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FÖRORD

Projektet har genomförts under överseende av en av Transportforsknings-

beredningen utsedd kommitté med representanter för motororganisatio-

nerna, försvaret, trafikskolorna, Trafiksäkerhetsverket, Styrelsen för

Teknisk Utveckling, Trafikövningsplatserna.

Representanterna för TSV, STR och TÖP utformade i samråd med VTI

datainsamlingsarbetet i fas III.
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REFERAT

Rapporten beskriver en utvärdering av en fordonsbärande anordning för

halksimulering - Skid-Car. Utvärderingen genomfördes i tre faser: I

fordonsdynamiska jämförelser, II pedagogisk effektivitet och III expertbe-

dömningar. Resultaten visar på ett övertygande sätt att Skid-Car bör kunna

utgöra ett alternativt instrument för träning i körning på halt underlag.
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II

ABSTRACT

The report describes the evaluation of a vehicle carrying device for

simulation of low friction - Skid-Car. The evaluation was carried out in

three phases: I vehicle dynamic comparations, II educational effectiveness,

and III expertsubjective judgements. The results indicate that Skid-Car

should be able to serve as an useful alternative instrument for the training

of driving in low friction conditions.
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III

SAMMANFATTNING

Rapporten beskriver en utvärdering av en fordonsbärande anordning för

halksimulering - Skid-Car.

Skid-Car består av en stabil ram med ett pivoterande hjul i varje hörn.

Genom ett mekaniskt/hydrauliskt system är det möjligt att med ramen som

stöd avlasta bilens hjul från normalvärde till noll. Om belastningen överförs

från bilhjulen till pivåhjulen minskar möjligheterna att utnyttja

friktionskrafter för bromsning, drivning och kurvtagning eftersom de

frirullande pivåhjulen ställer in sig i tangentialkrafternas riktning.

Utvärderingen genomfördes i tre faser. Fas I omfattade fordonsdynamiska

jämförelser på isunderlag, på Zorconbeläggning och med Skid-Car. Mät-

ningar gjordes av fordonets beteende i en körfältsväxling, en s k ISO-

manöver, i vilken styrningen sköttes av en styrautomat.

Resultaten från fas I visar på små skillnader mellan isförhållanden och

Skid-Car medan Zorcon-beläggningen ger större avvikelser.

I fas II var avsikten att utröna om elever som fått träna med Skid-Car i

bromsning rakt fram kan lära sig rätt bromsbeteende lika snabbt eller

snabbare än de som tränar på traditionell halkbana.

Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan träningsmetoderna.

Det kan ifrågasättas huruvida köruppgiften var lämpad att belysa dessa

skillnader.

Syftet med den tredje fasen var att låta erfarna utbildare köra Skid-Car i

de olika manövrer som föreskrivs i de svenska kursplanerna och i samband

därmed göra subjektiva bedömningar av hur verklighetstrogen Skid-Car var

i dessa manövrer samt hur väl Skid-Car betedde sig i dessa manövrer

jämfört med motsvarande moment på halkbana.

Samtliga förare ansåg att Skid-Car betedde sig helt lika eller ganska lika

en bil på naturlig halka i de olika momenten. Förutom en deltagare i ett

delmoment, ansåg samtliga att Skid-Car är åtminstone lika bra som
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IV

halkbana. Betydligt fler än hälften av förarna ansåg för varje moment att

Skid-Car var mycket bättre än halkbana.

Totalt sett ger resultaten vid handen att Skid-Car bör kunna utgöra ett

instrument för träning i körning på halt underlag.
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Evaluation of a vehicle carrying device for simulation of low friction -Skid-

Car

SUMMARY

The Skid-Car consists of a rugged steel frame with a pivoting wheel in each

corner. A mechanical/hydraulic system makes it possible to relieve the

wheels of the automobile of their load, all the way from normal weight to

ZGFO.

When the load is transferred from the wheels of the car to the pivoting

wheels of the Skid-Car, the available friction forces for braking, traction

and steering are reduced since the pivoting wheels will turn in the direction

of the tangential forces.

