samband mellan Vägens ojämnhetstal och RMS-

Värdet för vertikal golvacceleration i
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figur 37. Samband mellan Vägens ojämnhetstal och RMS-
Värdet för vertikal golvacceleration i
Scania CR112. Korrelationskoefficient 0,89
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Detta enligt resultatet av 1980 års beläggningsin-

ventering.

Den slutsats som kan dras av de gjorda iakttagelserna

är att det är möjligt att konstruera en medelkurvform

för golvaccelerationsspektrum som ganska väl beskriver

golvaccelerationens spektrala fördelning i en god-

tycklig buss. Tyvärr är de mätningar som utförts inom

projektets ram och som här presenterats inte till-

räckliga för att avgöra om samband av den typ som

presenteras i_ figur 36 och 37 också kan generalise-

ras till ett för bussar i gemen gällande samband.

Orsaken till denna brist är som tidigare nämnts att

jämnhetsmätaren RST inte kunnat disponeras i erfor-

derlig utsträckning.

Det är emellertid sannolikt att ett sådant generali-

serat samband leder till för stora approximationer

och att det därför är lämpligare att bestämma speci-

fika samband för varje busstyp.

Samband av denna typ gör det möjligt att med kännedom

om vägens jämnhetsvärde enligt RST bestämma golvacce-

lerationens effektivvärde och därmed nivån hos ovan-

nämnda generella spektrum vilket sedan, på sätt som

redovisas nedan, kan utnyttjas vid val av förarstol.

åäEeâaSCâlârâtÅ-_OE

Då nu golvaccelerationsspektrums kurvform enligt ovan

kunnat visas vara i stort sett oberoende av busstyp,

hastighet, vägojämnhet, last i bussen och ringtryck

uppkommer frågan om utseendet hos spektrum för ver-

tikal acceleration på sittdynan för olika typer av

förarstolar.
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Följande sex stoltyper har studerats:

BG Pluto manuellt inställbar för föra-

rens tyngd

Bostrom Viking 303 manuellt inställbar för föra-

rens tyngd

Bremshey FA 416-2 manuellt inställbar för föra-
rens tyngd

Isringhausen 8008 manuellt inställbar för föra-

rens tyngd

Isringhausen 8508 automatisk inställning för
förarens tyngd

Nordpatent E4 med ej inställbar för förarens
Rotolift-stativ tyngd (2 ex)

Stolarna var i samtliga fall nya.

Samtliga stolar provades i en och samma buss på ett

antal vägsträckor. Föraren var vid alla dessa mätningar

densamma och förarstolen var i förekommande fall in-

ställd för denna förares tyngd. I fallet BG Pluto, där

p g a bristande information det index som ska användas

vid inställning inte hade observerats, fick föraren

ställa in stolen som han önskade. Det bör här fram-

hållas att den anlitade föraren är en rutinerad buss-

chaufför. Det har nämligen visat sig vara mycket svårt

för en vid inställbara stolar ovan person att ställa

in fjädringen på rätt sätt. Åandra sidan har erfaren-

heten visat att bussförare i allmänhet har en tendens

att välja en hårdare fjädring än den som enligt stol-

fabrikanten motsvarar förarens verkliga tyngd. BG Pluto

kan därför här eventuellt ha varit inställd på annat

sätt än fabrikanten avsett.

Accelerationen på förarstolens sittdyna uppmättes i

tre riktningar med ovan beskriven vibrationsmätare.

Dessa accelerationer benämns i det följande kort men

något oegentligt "stolaccelerationer". Figur 38 visar
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Figur 38. Vertikal stolacceleration. Upprepad mätning

 

vid 50 och 70 km/h. Scania CR112

mätningarnas reproducerbarhet vid upprepad mätning i

50 och 70 km/h. Figur 39 visar en sammanställning av

accelerationsspektra för vertikal stolacceleratiön

upptagen på en ojämn vägsträcka. Figuren antyder vid

första påseendet att även här de olika accelerations-

spektra skulle hasünmmakurvform, i detta fall oberoende

av stoltyp. Närmare inspektion av kurvskaran visar

emellertid att det finns en tendens att stolar som, i

jämförelse med Övriga stolar, ger höga accelerationer

vid låga frekvenser ger låga accelerationer vid högre

frekvenser och omvänt. Detta torde bero på skillnader

i dämpning hos de olika stoltyperna. Låg dämpning ger

nämligen, för en given insignal till det svängande

systemet, hög förstärkning av accelerationen vid reso-

nansfrekvensen och god dämpning vid högre frekvenser.

