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Förord

Kungl. Maj:t uppdrog den 19 december
1963 åt statens trafiksäkerhetsråd  att i 
anslutning till undersökningar rörande 
tunga fordonskom binationer, som rådet 
lått i uppdrag att utföra genom beslut 
den 26 oktober 1962, verkställa under
sökningar rörande lätta fordonskom bi
nationer samt rörande fordons och for
donskom binationers längd. Den 11 mars
1964 överlämnade trafiksäkerhetsrådet 
efter sam råd med väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen och statens väginstitut till 
Kungl. Maj :t en plan över undersökning
ar, vilkas resultat skulle bilda underlag 
för ändrade bestämmelser. Denna god
kändes av Kungl. Maj :t den 10 april 
1964.

I planen ingick föreliggande två un
dersökningar rörande lätta fordonskom 
binationers kördynam ik resp. lätta for
donskom binationers brom sförm åga och 
dynamiska stabilitet vid bromsning. Ar
betena har utförts vid statens väginsti-

tuts m askintekniska avdelning under 
ledning av överingenjör G. Kullberg 
med förste forskningsingenjörerna O. 
Nordström , G. Magnusson och G. Form 
gren som närm aste m edarbetare. De 
praktiska proven h ar möjliggjorts ge
nom tillmötesgående från Flygvapnet, 
som ställt ett flygfält till förfogande. 
U ndersökningarna har publicerats i Sta
tens Offentliga U tredningar 1966:41 
»Fordonskom binationer». Yäginstitutets 
föreliggande m eddelande består av sär
tryck  av bilagorna G och H ur SOU 
1966:41, till vilka fogats referat och 
sam m anfattning på svenska och eng
elska samt figurförteckning på engelska. 
På grund av särtrycksförfarandet b i
behålls den num rering av textavsnitt 
och figurer, som använts i SOU 1966: 41.

Stockholm i januari 1967
Nils G. Bruzelius



Studier rörande lä tta  fordonskom binationers kördynam ik

Referat

Utredningen behandlar förhållanden rö 
rande lätta fordonskom binationers kör
dynamik. Med lätt fordonskom bination 
avses här en fordonskom bination be
stående av ett dragfordon, som utgöres 
av en bil, vars totalvikt ej överstiger
3,5 ton, samt ett därtill kopplat släp
fordon, som utgöres av en släpkärra, 
varm ed avses ett ej till påhängsvagn 
hänförligt släpfordon försett med en 
axel alternativt boggi. Studier utfördes 
dels med hjälp av en m atem atisk for
donsmodell, dels med hjälp av fältför
sök. Den m atem atiska fordonsm odellen 
användes för att studera olika fordons- 
param etrars inverkan på fordonskom- 
binationens stabilitet. Därvid utgicks 
från en baskom bination bestående av 
ett dragfordon m otsvarande en i Sve
rige vanlig personbil i viktklassen 1  2 0 0  

kg samt ett släpfordon vägande 850 kg 
med för husvagnar i denna klass ty 
piska data. Med konstanthållande av 
övriga data varierades hos drag- och 
släpfordon de param etrar, vilkas in 
verkan studerades. Yid fältförsöken an
vändes två olika dragfordon vägande 
2  1 0 0  kg resp. 1 260 kg samt ett släp
fordon vars vikt varierades mellan 1  0 0 0  

kg och 1 300 kg. För att möjliggöra en 
jämförelse mellan beräknade och vid 
fältförsök funna resultat studerades 
även dessa fordonskom binationer med 
hjälp av den m atem atiska fordonsm o
dellen.

Abstract

This report deals w ith  conditions con
cerning the dynam ic driving character
istics of light vehicle combinations. A 
light vehicle com bination means here a 
vehicle com bination consisting of a car, 
the maximum w eight of w hich does not 
exceed 3500 kg, and a tra iler w ith  one 
axle or one bogie. Studies w ere carried  
out on one hand  w ith  a m athem atical 
vehicle model, on the other w ith  field 
tests. The m athem atical vehicle model 
was adopted to study the effects of 
different vehicle param eters on the 
dynam ic stability of the vehicle combi
nation. This study started w ith  a vehicle 
com bination consisting of a passenger 
car of a size common in Sweden and 
weighing about 1 2 0 0  kg, and a tra iler 
weighing 850 kg and w ith  data typical 
for a tra ile r of that size. The influence 
of some param eters was studied by 
varying these and keeping all other 
data constant. At the field tests two 
different towing vehicles w eighing 2 1 0 0  

kg and 1260 kg were used together w ith  
a tra iler, whose w eight was varied 
between 1000 kg and 1300 kg. To make 
possible a com parison between calcu
lated results and results obtained at 
field tests those vehicle com binations 
were also studied w ith  the m athem atical 
vehicle model.
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Studier rörande lä tta  fordonskom binationers kördynam ik1

1 . Inledning

De studier, som redovisas i det följande, 
avser a t t  bringa klarhet rörande de fak
torer som påverkar fordonskom binatio- 
nens dynam iska stabilitet.