The evaluation was carried out in three phases. Phase I comprised vehicle

dynamics and involved comparisons of real ice conditions, artificially

created low friction (Zorcon plus water), and Skid-Car. Measurements were

made in a Jane-change maneuvre, controlled by an automatic steering

device.

The results from phase I demonstrate small differences between ice

conditions and Skid-Car whilst the Zorcon surface produced larger diffe-

rences.

The second phase set out to investigate whether students who were trained

in straight ahead braking in the Skid-Car can learn the correct braking

behavior as quickly as those who were trained conventionally.

The results did not demonstrate any significant differences between the

two training techniques. However, it could be questioned whether the

driving task was well suited for the purpose.

In the third phase experienced instructors drove the Skid-Car in the various

maneuvers included in the mandatory training courses. The expert drivers

were asked to make subjective judgements as to how realistically the Skid-

Car performed and also to compare it with the corresponding situations in

conventional training.
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VI

The comparisons show that the drivers considered the Skid-Car to be very

true to real ice conditions. Moreover, the comparison between the Skid-Car

and conventional training was favourable to the Skid-Car. All participants

considered the Skid-Car to be at least as good as the conventional driving

range training on Zorcon plus water. In each of the maneuvers a majority

of the drivers scored the Skid-Car as being "much better" than Zorcon.

It can be concluded that the Skid-Car provides a useful alternative

instrument for the training of driving in low friction conditions.
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l BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING

Träning i körning-på halt underlag utgör för närvarande ett obligatoriskt

inslag i körkortsutbildningen i de områden som har tillgång till trafiköv-

ningsplats. Sådana anläggningar, som för närvarande finns på ca 15 platser i

Sverige, är dyrbara beträffande såväl anläggnings-som driftkostnader.

Flera olika sätt att åstadkomma nedsatt friktion förekommer. Det vanli-

gaste går ut på att lägga en mycket slät och tät beläggning som sedan står

under kontinuerlig vattenbegjutning. Den stora nackdelen med denna metod

förutom höga anläggningskostnader är attfriktionen får ett mycket uttalat

hastighetsberoende. I hög fart (över 50 km/h) är friktionen mycket låg, men

tilltar ju långsammare fordonet rör sig. Genom att det handlar om

vattenplaning blir återkopplingen till föraren om åtgärders effekt på

bromssträckor mm försvårad, eftersom, så länge som vattenplaningen

består, knappast någon åtgärd från föraren hjälper. Indikationer om att

detta kan skapa inlärningsproblem har demonstrerats i en undersökning av

träning i bromsning på halt underlag (Laurell åc Törnros 1982).

Det senaste och förmodligen, enligt friktionsmätningar, bästa underlaget

består av plåt som beläggs med en mycket tunn hinna av oljefilm. Denna

metod är dock så ny i Sverige att den ej ingått i de jämförelser som

redovisas i den föreliggande undersökningen.

På enskilt initiativ har utvecklats en halksimulator som gör att man blir

relativt oberoende av hur underlaget är beskaffat i friktionshänseende. Det

krävs dock att ytan är jämn och hårdgjord. Anordningen, som kallas Skid-

Car ges en separat beskrivning nedan.

Vid demonstrationskörningar har olika omdömen fällts, positiva och nega-

tiva, baserade på osystematiska och subjektiva iaktagelser, som möjligen

också färgats av bedömarens bakgrund. För att det skall vara möjligt att

avgöra om halksimulatorn av typ Skid-Car kan utgöra ett alternativ/kom-

plement till den konventionella träningen har således en systematisk

utvärdering gjorts.
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Utvärderingen har omfattat följande tre moment:

- validering av halksimulatorns kördynamiska egenskaper

- jämförelse av utbildningseffekter med halkbaneträning respektive halk-

simulator

- expertbedömningar

I undersökningen ingår således inte något studium av ekonomiska faktorer

eller eventuella praktiska problem vid rutinmässig användning av halksi-

mulatorn.
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2 KORTFATTAD BESKRIVNING AV HALKSIMULATORN

Prototypen är i princip utformad som en stabil, rektangulär ram med ett

pivâhjul, 4.00-4, i varje hörn. Bilen placeras på ramen med pivåhjulen

utanför bilens ordinarie hjul. Genom ett mekaniskt/hydrauliskt system är

det möjligt att med simulatorramen som stöd lyfta bilens hjul och därmed

minska hjulbelastningarna från bil till vägbana - axelvis eller samlat för

hela fordonet - från normalvärde till noll och i motsvarande grad överföra

belastningarna till pivåhjulen. Häri ligger uppfinningens grundläggande idé.