Hög dämpning ger då lägre förstärkning vid resonans

med samtidigt sämre dämpning vid högre frekvenser.
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BG Pluto
_----Bostrom Viking 303
_--n-- Bremshey FA 416-2
___---Isringhausen 8008
__-u--Isringhausen 8508

1,0

l
l
l
l
l

0,5
_I_

____;:jNordpatent E4

0,1

 

0,05

 

0.01

 

I I I I

16,0
I I I

810
(Hz)

I

4,0

Frekvens

2,0

Figur 39. Vertikal stolacceleration. Jämförelse mellan

olika stoltyper. Scania CF76

Resonansfrekvenserna för de olika förarstolarna har

inte kunnat bestämmas p g a avsaknad av för ändamålet

lämplig utrustning. Enligt informationsmaterial från

Bremshey är dock resonansfrekvensen för Bremshey

FA 416-2 1,7 Hz medan Bostrom anger 1,5 Hz som ett

typiskt värde för fjädrade stolar. För Nordpatent E4

har resonansfrekvensen 2,6 Hz erhållits vid en tysk

undersökning. Bostrom anger dock 3-4 Hz som typiskt

resonansområde för denna typ av förarstol. Det torde

vara rimligt att anta att resonansfrekvensen för BG

Pluto och de två Isringhausenstolarna ligger i området

1,5-2,0 Hz.

Om den tillåtna exponeringstiden för bevarande av kom-

fort respektive prestationsförmåga bestäms enligt

förstahandsalternativet i ISO 2631 (figur 40) fås i

tabell 1 visade exponeringsgränser.
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Figur 40. Bestämning av tillåten exponeringstid enligt
ISO standard 2631

Mätningarna utfördes i en Scania CF76, 1966 på en

ojämn belagd väg med vägojämnhetstalet 5,9 enligt mät-

ning med RST. Som framgår av tabellen ligger för samt-

liga stolar prestationsgränsen långt bortom den för en

bussförare tillåtna arbetstiden utan paus, 6 h. Däremot

passeras i samtliga fall gränsen för bevarande av

komfort. Det låga värdet för BG Pluto beror på höga

accelerationer vid resonans vilket enligt ovan torde

sammanhänga med ett lågt värde på stolens dämpning.

Något försteg för fjädrade stolar relativt de i denna

mening ofjädrade Nordpatentstolarna kan inte utläsas

ur dessa data.
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Tabell 1 Tillåten exponeringstid för bevarande av

komfort respektive prestationsförmåga för

olika förarstolar i samma buss och på samma

väg. Scania CF76

Stol Komfortgräns Prestationsgräns

h h

BG Pluto 2 11

Bostrom Viking 303 2,5 15,5

Bremshey FA 416-2 3,5 19

Isringhausen 8008 3 16

Isringhausen 8508
Automatic 3,5 17

Nordpatent E4 (Ex 1) 3 16

Nordpatent E4 (Ex 2) 2,5 15,5

  

 

  

Tabell 2 visar motsvarande data erhållna från mätning-

en i Scania CR110 och CR112 med samma stol

och på vägar med olika grad av jämnhet.Viking 303)

(Bostrom

 

  

Tabell 2 Tillåten exponeringstid förbevarande av kom-
fort respektive prestationsförmåga på vägar
av olika jämnhet

Scania CR110 Scania CR112

Jämnhet Komf.gräns Prest.gräns Komf.gråns Prest.gräns

h h h h

2,2 7 >24 7 >24

3,1 7 >24 7 >24

4,5 4 21 2 11

5,3 5 22 0 9 6

5,9 3 17 2 5 16

6,0 3 16 1 5 10

7,4 4 21 1 5 7

7,7 2 14 2 12
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Inte heller här överskrids prestationsgränsen inom den

tillåtna körtiden utan paus men tangeras dock i ett

fall. Gränsen för bevarande av komfort överskrids för

samtliga vägar utom de jämnaste. De genomgående sämre

resultaten för Scania CR112 än för CR11O beror på att

höga accelerationer omkring 1,25 Hz haft avgörande be-

tydelse vid utvärdering enligt ISO 2631. I gengäld

uppvisar CR112 lägre accelerationer än CR11O vid högre

frekvenser, speciellt i frekvensbanden 6,3 och 8 Hz.