U tredningen om fattar teoretisk analys 
av elva fordonsparam etrars inverkan på 
fordonskombinationens dynam iska sta
bilitet. Vidare redogöres för stabilitets- 
undersökning vid fältförsök och slutligen 
för en jämförelse mellan resultat som er
hållits på teoretisk och på praktisk väg.

2. Lätta fordonskombinationers kör
dynamik

2.1 Definitioner

Med lätt fordonskombination avses här 
en fordonskombination bestående av e tt 
dragfordon, som utgöres av en bil, vars 
to ta lv ik t ej överstiger 3,5 ton, sam t e tt 
därtill kopplat släpfordon, som utgöres 
av en släpkärra, varm ed avses e tt ej till 
påhängsvagn hänförligt släpfordon försett 
med en axel a lte rnativ t boggi.

E t t  fordon i rörelse är dynamiskt stabilt 
om en genom en störningskraft initierad 
svängningsrörelse dämpas u t då stör- 
ningskraften upphör a t t  verka; i m ot
sa tt fall är det dynam iskt instabilt. Den 
dynam iska stabiliteten är i de flesta for- 
donstekniska tilläm pningar hastighets- 
beroende. Stabiliteten kan öka eller 
minska med hastigheten beroende på for

donets uppbyggnad och fram drivnings- 
sätt. För e tt tvåaxlig t dragfordon med 
släpkärra gäller enligt vad som hittills är 
kän t, a tt  stabiliteten vanligen m inskar 
med ökande körhastighet.

2.2 Stabilitetsundersökningar med hjälp av en 
m atematisk fordonsmodell

För a t t  utröna stabilitetens hastighets- 
beroende sam t hur d e tta  är avhängigt av 
olika param etrar hos drag- och släp
fordon har e tt antal fordonskom bina
tioner studerats med hjälp av en av 
Frederick Jindra , Southwest Research 
Institu te, Texas, uppställd m atem atisk 
fordonsmodell (se appendix till denna bi
laga). Lösningen av det m ot modellens 
rörelseekvationer svarande homogena 
ekvationssystem et ger upplysning om 
svängningsformer och relativ stabilitet. 
Beräkningarna har utförts med hjälp av 
autom atisk databehandling. Vid ökande 
körhastighet passeras tv å  stabilitets- 
gränser, vilka huvudsakligen är relate
rade till släpfordonets svängningsrörelse 
resp. dragfordonets styrkarakteristik .

Stabilitetsnivån för släpfordonets 
svängningsrörelse, pendlingsdämpningen, 
anges av däm pningsförhållandet, varm ed 
avses förhållandet mellan en maximal- 
am plitud och den närm ast följande å t 
samma håll. N är däm pningsförhållandet 
är mindre än 1 , är kom binationen

1 Av förste forskningsingenjörerna O. N ord
ström och G. Magnusson, statens vägin- 
stitu t.



instabil, varvid svängningsam plituden 
sålunda ökar med tiden. Enligt am eri
kanska försök skall dock en fordonskom
bination för a tt  besitta  goda köregen- 
skaper ha e tt dämpningsförhållande av 
m inst 3, vilket innebär a tt  svängnings
am plituden efter tv å  svängningar skall 
ha  m inskat till ca 10 % av utgångsvärdet.

Den till dragfordonets sty rkarak teri
stik relaterade stabilitetsgränsen inne
bär a tt  överstyrda dragfordon från och 
med en viss hastighet uppnår en sådan 
grad av överstyrdhet a t t  instabilitet in
träd er (kritisk överstyrning).

Vid studierna har som baskom bination 
använts e tt dragfordon med data  m ot
svarande en i Sverige vanlig personbil 
vägande 1 260 kg sam t e tt släpfordon 
vägande 850 kg med för husvagnar i 
denna klass typiska data. Dock har för 
släpfordonet använts en däckskarak
teristik  som ger en högre sidstyvhet, dvs. 
större sidkraftskoefficient än vad som är 
norm alt förekommande.

Med konstanthållande av övriga data  
varierades i tu r  och ordning hos drag
fordonet massa, däckskarakteristik  för 
fram hjulen, däckskarakteristik för bak
hjulen, avstånd mellan bakaxel och drag
kula, massfördelning och m asströghets- 
m om ent, sam t hos släpfordonet massa, 
däckskarakteristik, avstånd mellan drag
kula och släpfordonsaxel, kulbelastning 
sam t masströghetsm om ent.

I var och en av bifogade figurer G .l— 
13 har upprita ts tv å  kurvor angivande 
samhöriga värden på de varierade for- 
donsparam etrarna och fordonskombina- 
tionens hastighet. Den ena kurvan avser 
däm pningsförhållandet 3,0 och den andra 
avser övre hastighetsgräns för icke kritisk 
överstyrning. Ur dessa diagram kan för 
en viss fordonskombination utläsas den 
högsta lämpliga hastigheten, dvs. den 
för vilken däm pningsförhållandet 3,0 
uppnås såvida inte instabilitet på grund

av dragfordonets överstyrning dessförin
nan in trä tt.