Bilen kan köras som vanligt vilande på halksimulatorn men om man överför

belastningarna från bilhjulen till pivåhjulen så minskar möjligheterna att

utnyttja friktionskrafter för bromsning, drivning och kurvtagning eftersom

de frirullande pivâhjulen ställer in sig i verkande tangentialkrafters rikt-

ning. Med andra ord: bilen kommer att uppföra sig som om man körde på

ett halare underlag än i verkligheten. Varje önskad lågfriktionsnivå kan

simuleras genom avpassning av lastfördelningen mellan bilhjul och pivâhjul,

oberoende av underlagets verkliga friktion. Det är också möjligt att i viss

utsträckning simulera framtung respektive baktung bil genom olika avpass-

ning av denna lastfördelning för fram- och bakaxel. Allt detta sker på

hydraulisk väg, styrt med två manöverknappar av en medåkare.
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3 FAS I

I fas I var syftet att undersöka om Skid-Car påett realistiskt sätt kan ge

föraren ett intryck av naturligt halt väglag, dvs att fordonet uppför sig som

i en verklig halksituation.

För att få jämförelsedata gjordes dels mätningarav hur fordon-et uppförde

sig på isunderlag i standardiserade manövrer Utan Skid-Car-ri'gg, dels

motsvarande mätningar med Skid-Car på torrt asfaltsunderlag; Vidare

gjordes vissa jämförelser med artificiellt skapad halka, s k Zorcon-

beläggning med vattenbegjutning.

Den huvudsakliga jämförelsen skedde i en manöver av 'typ körfältsväxling,

en s k ISO-manöver i vilken styrningen sköttes av en istyrautomat för att

göra jämförelsen helt standardiserad vad gäller styr-input. Denna typ av

manöver och utrustning används internationellt för fordonsdynamiska jäm-

förelser. Styr-utslaget varierades i två amplituder. Hastigheten varierades

mellan 35 och 45 km/h.

-FörUtom körfältsväxlingen genomfördes också bromsning rakt fram dels

med låsta hjul dels med effektiv'bromsning. Detta skedde dock huvudsak-

ligen för att ge indikation om friktionsförhållandena.

Ursprungligen var meningen också att kurvkörning skulle genomföras men

den jämförelsen har bortfallit på grund dels av utrymmesskäl - banut-

rymmena räckte inte till eftersom även start och acceleration måste göras

med låg friktion då den noggranna friktionsinställningen inte fick rubbas -

dels av tekniska skäl - svårigheter att åstadkomma reproducerbara

körningar.

Meningen var också att försöka påverka bilens egenskaper från att med

normalt lufttryck i däcken tendera att vara understyrd till att tendera att

bli mera överstyrd genom att sänka trycket i däcken på bakhjulen. Dock

kunde inte förhållandena göras jämförbara varför endast mätresultat från

körningar med normalt lufttryck i däcken redovisas från körningarna utan

Skid-Car. Vid Skid-Car körningarna tillämpades det tryck som

rekommenderats av tillverkaren av Skid-Car - 1,0 kg/cmz.
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Det fordon som användes var en SAAB 900 EMS, utrustad med styrautomat,

programmerbar för olika typer av styrmanövrer. I utrustningen ingick också

rate-gyro och accelerometrar och en mikrodator för registreringen av de

olika mätvariablerna.

Mätvariabler:

- Sidacceleration - ger närmast en bild av friktionsförhållandena. Mått-

enhet: m/s2

- Girvinkelhastighet - uttrycker fordonets vridning kring lodaxeln. Mått-

enhet 0/s 1

- Tidsfördröjning, sidacceleration - se fig 1.

- Tidsfördröjning, girvinkelhastighet - se fig 1.

- Förstärkning, sidacceleration - relationen mellan rattvinkelinput och

resulterande sidacceleration - se fig 1.