Se figur 41 och 42. Detta har emellertid ingen bety-

delse vid denna typ avutvärdering trots att CR112 i

genomsnitt över alla grader av vägojämnhet är bättre än

CR110 i en del av människans för vertikalaccelerationer

känsligaste frekvensområde (4-8 Hz) och i alla händel-

ser inte sämre än CR11O inom resten av detta område.
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Figur 41. Vertikal stolacceleration. Jämförelse mellan

vägar med olika grad av jämnhet. Scania CR110.
70 km/h
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Figur 42. Vertikal stolacceleration. Jämförelse mellan

vägar med olika grad av jämnhet. Scania CR112.

70 km/h

Ett ISO-viktat RMS-värde baserat på hela accelerations-

signalen förefaller mot denna bakgrund vara ett mera

rättvist jämförelsemått. Mera om detta senare.

Tabell 3 ger tillåten exponeringstid för bibehållande

av komfort respektive prestationsförmåga för olika

kombinationer av buss och stol på jämn och ojämn väg

vid 50 och 70 km/h. Utvärderingen har skett på samma

sätt som ovan. Den jämna vägen hade jämnhetsmätetalet

1,8 enligt RST och den ojämna 5,7. Även vid dessa mät-

ningar visar det sig att prestationsgränsen aldrig

överskrids inom sex timmar medan komfortgränsen i fler-

talet fall överskrids inom denna högsta tillåtna kör-

tid utan paus. Den enligt gällande bestämmelser längsta

tillåtna arbetstiden under ett dygn är 13 timmar (i

undantagsfall, normalt elva timmar) under vilken tid

minst två vilopauser om minst 30 min måste uttas så
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att begränsningen till maximalt sex timmar utan paus

innehålls. Enligt tabell 3 överskrids prestationsgrän-

sen i vissa fall inom denna 13-timmarsperiod. Att

 

 

  

       

Tabell 3 Tillåten exponeringstid för bevarande av
komfort respektive prestationsförmåga för
olika kombinationer av buss och förarstol
vid färd på jämn och ojämn väg vid 50 och
70 km/h

Komfortgräns ISO Prestationsgräns ISO

Jämn väg Ojämn väg Jämn väg Ojämn väg

Buss och förarstol = . = =
JRST 1'8 JRST 5'7 JRST 1,8 JRST 5'7

50 70 50 70 50 70 50 70

km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h

Scania CR112,
Nordpatent E4 7 4,5 3 2,5 >24 22 18 13

Scania CR112,1)
Nordpatent E4 - - 3 2 - - 18 12

Mercedes-Benz 0305,

Bremshey FA416-2 4 6 3,5 3 20 >24 18 16,5

Volvo 858-60, Van

Hool, äldre, stel

stol 3 6 3,5 1,5 17 >24 18 8

Volvo B1OM (nytt
golv) Nordpatent E4 9 - 3,5 1,5 >24 - 18 7,5

Volvo B1OM (nytt X
golv) Nordpatent saa - 7 3 1 - >24 17 7

Scania CR112, Nord- 5) 5)

patent 84 - 4,5 - 2,5 - 21 - 15

Scania CR1 2, Nord-
patent 5433 - 3,55) - 2 - 185) - 10
Scania CR1 2, Nord-

patent 3443 - 45) - 2,5 - 195) - 15

 

1) Upprepad mätning

2) Lågt tryck i framringarna.(Vid 60 km/h erhålls
prestationsgränsen 7 h och komfortgränsen 1 h.
Vid 40 km/h erhålls 21 h respektive 4 h)

3) 30 passagerare

4) Lågt tryck i alla ringar

5) Annan jämn väg med okänt jämnhetsmätetal
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märka är dock att i standarden angivna exponeringstids-

gränser avser exponering utan paus och att standarden

inte ger någon metod att beakta inverkan av återhämt-

ning under paus i exponeringen. Det får dock anses

sannolikt att, i de fall prestationsgränsen ligger i

trakten av halva totala arbetstiden eller strax där-

över, förarens prestationsförmåga kan visa en nedgång

mot arbetspassets slut trots att föreskrivna raster

har uttagits. Detta då givetvis under den förutsätt-

ningen att ISO 2631 är strikt tillämpbar 1 här aktu-

ellt sammanhang. Tveksamhet beträffande detta har fram-

förts inledningsvis.