I figurerna har följande beteckningar 
använts.

För dragfordonet:
A vstånd mellan tyngdpunk
tens och fram axelcentrum s 
projektioner på längdaxeln / (m)
A vstånd mellan tyngdpunk
tens och bakaxelcentrum s 
projektioner på längdaxeln b (m) 
A vstånd mellan tyngdpunk
tens och dragkulecentrum s 
projektioner på längdaxeln a (m)
M assa.......................................  m  (kg)
M asströghetsmoment med 
avseende på en vertikal axel
genom ty n g d p u n k te n   J z (kgm2)
Sammanlagd sidkraftskoef-
ficient för f ra m h ju le n   C12 (N/rad)
Sammanlagd sidkraftskoef-
ficient för b a k h ju le n   C34 (N/rad)

För släpfordonet:
A vstånd mellan tyngdpunk
tens och dragkulecentrum s 
projektioner på längdaxeln ae (m) 
A vstånd mellan tyngdpunk
tens och axelcentrums pro
jektioner på längdaxeln . . . be (m)
M assa.......................................  me (kg)
M asströghetsmoment med 
avseende på en vertikal axel
genom ty n g d p u n k ten  J ez (kgm2)
Sammanlagd sidkraftskoef-
ficient för h ju len .................  C56 (N/rad)

2.2.1 Inverkan av drag fordonets massa
Ur figur G .l kan utläsas a t t  en ökning av 
dragfordonets massa höjer den hastighet 
vid vilken gränsen för godtagbart 
däm pningsförhållande passeras. H astig
hetsgränsen för överstyrningsinstabilitet 
för dragfordonet påverkas därem ot inte.
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2.2.2 Inverkan av drag fordonets däcks
karakteristik

Figur G.2 visar inverkan av olika däcks
karakteristik  för dragfordonets fram hjul 
m edan fordonsmassa och däckskarakteri
stik för bakhjulen liksom övriga variabler 
hålles konstanta. H astighetsgränsen 
för godtagbart dämpningsförhållande 
höjs vid ökande sidkraftskoefficient hos 
fram hjulen, medan därem ot hastighets
gränsen för icke kritisk överstyrning 
sjunker med ökande sidkraftskoefficient. 
Den optim ala sidkraftskoefficienten för 
framhjulen, dvs. den sidkraftskoefficient 
för vilken gränshastigheten för icke k ri
tisk överstyrning sammanfaller med den 
hastighet vid vilken däm pningsförhål
landet jD = 3,0, är i de tta  exempel ca
3,5 • 104 N /rad vid 4 • 104 N /rad för bak
hjulen. Av figur G. 3 framgår, a tt  hastig
hetsgränsen för godtagbart däm pnings
förhållande sjunker vid ökande sidkrafts
koefficient hos dragfordonets bakhjul, 
medan gränsen för kritisk överstyrning 
höjs. Det optim ala värdet på bakhjulens 
sidkraftskoefficient är ca 4,3 • 104 N /rad 
vid 4 • 104 N /rad för fram hjulen. I figur 
G.4 har med bibehållande av förhållandet

1:1 mellan den to ta la  sidkraftskoeffi
cienten för fram- och bakaxel sid
kraftskoefficienten för dragfordonets 
sam tliga hjul varierats. D ärav fram går 
a t t  hastighetsgränsen för godtagbart 
däm pningsförhållande sjunker vid ökan
de sidkraftskoefficient, m edan hastighets
gränsen för icke kritisk överstyrning 
höjs. Optimal sidkraftskoefficient är ca 
4,8 • 104 N /rad  vid samma sidkrafts
koefficient för sam tliga hjul.

2.2.3 Inverkan av släpfordonets massa

Figur G.5 visar stabilitetens beroende av 
släpfordonets massa. H astighetsgränsen 
för godtagbart däm pningsförhållande 
sjunker påtaglig t med ökande släpfor- 
donsmassa, m edan hastighetsgränsen för 
icke kritisk överstyrning i huvudsak är 
oberoende av släpfordonets massa. D etta  
gäller vid i övrigt konstan ta  förhållanden, 
dvs. även vid konstan t kulbelastning. I 
praktiken torde dock en m assförändring 
hos släpfordonet vanligen medföra en 
förändring av kulbelastningen. Inverkan 
av kulbelastningen behandlas på annan 
plats.