- Förstärkning, girvinkelhastighet - relationen mellan styrinput och resul-

terande vridning av fordonet - se fig 1.

Beträffande dessa mått finns inga vedertagna normer för absolutvärden.

Man kan sålunda endast uttala sig i kvalitativa termer. Fordonsdynamiker

använder dock just dessa mått för forskning och utveckling på det

fordonsdynamiska området. För att skillnader i fordonets uppträdande och

hanterbarhet skall kunna uppfattas av "normalföraren" torde dessa behöva

vara större än 20 procent.

3.1 Resultat fas I

 

Resultaten presenteras i tabell 1 och i figurerna 2 - 7.

Av figur 2 framgår att skillnaden beträffande sidacceleration mellan is och

Skid-Car är så liten som 7% medan Zorcon-beläggningen ger 67% större

sidacceleration vid den större amplituden på styrutslaget.

Skillnaderna mellan systemen är mindre vad gäller girvinkelhastighet. Vid

den högre amplituden är skillnaden, som framgår av figur 3, 10% mellan is

och Skid-Car och 25% mellan is och Zorcon. Se figur 3.
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Tidsfördröjningen till största sidacceleration är som mest 20% större för

Skid-Car och 25% mindre för Zorcon. Fig 4. För girvinkelhastigheten att

uppnå maxvärde tar 13% längre tid för Skid-Car och 33% kortare tid för

Zorcon än på is. Fig 5.

När det gäller förhållandet mellan rattvinkelinput och resulterande sid-

acceleration är skillnaden som mest 6% mellan Skid-Car och is medan den

som mest uppgår till 67% mellan Zorcon och isförhållanden. Se fig 6.

Beträffande motsvarande förhållanden för girvinkelhastighet är skillna-

derna mellan systemen små vid den lägre amplituden. Som framgår av figur

7 är skillnaderna avsevärt större vid den högre amplituden - 9% större för

Skid-Car och 24% mindre för Zorcon.
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Tabell 1

Sidacceleration: isförhållanden

amplitud 500 1,67

amplitud 700 1,72

Girvinkelhastighet:

amplitud 500 11,96

amplitud 700 12,04

Tidsfördröjning sidacceleration:

amplitud 500 176

amplitud 700 190

Tidsfördröjning girvinkelhastighet:

amplitud 500 281

amplitud 700 304

Förstärkning sidacceleration:

amplitud 500

amplitud 700

,0172

,0126

Förstärkning girvinkelhastighet:

arnpüiud 500 ,123

amplitud 700 ,088
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Zorcon

2,39

2,88

12,96

15,02

157

143

214

204

,0245

,0210

,132

,109

Skid-Car

1,78

1,82

12,85

13,30

210

228

316

339

,0182

,0131

,131

,096



3.2 Diskussion fas I

 

De jämförande fordonsdynamiska mätningarna mellan isförhållanden, Skid-

Car och Zorcon-beläggning plus vattenbegjutning, visar genomgående'på

små skillnader mellan isförhållanden och Skid-Car. De krafter, responstider

och relationer mellan input och output, som erhålls vid körning på isunder-

lag med bil utan Skid-Car och dem som erhålls vid körning med Skid-Car

med en inställning som ger motsvarande isfriktion, överensstämmer väl.

Vissa avvikelser kan noteras för den typ av halka som skapas av vattenbe-

gjutning av Zorcon-beläggning. Här är dock att märka att friktionen på

detta underlag är mycket hastighetsberoende. Genom att manövrerna på

grund av utrymmesbehovet måste genomföras i tämligen låga hastigheter

kan detta ha missgynnat denna typ av beläggning i jämförelsen. Resultaten

pekar just på högre friktion i Zorcon-mätningarna.

En faktor som skulle kunnat vara till nackdel för Skid-Car är att jämförel-

sen mellan isförhållanden och Skid-Car gjordes så att bilen kördes utan rigg

vid ismätningarna och med vid Skid-Car mätningarna vilket i det senare

fallet ökar fordonets massa och därmed tröghetsmomentet. Detta synes

dock endast i ringa drag ha inverkat menligt och måste betraktas som den

rimligaste jämförelsen.