Vid samtliga i tabell 1 - 3 presenterade mätningar har

även utvärdering med vibrationsmätare utförts. Tabell 4

ger den för de tre mätriktningarna summerade accelera-

tionen samt motsvarande komfortgräns (se kap 5). Denna

komfortgräns bestäms enligt figur 43 genom att i ISO-

standardens kurvskara införa accelerationsvärdet i

frekvensområdet 4-8 Hz och avläsa exponeringstidsgrän-

sen mot kurvan.

Som framgår av tabellen erhålls med denna utvärderings-

metod avsevärt lägre värden på exponeringstidsgränsen

än vid utvärdering av vibrationsmiljön med hjälp av

tersbandsspektra. Detta har tidigare observerats och
påpekats i det avsnitt som behandlar värder'ng av hel-
krOppsvibrationer. Det vanliga förfarandet är här att
bestämma en korrektionsfaktor bestående av kvoten melel

komfortgräns enligt tersbandsanalys och motsvarande

erhållen från mätning med vibrationsmätare. Med en med

tersbandsanalys analog term kan det sistnämnda för-

farandet kallas bredbandsanalys. Exponeringstidsgränser

erhållna från dessa analystyper brukar benämnas ters-

bandsvärde respektive bredbandsvärde.

Eftersom de exponeringstidsgränser som erhålls från

tersbandsanalysen-är de enligt standarden korrekta
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Tabell 4 Vibrationsmätarresultat och motsvarande
tillåten exponeringstid för bevarande av
komfort för olika kombinationer av bussar,

förarstolar, vägojämnhet och hastighet

Buss Förarstol Jamnhet :Zjå. :3:2 komfágrans nnm.

Scania CF76 BG Pluto 5,9 50 0,52 0,5

Bostrom 0,49 0,6

Bremshey 0,45 0,7

ISRI 8008 0,52 0,5
ISRI 8508 0,49 0,6

Nordpat. Ex 1 _ _

Nordpat. Ex 2 0,56 0,4

Scania CR110 Bostrom 2,2 70 0,27 1,9
3,1 0,32 1,4
m5 037 105
5,3 0,41 0,85
5,9 0,57 0,4
6,0 0,62 0,35
7,4 0,64 0,3
7,7 0,71 0,25

Scania CR112 Bostrom 2,2 70 0,27 1,9
3,1 0,26 1,95
4,5 0,43 0,8
5,3 0,71 0,25
5,9 0,49 0,6
6,0 0,61 0,35
7,4 0,69 0,25
7,7 0,65 0,3

Scania CR112 Nordpat. 1,8 50 0,23 2,5
70 0,32 1,35

5,7 50 0,54 0,45
053 ms

70 0J2 03
0,69 0,25

Mercedes Bremshey

Benz 0305 FA416-2 1,8 50 0,28 1,75

70 0,70 1,55
5,7 50 0,51 0,55

70 0,60 0,35

Volvo Äldre stel
B58-60 stol 1,8 50 0,28 1,75

70 0,30 1,55
5,7 50 0,53 0,5

70 0,69 0,25

Volvo B10M Nordpat. 1,8 50 0,21 3,0

m 037 13
SJ 50 056 om
13 70 0J7 13
5,7 40 0,46 0,7 lågt tryck

50 0,54 0'5 i framringarna
60 0,67 0,3
70 OJ3 og

Scania CR112 Nordpat. jämn väg 70 0,37 1,05
5,7 0,61 0,35

jämn väg 0,36 1,1 3 30 passagerare
m7 omo 035

jämn väg 70 0,38 1,0 lågt tryck

5,7 0,59 0,4 3 i alla ringar
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blir sålunda förfarandet vid användande av vibrations-

mätare att mäta accelerationen, bestämma exponerings-

tidsgränsen och multiplicera detta med korrektionsfak-

torn för att få den exponeringstidsgräns som skulle

ha erhållits om utvärderingen skett via tersbandsana-

lys.

Korrektionsfaktorn måste emellertid bestämmas genom

att kombinera mätresultat sådana som här presenterats

i tabell 1-3 respektive 4. Att interpolera fram expo-

neringsgränser både vid tersbands-(Mülbredbandsanalys

innebär emellertid en ganska stor onoggrannhet vid

avläsningen vilket givetvis påverkar noggrannheten i

den på detta material beräknade korrektionsfaktorn.