Figur G.l. Dynamiska stabilitetens beroende av dragfordonets massa
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Figur G.2. Dynamiska stabilitetens beroende av däckskarakteristiken för dragfordonets framhjul
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Figur GA. Dynamiska stabilitetens beroende av däckskarakteristiken för drag for donets fram- och bak
hjul
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C 34= 4-104  N/rad

Släpfordon

a = m
e

b = me
m = kg

2
J  = 1500 k g m ’ 
ez 4

C = 6*10 N/rad

Fkz=55kP

HAST IGH ET  v

Figur G. 5. Dynamiska stabilitetens beroende av släpfordonets massa

X  Ö vre  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

•  Ö vre  hastighetsgräns för icke 

kritisk överstyrning.



f = 1 , 3  m 

b = 1 ,3  m 

a = 2 ,5  m 

m = 1200 kg 

J z = 2000 kgm2 

C ]2= 4 .1 0 4 N /rad  

C 34= 4 .1 0 4 N/rad

a = 2 9 m 
e '

b = 0 .2  m e '
me = 850 kg

J  =1500 kgm2 ez ö
C 56= N /rad ’

Fkz=55kp

X Ö vre  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

°  Ö vre  hastighetsgräns för icke 

kritisk överstyrning.

Figur G.6. Dynamiska stabilitetens beroende av däckskarakteristiken för släpfordonets hjul 

av släpfordonets däcks2.2.4 Inverkan  
karakteristik
Av figur G . 6  fram går a tt hastighetsgrän
sen för godtagbart däm pningsförhål
lande stiger m arkan t med ökande sid
kraftskoefficient hos släpfordonets hjul. 
H är öppnas sålunda en väg a tt  m otverka

den stabilitetsm inskning som en ökning 
av släpfordonets massa enligt figur G.5> 
medför. Hastighetsgränsen för icke kritisk 
överstyrning är enligt figur G. 6  oberoen
de av sidkraftskoefficienten hos släpfor
donets hjul. Exem plet ger en optim al 
sidkraftskoefficient av ca 5 • 104 N /rad.

Dragfordon

f = m

b = m

m = 1200 kg 

J z = 2000 kgm2 

C 12= 4 .1 0 4 N/rad  

C 34= 4 • 104 N /rad

Släpfordon

a = 2 9 m e '
b = 0 ,2  m e '
m = 850 kg

6 2 
J  =1500 kgm

eZ 4 
C 56= 6-10 N/radi':

Fkz.= 5 5 kp

H AST IG H ET  v

X Ö vre  hastighetsgräns för godtagbar.1 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

• Ö vre  hastighetsgräns för icke 

kritisk överstyrning.



Dragfordon

f = 1,3 m 

b = 1,3 m 

a = 2,5 m 

m = 1200 kg 

J z = 2000 kgm2 

C ]2 = 4-104 N /rad  

C 34= 4-1 ° 4 N/rad

Släpfoi don

a + b = 3,1 m e e '
b = m e
m = 850 kg

6 2 
J  = 1500 kgm ez .
C 56= 6-10 N /rad  

FU = kP

H AST IGH ET  v

Figur G. 8. Dynamiska stabilitetens beroende av kulbelastningen

X  Ö vre  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

• Ö vre  hastighetsgräns för icke 

kritisk överstyrning.

2.2.5 Inverkan av drag fordonets massför
delning
I figur G.7 belyses inverkan av dragfor
donets tyngdpunktsläge i längdled. Vid 
oförändrat förhållande mellan sidkrafts- 
koefficienten för fram -och bakhjul (1 : 1) 
gäller a tt  hastighetsgränsen för godtag
b a rt däm pningstörhållande sjunker 
med minskande avstånd mellan framaxel

och tyngdpunkt, dvs. med ökande fram- 
axelbelastning och m inskande bakaxel- 
belastning vid konstan t to talv ik t. Grän
sen för icke kritisk överstyrning förskjuts 
mot högre hastigheter vid flyttning av 
tyngdpunkten fram åt i dragfordonet. E n
ligt exemplet råder optim al massfördel
ning när dragfordonets statiska fram- 
axelbelastning är ca 52 % av dess to ta la

Dragfordon

f = m

b = m

a = m

m = 1200 kg 

J z = 2000 kgm2 

c 12= 4-1° 4  N /rad  

C 34= 4-104 N /rad

Släpfordon

a = 2 9 m e
b = 0 ,2  m e '
me = 850 kg

J  = 1500 kgm2 
6Z 4 

C 56= 6-10  N / rad 
Fk z= 55 kp

X  Ö vre  hastighetsgräns för godtagbait 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

© Ö vre  hastighetsgräns för icke 

kritisk öveistyrn ing.H AST IG H ET  v



f = l , 3 m  

b = 1,3 m 

a = m 

m = 1 200 kg 

J z  =  2000 kgm2 

C 12= 4 -104 N /rad  

4-104  N /rad

a = 2 9 m e '
b = 0 .2  m e
me = 850 kg

J  = 1500 kgm2 
eZ 4

C 56= ö -10 N/ rad

Fkz= 55 kp

X  Ö vre  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

•  Ö vre  hastighetsgräns för icke 

kritisk överstyrning.

Figur G.10. Dynamiska stabilitetens beroende av avståndet mellan dragfordonets bakaxel och dragkula

tyngd. Det bör dock observeras, a tt  
däckskarakteristiken har m ycket sto rt 
inflytande på stabiliteten.