Resultaten tyder sålunda på att Skid-Car kan ge en fordonsdynamiskt riktig

bild av körning på isunderlag vid temperaturer strax under noll.
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4 FAS II

Avsikten med fas II var att utröna om elever som tränar enbart med Skid-

Car i bromsning rakt fram kan lära sig rätt bromsbeteende lika snabbt eller

snabbare än de som tränar på traditionell halkbana.

Uppläggningen var enligt följande

Grupp A Förmätning Halkkörningskurs Eftermätning

Grupp B Förmätning Träning i Skid-Car Eftermätning

    

Grupp A utgjordes av 8 elever som före och efter genomgången halkkör-

ningskurs avsågs att göra två inbromsningar var med Skid-Car (inställd på

lågfriktion) varvid de endast instruerades att försöka få så kort broms-

sträcka som möjligt.

Grupp B utgjordes av 14 elever som inom någon vecka skulle delta i

halkkörningskursen. De skulle liksom eleverna i grupp A göra två inbroms-

ningar före och efter träning. Deras träning skedde däremot endast i Skid-

Car, varvid de instruerades av ordinarie bilskollärare. De gjorde totalt 8

inbromsningar var. Dessa gjordes i en följd utan längre pauser emellan. De

instruerades enbart i samband med de 4 mellersta försöken. De 2 första var

förmätning och de 2 sista var eftermätning. Skid-Car var inställd på samma

sätt som för grUpp A.

Vid varje försök instruerades eleverna att hålla en hastighet av 35 km/h.

Signal för inbromsning triggades automatiskt på samma ställe på banan

varje gång. Då signalen ljöd hade eleverna att bromsa Skid-Car till stopp,

varvid bromasträckan skulle vara så kort som möjligt.

Vid eftermätningarna eftersträvades samma hastighet som eleven haft vid

förmätningarna i syfte att göra förhållandena före och efter så likartade

som möjligt. I samma syfte hölls banan alltid våt vid testkörningarna.
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På grund av de ofrånkomliga variationerna i hastighet har emellertid, i

stället för det mycket hastighetsberoende måttet bromssträcka, som

effektmått använts genomsnittlig retardation under inbromsningen.

4.1 Resultat

Följande tabell visar erhållna resultat. Här har beräknats såväl uppnådda

bromssträckor som medelretardation som hastighet.

   

Grupp A Grupp B

Före Efter Före Efter

Bromssträcka (m) 30,07 31,87 41,70 41,10

Medelretardation (m/sz) 1,66 1,53 1,28 1,30

Hastighet (km/h) 35,67 35,23 35,21 36,44

      

Av tabellen framgår att de som gått halkkörningskursen inte fått bättre

resultat efterkursen änföre densamma.

De som tränat enbart i Skid-Car har något bättre resultat efter

träningen än före.

Prestationen före träningen är dock inte signifikant skild från

prestationen efter träningen för någon av de två grupperna.
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4.2 Slutsatser

Ingen effekt av träningen har som ovan nämnts kunnat påvisas för någon

av grupperna.

Den tendens till försämring som erhållits för grupp A kan eventuellt

förklaras av att det för några av eleverna vid eftermätningen sannolikt

var försämrade friktionsförhållanden, förorsakat av kraftigt regn.

Även det faktum att bromssträckorna för grupp B är betydligt längre än

för grupp A är säkerligen att hänföra till sänkt friktion däck-asfalt som

resultat av kraftigt regnande då flertalet av eleverna i den gruppen

genomförde sina körningar.

Förutom detta metodproblem aktualiserades ett mera grundläggande och

viktigt problem då det gäller träning i att bromsa effektivt. Förutsatt

att ingen styråtgärd krävs, är hjullåsning i praktiken det effektivaste

sättet att bromsa. Detta innebär att det kan ifrågasättas huruvida denna

köruppgift var lämpad att belysa träningseffekterna. Det skulle ju kunna

vara så att en elev som inte har lärt sig något av träningen ändå får det

bästa resultatet efter denna genom att att helt enkelt låsa hjulen.
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5 FAS III

Syftet var här att låta erfarna utbildare köra Skid-Car i olika manövrer

som föreskrivs i de svenska kursplanerna och i samband därmed göra

subjektiva bedömningar av a) hur verklighetstrogen Skid-Car var i dessa

manövrer, samt b) hur väl Skid-Car betedde sig i dessa manövrer jämfört

med motsvarande moment på halkbanan.