Det föreslås därför här att i stället ta fram en

korrektionsfaktor mellan accelerationsvärdet vid bred-

bandsanalys och exponeringstidsgränsen erhållen vid
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Figur 43. Bestämning av tillåten exponeringstid vid
mätning med vibrationsmätare. Tersbandsspekt-

rum visas som jämförelse
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tersbandsanalys. Detta betyder att en källa till av-

läsningsonoggrannhet vid korrektionsfaktorbestämningen

elimineras och dessutom att någon avläsning i ISO-

standardens kurvskara inte behöver göras vid framtida

mätningar i buss.

Figur 44 visar två alternativa samband mellan komfort-

gränser erhållna vid tersbandsanalys och summavektor-

värden erhållna vid bredbandsanalys. Dessa samband är

baserade på de mätresultat som presenterats i tabell

1-4 ovan.
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Figur 44. Samband mellan exponeringstidsgränszñär bibe-

hållande av komfort utvärderad medelst ters-

bandsanalys och summavektoracceleration vid
bredbandsanalys.
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Båda sambanden som inte bör utnyttjas utanför området

0,15-O,75 m/s2 ger ungefär samma korrelation till mät-

data. Korrelationskoefficienten som uttrycker graden

av linjens, eller kurvans, anpassning till mätdata är

för det linjära sambandet -O,83 och för sambandet av

andra graden -O,85. Ett perfekt samband, alla punkter

ligger på linjen eller kurvan, har värdet +1 eller -1

(tecknet beror av linjens eller kurvans lutning) medan

korrelationskoefficienten är 0 (noll) om inget samband

finns. Skillnaden i korrelationskoefficient är så liten

att den är försumbar vilket talar för att det enklare

linjära sambandet bör utnyttjas. Detta samband har ek-

vationen:

K = -10,6 a + 8,8 (4)RMS

där K är exponeringsgräns för bevarande av
komfort (h)

aRMS är acceleration bredband summavektor (m/sz)

En jämförelse mellan andragradssambandet och det ur

ISO 2631 hämtade sambandet mellan vertikal acceleration

och gräns för bevarande av komfort (streckad kurva i

figur 44) visar emellertid att dessa båda kurvor har i

stort sett samma form. Detta talar för att andragrads-

sambandet bättre beskriver det sökta sambandet än vad

det linjära kan göra.

För att från mätningar av accelerationer på förarstolens

sittdyna bestämma exponeringstidsgränsen för bevarande

av komfort enligt ISO 2631 rekommenderas därför ett

andragradssamband med följande ekvation:

2-RMS + 12,6 (5)K = 19,0 a 28,6 a
RMS

där K och aRMS har samma betydelse som ovan
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KOrrelationskoefficienten 0,85 får anses vara tillfreds-

ställande hög för att det angivna sambandet (5) ska

kunna användas för att utifrån mätning med vibrations-

mätare i buss med acceptabel noggrannhet bestämma till-

låten exponeringstid för bibehållande av förarens kom-

fort. Det måste här framhållas att eftersom sambandet

beror av sätesaccelerationsspektrums form är sambandet

(5) endast tillämpligt för bussar av den typ som här

studerats, dvs stadsbussar och hel- och halvturist-

bussar av normal storlek.

Det hittills förda resonemanget bygger på antagandet

att ISO standard 2631 är tillämpbar vid värdering av

bussförares arbetsmiljö från vibrationssynpunkt. Tvivel

beträffande detta har inledningsvis framförts och detta

är också bakgrunden till att en studie avseende inver-

kan av vibrationer, buller och infraljud på bussförares

prestationsförmåga har genomförts (Morén et al, 1981).

Studien har inte påvisat någon negativ inverkan på

bussförares prestationsförmåga. Snarare har en viss

prestationsförbättrande inverkan av vibrationer kunnat

spåras. Några interaktioner med övriga miljövariabler

sådana att tillämpbarheten av ISO 2631 skulle kunna

ifrågasättas har inte observerats. Studien har sålunda

inte gett några resultat som kan användas vare sig för

att förkasta eller acceptera tillämpningen av ISO 2631

på bussförares arbetsmiljö. Det faktum att kartlägg-

ningen har visat att prestationsgränsen enligt ISO 2631

aldrig överskrids inom den maximalt tillåtna arbetsti-

den utan paus gör att avsaknaden av entydiga resultat

från prestationsstudien saknar avgörande betydelse.