2.2.6 Inverkan av kulbelastningens storlek 
Inverkan av släpfordonets tyngdpunkts- 
läge i längdled u ttry ck t i kulbelastning 
visas i figur G.8. Hastighetsgränsen för 
godtagbart dämpningsförhållande höjs 
vid ökande kulbelastning, medan hastig
hetsgränsen för icke kritisk överstyrning 
sjunker. Optimal kulbelastning är i det i 
figur G.8 illustrerade exemplet ca 40 kp.

2.2.7 Inverkan av dragfordonets axelav
stånd
Enligt figur G.9 sjunker hastighetsgrän
sen för godtagbart dämpningsförhållande 
med ökande axelavstånd på drag
fordonet. K orta axelavstånd är dock 
ogynnsamma på grund av a t t  kulbelast
ningen ger stor ändring av axelbelast
ningarna i förhållande till det ensamma 
dragfordonet, varigenom hastighetsgrän
sen för överstyrningsinstabilitet snabbt 
sjunker med m inskande axelavstånd. In

verkan av det till axelavståndet relate
rade m asströghetsm om entet behandlas 
nedan. I beräkningsexem plet är optim alt 
axelavstånd ca 3 m.

2.2.8 Inverkan av avståndet mellan drag
kula och dragfordonets bakaxel
Figur G.10 visar a t t  hastighetsgränsen 
för godtagbart dämpningsförhållande sti
ger obetydligt med ökande avstånd mel
lan dragkula och bakaxel, m edan has
tighetsgränsen för icke kritisk överstyr
ning sjunker. Optimum ligger i detta  
exempel vid ca 0,5 m.

2.2.9 Inverkan av avståndet mellan drag
kula och släpfordonets axel 
H astighetsgränsen för godtagbart däm p
ningsförhållande höjs enligt figur G. 11 
m arkan t med ökande avstånd mellan 
dragkula och släpfordonsaxel, medan 
hastighetsgränsen för icke kritisk över
styrning är oberoende av detta . F ö ru t
sättningen är a tt  kulbelastning liksom 
övriga fordonspai a m etrar hålles kon
stanta. A vståndet mellan dragkula och



Figur G. 14. Dragfordon och släp fordon med utrustning för mätning av vissa dynamiska förlopp. 
Dragfordonet är utrustat för registrering av dessa

Figur G.15. Dragfordon och släpfordon med utrustning för mätning av vissa dynamiska förlopp. 
Mätdata överföres via släpkabel till följe fordon utrustat för registrering av dessa



Dragfordon

f  = 1,3 m 

b = 1,3 m 

a = 2 ,5  m 

m = 1200 kg 

J z = 2000  kgm2 

C l 2= 4 .1 0 4 N /rad  

C 34= 4-104  N /rad

Släpfordon

a = me
b = me
me = 850 kg 

J  = 1500 kgm2
ez A

C 6= 6.10 N /rad  

Fk z= 55 kp

X  Ö vre  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

•  Ö vre  hastighetsgräns för icke 

H AST IG H ET  v  kritisk överstyrning.

Figur G .ll. Dynamiska stabilitetens beroende av avståndet mellan dragkula och släpfordonets axel

släpfordonsaxel är en storhet som van
ligen är sam m ankopplad med massa och 
m asströghetsm om ent hos släpfordonet, 
och den sam m anlagda effekten av dessa 
param etrar behandlas nedan.

2.2.10 Inverkan av dragfordonets mass
tröghetsmoment
Figur G. 12 visar a t t  hastighetsgränsen 
för godtagbart dämpningsförhållande 
höjs vid ökande m asströghetsm om ent,

Dragfordon

f = 1,3  m 

b - 1 ,3 m  

a = 2 ,5  m 

m = 1 200 kg
2

J  = kgm
z 4

C ] 2=4-10 K /rad

C 34= 4 - IQ4  N/rad

Släpfordon

a = 2 9 m e '
b = 0 ,2  m 

e '
me = 850 kg

J  = 1500 kgm2 
ez 4

C 56= 6*10 N /rad

F, = 55 kp

X  Ö v ie  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

•  Ö vre  hastighetsgräns för icke 

H A ST IG H ET  V kritisk överstyrning.



medan hastighetsgränsen för icke kritisk 
överstyrning är oberoende av masströg- 
hetsm om entet. D etta  gäller under fö ru t
sättning a t t  övriga param etrar hålles 
konstanta. I praktiken torde m asströg
hetsm om ent, massa och axelavstånd öka 
och minska sam tidigt varför den sam 
m anlagda effekten av en förändring hos 
dessa param etrar är av intresse. Om 
däckskarakteristiken för dragfordonet 
hålles konstant, kommer en ökning av 
massa och m asströghetsm om ent a t t  sam 
verka till a t t  öka pendlingsdämpningen, 
dvs. höja hastighetsgränsen för godtag
b a rt däm pningsförhållande, m edan en 
samtidig ökning av axelavståndet ver
kar sänkande på denna. R esu lta te t 
torde dock bli en med ökande 
fordonsstorlek ökande pendlingsdämp- 
ning. Om emellertid, vilket i praktiken är 
fallet, däckskarakteristiken anpassas till 
dragfordonets massa, kommer d e tta  a t t  
verka sänkande på pendlingsdäm pning
en, varför en med ökande dragfordons- 
storlek m inskande pendlingsdämpning i 
praktiken torde vara sannolik. Em ellertid 
medför en ökning av sidkraftskoefficien- 
te rna  hos dragfordonets hjul, med bibe
hållande av dessas inbördes förhållande, 
liksom en ökning av axelavståndet en 
höjning av hastighetsgränsen för icke 
kritisk överstyrning, m edan denna är 
oberoende av fordonets massa och mass
tröghetsm om ent. E t t  högt värde på den
na gränshastighet torde ur trafiksäker
hetssynpunkt vara  av större betydelse 
än en hög pendlingsdämpning, varför 
stora dragfordon to ta lt se tt är fördel
aktigare än små.