För att få en bana som stämde bra överens med den körning som

genomfördes på halkbana togs fem moment med:

- Rakbromsning på halt underlag i 50 km

- Rakbromsning på halt underlag i 70 km

- Serpentinkörning i 60 km (kurvkörning och hävande av sladd)

- Bromsning med undanmanövrer på halt underlag i 50 km

- Bromsning med undanmanövrer på halt underlag i 70 km

Inställningen av Skid-Car gjordes så att bromssträckan blev 2-3 gånger

längre än vid normal friktion. Banan som försöken genomfördes på var en

25 m bred landningsbana, vilket var fullt tillräckligt utrymme för dessa

övningar. Serpentinkörningen fick ersätta naturlig kurvkörning, som

måste utgå pga banans utformning. Med det sätt på vilket Skid-Car här

användes, dvs att också start och acceleration gjordes med låg friktion,

krävdes ca 450 m körsträcka.

Försöken gick till enligt följande:

Rakbromsning i 50 km

Serpentinkörning i 60 km

Rakbromsning i 70 km

Bromsning med undanmanövrer i 50 km

Bromsning med undanmanövrer i 70 km

Efter moment 5 vänder de bilen och kör tillbaka

Bromsning med undanmanövrer i 70 km

O
O
N
C
N
M
P
W
N
H

Bromsning med undanmanövrer i 50 km

9 Rakbromsning i 70 km

10 Serpentinkörning i 60 km

11 Rakbromsning i 50 km

Alla deltagare körde banan två gånger. I försöket deltog 30 personer - 22

från Motorskolan i Strängnäs och 8 poliser.
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Varje förare fick instruktion av försöksledarna innan försöket genomför-

des sedan fick de själva köra banan två gånger. Omedelbart efter

körningen intervjuades de om sina upplevelser av körningen.

5.1

Fråga 1:

Resultat fas III

Har du tidigare kört på halkbana?

JA 30 st

NEJ 0 st

Svegs isbana 19 st
Stockholm 6 st

Ulricehamn 4 st

Linköping 1 st
Vimmerby 1 st

Kumla I st

Två personer hade kört både på Svegs isbana och på någon halkbana.

Fråga 2:

A.

Hur väl liknade Skid-Car en bils uppträdande på naturlig
halka?

Rakbromsning på halt underlag i 50 km/h

HELT LIKA 12 st
GANSKA LIKA 18 st
INTE ALLS LIKA 0 st

Serpentinkörning i 60 km/h (kurvtagning och hävande av
sladd) '

HELT LIKA 12 st
GANSKA LIKA 18 st
INTE ALLS LIKA 0 st

Rakbromning på halt underlag i 70 km/h

HELT LIKA 19 st
GANSKA LIKA 11 st
INTE ALLS LIKA 0 st

Bromsning med undanmanövrer på halt underlag i 50 km/h

HELT LIKA 18 st
GANSKA LIKA 11 st
INTE ALLS LIKA 0 st

Inget svar 1 st. En person kunde inte genomföra undanmanövern i 50
km/h.
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Bromsning med undanmanövrer på halt underlag i 70 km/h

HELT LIKA 15 st
GANSKA LIKA 12 st
INTE ALLS LIKA 0 st

Inget svar 3 st. Här var det tre som inte kunde genomföra manövern i 70
km/h.

Fråga 3:

A.

Anser du Skid-Car vara bättre eller sämre än motsvarande

moment på halkbana?

Rakbromsning på halt underlag i 50 km/h

MYCKET BÄTTRE 12 st
NÅGOTBÄTTRE Ost
IJKA H Ost
NÅGOTSAMRE Ost
MYCKET SÄMRE 0 st

11 st av de som hade kört på Svegs isbana tyckte att de inte kunde svara
på frågan eftersom de inte kunde jämföra isbana med en halkbana.