Vad avser tillämpningen av ISO 2631 vid värdering av

bussförares komfortupplevelse från vibrationssynpunkt

har detta av kostnadsskäl inte kunnat studeras varför

även här endast ISO 2631 står till buds. Detta är mera

kritiskt eftersom komfortgränsen enligt ovan redovisade
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resultat uppnås redan vid ungefär tre timmar. Det bör

emellertid här framhållas att i ett pågående revisions-

arbete avseende ISO 2631 komfortupplevelsens tidsbero-

ende har diskuterats. Den förhärskande uppfattningen

synes vara att något tidsberoende hos komfortupplevel-

sen f n inte kan anges samt att gränsvärden för accep-

tabel komfort måste bestämmas för varje enskild miljö

med beaktande av andra komfortupplevelsen påverkande

faktorer.

Tillämpandet av ISO 2631 får sålunda, trots det pågående

revisionsarbetet, anses vara den lämpligaste metoden

för värdering av bussförares arbetsmiljö från vibra-

tionssynpunkt. Sammanfattningsvis kan då sägas att denna

utvärderingsmetod, med beaktande av i revisionsarbetet

framförda synpunkter, tillsammans med resultat från en

i projektets inledningsfas genomförd enkätundersökning

visar att bussförarnas arbetsmiljö från vibrationssyn-

punkt är att betrakta som i huvudsak acceptabel åtmins-

tone i moderna bussar av den typ som ingått i undersök-

ningen.

Provning av förarstolar

 

Någon väl utarbetad metod för provning av stolars vib-

rationsöverförande egenskaper existerar inte även om

arbete i syfte att finna en sådan, enligt vad som in-

ledningsvis anförts, pågår inom ISO. Problemet är att

finna en mätstorhet som verkligen återspeglar de egen-

skaper som är av intresse snarare än att fastställa det

praktiska utförandet av provningen.

Det lämpligaste provningsförfarandet synes vara att

utnyttja någon form av simulator i vilken den vibra-

tionsmiljö som stolen är avsedd för kan simuleras. Ge-

nom att bussgolvets vertikalaccelerationsspektrum enligt

ovan är tämligen oberoende av busstyp, vägojämnhet och
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hastighet är det möjligt att konstruera en vibrations-

signal som frekvensmässigt väl efterliknar den typiska

vibrationsmiljön i buss.

Den mätstorhet som från flera håll föreslagits har

följande form:

8.
_ u _

QI _ a-Råqå (Ribarits et al 1978) (6)

lRMS

Q.
:

9)
:
H 2
0 H |- Quality index

DJ ll RMS-värdet av utsignalens acceleration

RMS-värdet av insignalens accelerationDJ H

Med utsignal menas speciellt i här aktuellt fall acce-

lerationen på förarsätet medan insignalen sålunda avser

golvaccelerationen.

Griffin (1978) använder beteckningen SEAT (Seat Effec-

tive Amplitude Transmissibility) för motsvarande stor-

het med den skillnaden att ut- och insignalerna dess-

utom har frekvensviktats enligt ISO standard 2631.

SEAT eller QI bör ha ett så lågt värde som möjligt. Om

faktorn är större än 1 förstärker stolen accelerationen

och dämpar den om värdet är mindre än 1. Detta före-

faller vara en mycket tilltalande metod att beskriva

förarstolarnas vibrationsöverförande egenskaper men

problemet är, vilket Ribarits påpekar, att eftersom

stolfjädringen normalt inte är linjär är QI beroende

av accelerationens storlek så att QI (respektive SEAT)

minskar med ökande accelerationsnivå. Det är följ-

aktligen inte möjligt att karakterisera stolens vibra-

tionsöverförande egenskaper med ett enda siffervärde

utan det visar sig nödvändigt att ange QI som funktion
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av golvaccelerationernas effektivvärde. Sådana samband

avseende SEAT-faktorn för inom projektet provade stolar

presenteras i figur 45.
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Figur 45. SEAT-faktorn som funktion av oviktad Vertikal
golvacceleration. Scania CF76.