2.2.11 Inverkan av släp fordonets mass
tröghetsmoment
H astighetsgränsen för godtagbart däm p
ningsförhållande sjunker (figur G.13), om 
än i ringa utsträckning, med ökande 
m asströghetsm om ent, m edan gränsen för 
överstyrningsinstabilitet i sto rt se tt är

oberoende av detta . M asströghetsmo- 
m entet är dock relaterat till släpfordonets 
massa sam t till avståndet mellan drag
kula och släpfordonsaxel varför den 
sam m anlagda effekten av förändringar 
hos dessa param etrar skall studeras. I 
praktiken ökar och m inskar vanligen 
m asströghetsm om entet, massan och av
ståndet mellan dragkula och släpfordons
axel sam tidigt. Om däckskarakteristi
ken hålles konstant, sam verkar en ökning 
av släpfordonets m asströghetsm om ent 
och massa till a t t  m inska pendlings
dämpningen, m edan ökande avstånd 
mellan dragkula och släpfordonsaxel ökar 
pendlingsdämpningen. Den sam m anlag
da effekten torde vara  a t t  en ökning av 
släpfordonets storlek i dessa avseenden 
medför en m inskande pendlingsdämp
ning. Om emellertid däckskarakteristiken 
hos släpfordonet anpassas till dess massa, 
torde en av släpfordonets storlek täm li
gen oberoende pendlingsdäm pning kunna 
uppnås. H astighetsgränsen för icke kri
tisk överstyrning är oberoende av sam t
liga här berörda param etrar.

2.3 Stabilitetsundersökning vid fältförsök

Vid fältförsöken har använts tv å  for
donskom binationer med från den i den 
teoretiska stabilitetsundersökningen an
vända fordonskom binationen avvikande 
data. Dessa fordonskom binationer har av 
praktiska orsaker valts så, a t t  instabili- 
tetsgränsen nås vid så låg hastighet som 
möjligt, m edan den i den teoretiska un
dersökningen använda baskom binatio
nen har valts så, a t t  den m otsvarar en i 
praktiken vanligen förekommande for
donskombination. De tv å  vid fältförsö
ken använda fordonskom binationerna 
har dock för jämförelses skull även under
kasta ts teoretisk undersökning medelst 
den m atem atiska fordonsmodellen. Re
su lta te t av jämförelsen redovisas nedan.

Fältförsöken utfördes med tv å  olika



Dragfordon

f = 1 ,3  m 

b = 1 ,3  m 

a = 2 ,5  m

m = 1 200 kg 

J z = 2000 kgm2 

C 2= 4-104  N/rad  

C 34= 4-104  N /rad

Släpfordon

a = 2 9 m e
b = 0 ,2  m 

e
m = 850 kg 

8 2 
J  = kgm

6Z 4
C -6= 6*10 N /rad

pk z = 55 kp

X  Ö vre  hastighetsgräns för godtagbart 

dämpningsförhållande för 

fordonskombinationens periodiska 

svängningsrörelse (D = 3,0)

•  Ö vre hastighetsgräns för icke 

kritisk överstyrning.

Figur G .l3. Dynamiska stabilitetens beroende av släpfordonets masströghetsmoment

dragfordon, dels med en amerikansk 
stationsvagn vägande 2 100 kg, dels med 
en mindre personbil vägande 1 260 
kg. Släpfordonet utgjordes av en stor 
husvagn, vars v ik t kunde varieras mellan 
1000 och 1300 kg (figurerna G.14 och 
G.15). Dessa fordonskom binationer’ var 
försedda med utrustn ing för m ätning och 
registrering av e tt antal storheter som be
skriver fordonskombinationens rörelser.

De för undersökningen av svängnings- 
dämpningen in tressanta storheterna är 
förutom  färdhastigheten släpfordonets 
sidacceleration och vinkeln mellan drag- 
och släpfordon. Vid försöken har fordons- 
kom binationen bringats i svängning an
tingen spontant på grund av ojäm nheter 
i vägbanan, v indstö tar eller dylikt eller 
med hjälp av en kortvarig rattm anöver. 
Släpfordonets sidacceleration och vin-

Dragfordon

f = 1,46 m 

b = 1 ,3 8  m 

a = 2,60 m 

m = 2100 kg

= 4400 kgm2 

C 12= 6-104 N / iad  

C 34= 6-104 N/i ad

Släpfordon

a = 3 19 m e '
b = 0,01  me
m = 1200 kg

e 2 
J  = 2500 kgm

N / ' ° d

F k z = 2 k ?