B. Serpentinkörning i 60 km/h (kurvkörning och hävande av
sladd)

MYCKET BÄTTRE 12 st
NÅGOTBÄTTRE Ost
IJKA H 6st
NÅGOTSAMRE lst
MYCKET SÄMRE 0 st

Inget svar ll st.

C. Rakbromsning på halt underlag i 70 km/h

MYCKET BÄTTRE ll st
NÅGOT BÄTTRE 0 st
LIKA __ 5 st

NÅGOTSAMRE Ost
MYCKET SÄMRE 0 st

Inget svar 13 st. Två kom ej upp i 70 km/h.

D. Bromsning med undanmanöver på halt underlag i 50 km/h

MYCKET BÄTTRE 13 st
NÅGOTBÄTTRE lst
IJKA H #st
NÅGOTSAMRE Ost
MYCKET SÄMRE 0 st

Inget svar 12 st. En förare kunde inte genomföra undanmanövern i 50
km/h.
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E. Bromsning med undanmanöver på halt underlag i 70 km/h

MYCKET BÄTTRE ll st
NÅGOT BÄTTRE 0 st
LIKA __ 3 st
NÅGOT SAMRE 0 st
MYCKET SÄMRE 0 st

Inget svar 17 st. Fem förare kunde inte genomföra manövern i 70 km/h.

Fråga 4: Hur upplevde du Skid-Car när det gäller start och
acceleration - Överensstämmer den med verkligheten?

HELT LIKA 21 st
GANSKA LIKA 5 st
INTE ALLS LIKA 4 st

Fråga 5: Tror du att Skid-Car i framtiden kan ersätta halkbaneträ-
ningen på halkbanor?

JA 22 st
NEJ 1 st
INTE ERSÃTTA MEN
KOMPLETTERA 6 st
VET E] 2 st

ÖVRIGA SYNPUNKTER

Positiva:

Bra alternativ till halkbana 6 st

Bra att det går att få olika friktion 3 st

Sid-Car mycket bättre än halkbana 3 st

Kändes precis som en riktig bil på naturlig halka 3 st

Naturligt 2 st

Start och acceleration stämmer helt 2 st

Braatt det går att få fram- och bakhjulsstyrning 2 st

Billigare än halkbana och man blir inte så väderleksberoende

Grundutbildning passar bra_ ihop med en Skid-Car

Skid-Car är helt överlägsen halkbana - detta är något att satsa på
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Negativa:

Svårt provocera sladd 4 st

Starten för halkig 4 st

Svårt veta var man har extrahjulen 3 st

Dyr investering för utbildning 3 st

Ingen känsla för när man låser hjulen 3 st

Svårt att ha flera elever samtidigt 2 st

För stabil 2 st

Lite lättstyrd 2 st

Starten lite ryckig

Svårt sälla in när det inte finns gradering inne i bilen

Svårt häva sladden

Bullret är det som avviker från normalkörningen

Synintrycket kan förvirra - halka på torr väg

För bred - försvårar serpentinkörningen

5.2 Diskussion och slutsatser fas III

 

De flesta av förarna var övervägande positiva till Skid-Car. Samtliga

ansåg således att den betedde sig helt lika eller åtminstone ganska lika

en bil på naturlig halka i de olika momenten.

Jämförelsen mellan Skid-Car och halkbana utfaller helt till Skid-Cars

fördel. Endast en individ har för endast ett moment bedömt Skid-Car

som något sämre än motsvarande moment på halkbana. I övrigthar

samtliga deltagare för samtliga moment menat att Skid-Car åtminstone*

är lika bra som halkbana. Betydligt fler än hälften av förarna anser för

varje moment att Skid-Car är mycket bättre än halkbana.

Två tredjedelar av deltagarna ansåg att Skid-Car i framtiden kan ersätta

halkbaneträningen på halkbanor.