Sambanden har presenterats som räta linjer och det

visar sig att korrelationskoefficienterna utvisande

graden av anpassning till regressionslinjen hos de

enskilda mätvärdena genomgående är mycket höga. I ett

fall fås korrelationskoefficienten 0,67 och i ett fall

0,84. I övriga fall ligger korrelationskoefficienten i

intervallet 0,91 - 0,96. Högsta möjliga värde (perfekt

anpassning av punkterna till linjen) är 1,0. I det

fall där korrelationskoefficienten är 0,67 visar det

sig, att detta beror på att en enda punkt ligger på

ett relativt stort avstånd från linjen. Detta kan bero

på ett mätfel och korrelationskoefficienten beräknad

med bortseende från denna punkt är 0,90.
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Eftersom linjerna i figur 45 dels ligger på olika nivå

i diagrammet dels har olika lutning borde information

av denna art kunna vara till viss ledning vid val av

förarstol där normalt förekommande golvaccelerationer'

är kända.

Figur 46 visar SEAT-faktorn hos ytterligare ett exemp-

lar av förarstolen Nordpatent E4 denna gång monterad

i en Volvo B10M ledbuss. En jämförelse mellan figur

45 och 46 visar att de två mätningarna ger mycket olika

 

1,6

\ +

 

 

1,0 "'

 

S
E
A
T

0,8

 

0,6 

0,1.

 

0,2

 

  

 

   

 

O =
0 0,2 0,1. 0,6 0.8 1.0 1,2

 

Oviktad vertikal qolvacc. RMS (m/SZ)

Figur 46. SEAT-faktorn som funktion av oviktad verti-
kal golvacceleration för Nordpatent E4 mon-
terad 1 Volvo B10Mledbuss
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resultat både vad avser SEAT-faktorns storlek och lin-

jens lutning. Denna skillnad 1 resultat kan bero på

flera faktorer som inte har hållits under kontroll vid

de mätningar som här presenterats. Ribarits et al

(1978) påpekar sålunda att den relativa dämpningen i

det svängande systemet påverkar QI, eller i här aktu-

ellt fall SEAT-faktorn. Skillnaden mellan å ena sidan

de två Nordpatentstolarna i figur 45 och å andra sidan

den i figur 46 skulle sålunda eventuellt kunna vara

hänförlig till skillnader i relativ dämpning. Detta

kan emellertid inte vara hela sanningen. En bestämning

utförd i simulator av SEAT-faktorer som funktion av

golvaccelerationen för en av Nordpatentstolarna i fi-

gur 45 visar nämligen att SEAT-faktorer här är obero-

ende av golvaccelerationen. Orsakerna till dessa oklar-

heter kommer att bli föremål för ytterligare studier

vid institutet.

Avslutningsvis kan konstateras med utgångspunkt från i

figur 45 presenterade resultat som, även med hänsyn

till det ovan anförda, bör vara inbördes jämförbara,

att fjädrade stolar ger bättre vibrationsisolering än

ckaofjädrade.Med ofjädrad stol avses här Nordpatent-

stolen även om det i Rotoliftstativet finns en gas-

dämpare med uppgift att mildra inverkan av stötpåkän-

ningar. Trots att de fjädrade stolarna sålunda medför

en bättre arbetsmiljö från vibrationssynpunkt än

ofjädrade stolar, föredras de sistnämnda av yrkesverk-

samma bussförare.

Skälet till detta kan vara att moderna luftfjädrade

bussar har en resonanssvängning hos karosseriet som

väl överensstämmer med resonansfrekvensen hos de fjäd-

rade stolarna, ca 1,5 Hz. Vid konstruktion av fjädrade

stolar eftersträvas en så låg resonansfrekvens som

möjligt i syfte att komma så långt från karosseriets

resonanssvängning som möjligt. Ettriktvärde är att
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kvoten mellan karosseriets och stolens resonansfrek-

venser inte bör understiga värdet två (2). Detta låter

sig väl göras vid stålfjädrade chassier men uppenbar-

ligen inte vid luftfjädrade. En tänkbar men kostsam

lösning är förarstolar med s k aktiva dämpsystem där

stolens vertikalrörelser uttryckt i form av accelera-

tion, hastighet och väg återkopplas till och styr sto-

lens rörelser.
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DISKUSSION

Kartläggningen av vibrationer i bussar har haft som

mål att om möjligt utreda hur varje länk i kedjan från

vägytan till föraren påverkar vibrationsmiljön. Vibra-

tionernas väg till föraren kan sägas vara:

- vägytan (skrovlighet, jämnhet)

- fordonet (däck, fjädring, struktur)

- stol

- förare

Från vibrationer av annat ursprung, t ex härrörande

från motor och kraftöverföring har här bortsetts.