Teoretiska beiåkningar

kurva 1 

kuiva 2

C 56= 6-10 N/rad

C - 4-1 O4 N/rad oo

M atiesultat fi ån föltföisök mai keiade med (•

H ASTIGHET v

Figur G. 16. Jämförelse mellan teoretiska beräkningar och mätresultat vid fältförsök

3— 714556



f -1 ,46m  

b = 1,38 m 

a = 2,60 m 

m =2100 kg

J  = 4400 kgm
z 4

C ] 2=6-l0 N/rad

C 34= 6 -104 N/rad

Teoretiska beräkningar

kurva 1 

kurva 2

a = 3,14 m 
e '

b = 0 06 m e
m^= 1 200 kg

J  = 2500 kgm2 

N/ ' od

Fkz=22kp

C ^ - 6 - lO  N/i ad 

C 56= 4-10^ N/i ad

Mätresultat från fältföl sök maikerade med (•

HAST IG H ET  v

Figur G.17. Jämförelse mellan teoretiska beräkningar och mätresultat vid fältförsök

keln mellan drag- och släpfordon har 
därvid registrerats i form av tv å  kurvor 
med approxim ativ sinusform med ökan
de, konstan t eller minskande am plitud. 
Förloppet hos endera av dessa storheter 
kan användas för a tt  beräkna sväng
ningens dämpningsförhållande, definierad 
som förhållandet mellan tv å  på varandra 
följande utslag å t samma håll. Genom 
a tt, då fordonskombinationen kom m it i 
svängning, färdhastigheten under inver
kan av rullnings- och luftm otstånd till

låtits sjunka, har dämpningsförhållan- 
dets hastighetsberoende inom e tt hastig- 
hetsintervall kunnat studeras.

Dessa sålunda funna värden på däm p
ningsförhållandet har som funktion av 
färdhastigheten inprickats i diagram i fi
gurerna G.16—20. Figurerna G.16—18 av
ser det större dragfordonet och figurerna 
G. 19 och G.20 det mindre. I figurerna 
G.16— 18 är kulbelastningen 2, 22 resp. 
40 kp sam t i figurerna G.19 och G.20 2 
resp. 35 kp.

Dragfordon

f = 1,46' m

b . = 1,38 m

a = 2,60 m

m = 21 00 kg

J  = 4400 kgm2 z ,
C 1 2= 6-10 N/rad 

C = 6-1 O4 N/i ad

Släpfoidon

a = 3,10 mo
b = 0,10 m e
m = 1250 kg e
J  -  2500 kgmez
C56= N/,

kz : 40 kp

Teoretiska beiåkningar

kurva 1 

kurva 2

C qA= 6 • 1 0 N/i ad
^ 4  K

Matresultat ft ån fältförsök markerade med (•)



Dragfordon

f = 1 ,28 m 

b = 1 ,32 m 

a = 2,52 m 

m = 1 260 kg
2

= 2000 kgm 

C 12= 4-104 N/rad

C34= 4-1°4 N/ rad

Teoretiska beräkningar

kurva 1 

kurva 2

Släpfordon

a = 3,19 m 
e

b = 0 ,01  m e
m = 1 280 kg 

e 2
J  = 2500 kgm ez
C = N/rad  oo

C r = 6-10 N/rad  
56 4

C = 4-10 N/rad

M ätresultat från fältförsök markerade med (•)

HAST IG H ET  v 

Figur G.19. Jämförelse mellan teoretiska

Vidare utfördes vissa prov med s. k. 
färdstabilisator. Denna består av tv å  i 
huvudsak i kombinationens längdrik t
ning mellan fordonen anbringade stöt- 
däm pare vars uppgift är a t t  däm pa släp
fordonets pendlingsrörelse. Dess verkan 
visade sig vara  god. En fordonskombina
tion, som utan  färdstabilisator uppnådde 
dynamisk instabilitet vid ca 90 km /h, 
kunde med färdstabilisator fram föras 
med kombinationens m axim alhastighet 
ca 1 2 0  km /h med bibehållen dynam isk 
stabilitet.

beräkningar och mätresultat vid fältförsök

2.4 Jämförelse mellan teori och praktik 
I diagram, se figurerna G.16—20, har för
utom  de vid fältförsök funna dämpnings- 
förhållandena även in rita ts beräknade 
kurvor över sam bandet mellan däm p
ningsförhållande och färdhastighet. Des
sa kurvor har erhållits med hjälp av den 
ovannäm nda m atem atiska fordonsmo- 
dellen. I denna modell ingår förutom  
värden på vissa fordonsdimensioner även 
värden på däckskonstanterna. Dessa har 
bestäm ts med hjälp av en vid statens 
väginstitu t konstruerad m ätvagn. Vid