Som framgår av resultaten hade alla förare inte samma erfarenhet av

framför allt körning på artificiellt skapad halka. Dock var samtliga

erfarna förare och hade flerårig erfarenhet av vinterkörning, varför

framför allt jämförelsen med naturlig halka bör ha kunnat göras med

tillräcklig erfarenhetsgrund.
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Ingen av förarna hade tidigare erfarenhet av Skid-Car och veterligen inte

heller några intressen av att favorisera det ena eller andra systemet för

träning i körning på halt underlag.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Totalt sett ger resultaten vid handen att Skid-Car bör kunna utgöra ett

alternativt instrument eller komplement till annan metodik för träning i

körning på halt underlag.

Mätningarna av fordonsdynamiska faktorer visar att Skid-Car kan efer-

likna naturlig halka.

Studien av de pedagogiska effekterna kan tyvärr inte sägas ha givit något

uttömmande svar. Det förefaller dock sannolikt att anordningen skulle

kunna fungera som ett effektivt instrument även i detta avseende.

Tidigare undersökningar har visat att träning i bromsning på halt

underlag, när Zorcon och vatten använts, krävt omfattande längd på

övningarna för att vara effektiv. De föreliggande resultaten indikerar

åtminstone att Skid-Car inte är sämre än konventionell metodik.

Den sista fasen av utvärderingen visar också på stor enighet och

övertygelse om Skid-Car's förträfflighet som instrument för att efter-

likna naturligt halt underlag.

I övningarna under fas III ingick alla de moment som föreskrivs i

kursplanerna och de genomfördes i upp till 70 km/h. Skid-Car möjliggör

träning av också andra moment som för närvarande, med konventionell

teknik inte tränas, t ex skifte mellan över- och understyrningstendenser

och s k split-friction. Den låga friktionenikan dessutom erhållas vid

mycket låga hastigheter.

Som framgått från fas III har vissa negativa iakttagelser framförts. Vissa

av dessa torde vara att hänföra inte så mycket till konstruktionen som

sådan och dess egenskaper som till det specifika handhavandet. Så var

det i undersökningen viktigt att bevara samma inställning av anordningen

igenom varje försöksomgång, varför sänkning av riggen undveks. Ut-

rymmesbehovet kan därför ha överskattats eftersom man i normal

användning kan sänka riggen för att höja friktionen och därmed rädda en

situation där fordonet hotar att överskrida bangränserna. Utrymmesbe-

hovet har även i andra sammanhang framförts som ett argument emot
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Skid-Car. Undersökningen har ej specifikt studerat detta. Dock kan sägas

att Skid-Car i princip inte behöver större utrymmen än andra metoder

att skapa halka vid samma friktionsförhållanden och hastigheter. Där-

emot kan låg friktion åstadkommas också vid mycket låga hastigheter

med därmed följande små krav på utrymmen. Valet av hastighet och

användningssätt i övrigt avgör sålunda vilka utrymmen som är nödvändi-

ga.

Som tidigare påpekats har denna utvärdering inte omfattat eventuella

praktiska problem vid rutinmässig användning av Skid-Car. Bland sådana

problem har nämnts monterings- och demonteringstider, däckslitage,

bundenhet till viss biltyp, bredd, ekonomi osv. En rad av dessa problem

kommer att vara avhängiga det sätt på vilket Skid-Car tänkts användas -

om exempelvis läraren åker med eleven eller finns vid sidan av banan,

om särskilda bilar avdelas för detta ändamål och är mer eller mindre

permanent utrustade med Skid-Car osv.

Enligt uppgift är de anordningar som använts i försöken att betraktas

som prototyper. Under utveckling är modeller som har mindre utstick åt

sidorna, möjligheter till radiostyrning av höj och sänkfunktionerna,

snabbhöjning till förinställt friktionsvärde mm.

Avsikten med utvärderingen har snarast varit att undersöka om Skid-Car

rent principiellt kan uppfylla de krav som kan ställas på den som

alternativ/komplement till den konventionella halkträningen.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att Skid-Car torde kunna

fungera väl så bra som konventionella metoder för träning av körning på

halt underlag.
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Figur 1: Principiell beskrivning av fordonsdynamiska parametrar

Description of vehicle dynamic parameters
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Figur 4. Tidsfördröjning till max sidacceleration

Time lag to peak lateral acceleration
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Figur 5. Tidsfördröjning till max girvinkelhastighet

Time lag to peak yaw angle velocity
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