Med denna uppläggning kan det eventuella sambandet

mellan vägojämnhet och den vertikalacceleration buss-

föraren utsätts för påvisas. Om ett sådant samband

existerar kan, med kännedom om vägens jämnhet och buss-

och stoltyp samt under antagandet att den spektrala

sammansättningen hos bussgolvets vertikalacceleration

är känd och att hjulen är runda och balanserade, föra-

rens vibrationsmiljö förutsägas utan att speciella

mätningar behöver utföras i det enskilda fallet.

Den beskrivna uppläggningen skiljer sig från tidigare

utförda mätningar på det sättet att även vägojämnhe-

terna medtagits.

Ett mått på vägojämnheterna erhålls från en speciell

mätbil (RST - Road Surface Tester) som i Vägverkets

regi kommer att användas för inventering av landets

belagda vägnät.

Resultatet från kartläggningarna visar att frekvens-

spektrums kurvform inom området 1-100 Hz för de provade

bussarna är tämligen lika oberoende av vägens jämn-
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hetsnivå. Det visar sig däremot att olika bussar och

olika jämnhetsnivåer ger olika accelerationsamplitud

(storlek på vibrationen). Det är sålunda i princip

möjligt att förutsäga vibrationsmiljön, bortsett från

bidrag från hjulorundhet, om vägojämnheten samt buss-

och stoltyp är kända.

En svårighet i sammanhanget är dock att någon bra me-

tod att beskriva stolens vibrationsöverförande egen-

skaper inte finns. Arbete inom detta område pågår dock

inom ISO.

Under förutsättning att busskonstruktionerna inte un-

dergår några radikala förändringar och med tillgång

till en användbar stolprovningsnorm kan vibrationsmil-

jön på olika typer av förarstolar i framtidens buss-

typer förutsägas med kännedom endast om sambandet

mellan vägojämnhet och accelerationsnivå på bussgolvet.

En annan fördel med metoden är att det är möjligt att

med hjälp av komfort-, prestations- och hälsokriteri-

erna i ISO 2631 avgöra vilka bussa/stolkombinationer som

är lämpliga att användas på olika vägar i reguljär

trafik.

Eventuellt skulle en ännu längre driven förenkling av

sambanden kunna ge ett diagram där tillåten körtid som

funktion av vägojämnhet kunde utläsas.

Det sammanvägda resultatet från kartläggningen av sätes-

accelerationen i bussarna och ett i separat rapport,

redovisat simulatorexperiment med vibrationer, buller

och infraljud visar att dagens bussar uppvisar en vib-

rationsmiljö som enligt ISO 2631 vare sig nedsätter

prestationen eller påverkar hälsan. Komfortgränsen

överskrids dock.
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Vibrationsmiljön i moderna bussar kan emellertid på

det hela taget betecknas som god.

Kartläggningen har visat att vägojämnheterna har av-

görande betydelse för vibrationsnivån på förarstolen.

Det minskande medelsanslaget från statsmakterna till

Vägverket kommer utan tvivel att påverka Vägarnas kva-

litet i negativ riktning redan i en nära framtid.

Detta kommer då att innebära att en mätbar försämring

av vibrationsmiljön i bussar kan förväntas. Det är

mot denna bakgrund angeläget att utveckla den beskrivna

metoden och att däreter starta en rutinmässig uppfölj-

ning av nya bussars och stolars egenskaper från vibra-

tionssynpunkt.

VTI RAPPORT 227



REKOMMENDATIONER

1. Dåligt fungerande (slitna) förarstolar ska bytas

ut. Skyddsombuden på de olika bussbolagen bör

således vara uppmärksamma på denna punkt.

Regelmässig typprovning av stolar bör ske men för-

utsätter en bra provningsmetod.

Stolfabrikanterna bör ange stolarnas egenskaper

även från Vibrationssynpunkt. Förutsätter en bra

och allmänt tillämpad provningsmetod.

Stolprovningsmetod (-norm) bör tas fram. VTI bör

medverka i detta arbete.
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