Dragfordon Släpfordor»

f = 1 ,28 m a = 3 ,11 m
e

b = 1,32 m bg= 0,09 m

a '= 2,52 m m = 1 250 kg
e 2

m = 1 260 kg J  = 2500 kgm ez
= 2000 kgm2 C 56”  N / ' ° d

C 12= 4-1 O4 N/rad F, = 35 kp kz
C 34= 4-104 N / .ad

Teoretiska beräkningar

kurva 1 C c = 6-104 N/rad
A

kurva 2 C =4-10 N/radOO

Mätresultat från fältförsök markerade med (• )

H AST IGHET v

Figur G.20. Jämförelse mellan teoretiska beräkningar och mätresultat vid fältförsök



dessa m ätningar erhölls sidkraften 
som funktion av avdriftsvinkel och be
lastning vid cambervinkeln noll, dvs. 
med hjulaxeln parallell med vägplanet. 
På försöksfordonen erhölls vid proven 
cam bervinklar som gav upphov till sid
krafter m otsa tt rik tade de av avdrifts- 
vinklarna betingade sidkrafterna. Effek
ten av detta  är likvärdig med en sänkning 
av däckens sidkraftskoefficienter (däcks
konstanterna) med avseende på avdrifts- 
vinkeln. För a t t  i någon mån taga  hän
syn till de tta  har beräkningar u tförts 
förutom för det med m ätvagnen uppm ätta  
värdet på släpfordonshjulens sidkrafts
koefficient även för det m inim ivärde 
som erhölls vid släpfordonets m axim ala 
krängning. Denna krängning och m ot
svarande cam bervinklar har bestäm ts 
med ledning av u p pm ätt sidacceleration 
och krängningskarakteristik hos släpfor
donet.

Då m ätningar rörande cam berkrafter
nas storlek för de aktuella däcken inte 
hunnit utföras vid väg institu tet har v är
den för däck av närliggande dimension 
använts. Dessa värden har häm tats från 
en tysk  avhandling .1

Inverkan av dragfordonets krängning 
har ansetts försumbar.

Om sidkraftskoefficienten varit den 
enda osäkra faktorn, skulle de vid fä lt
försöken erhållna värdena på däm p
ningsförhållandet ha legat mellan de tv å  
kurvor som på detta  sä tt erhållits i v a rt 
och e tt av diagrammen i figurerna G.16— 
20. D etta  är dock inte fallet, vilket 
visar a tt  den m atem atiska modellen inne
håller förenklingar som m ärkbart påver
kar resultatet. Exempelvis förutsättes, 
a t t  däckskarakteristiken är linjär, medan 
den i verkligheten är en betydligt m era

1 P. Koessler och G. Senger: »Vergleichende 
Untersuchungen der Seitenfuhrungseigen- 
schaften von Personenwagen-Reifen»—D eut- 
sche K raftfahrlforschung und Strassenver- 
kehrstechnik. Heft 172. Dlisseldorf, 1965.

komplicerad degressiv funktion. D etta  
synes medföra a tt  modellen något över
driver däckskarakteristikens betydelse. 
Då beräknade värden på dämpningsför
hållandet beträffande det tunga dragfor
donet ligger högre än m otsvarande värden 
erhållna vid fältförsök och beträffande det 
lä t ta  dragfordonet ligger i övre delen av 
spridningsom rådet för m otsvarande vär
den erhållna vid fältförsök, kan vidare be
träffande teorins giltighet sägas a t t  den 
inte överdriver svårigheterna a tt  åstad
komma e tt tillräckligt sto rt dämpnings
förhållande för fordonskombinationens 
pendlingsrörelse. Med andra ord är den 
högsta lämpliga hastigheten för de i 
figurerna G .l— 13 belysta fordons- 
kom binationerna sannolikt lägre än vad 
som där antyds.

2.5 Slutsatser

U tförda analyser och försök visar sålunda 
a t t  en läm pligt dimensionerad fordons
kom bination har tillfredsställande dyna
misk stabilitet även vid hastigheter över 
100 km /h. Det har också p rak tisk t och 
teoretisk t visats a t t  m an i ogynnsamma 
fall kan erhålla dynamisk instabilitet vid 
en hastighet understigande 70 km/h. 
Släpfordonets massa i relation till drag
fordonets är av betydelse, men avstånd 
mellan dragkula och släpfordonsaxel, kul
belastning och däckutrustning sam t drag
fordonets beskaffenhet i olika avseenden 
har så stor inverkan på den dynamiska 
stabiliteten a t t  klassning med hänsyn till 
denna, grundad på relativ v ikt, inte kan 
förordas. Provkörning för typgodkännan
de av olika slag av fordonskom binationer 
med avseende på kördynam iska egenska
per torde vara den tills vidare lämpligaste 
metoden. Godkännande för olika hastig
hetsgränser får med hänsyn till svårighe
ten a tt  ange e tt rä ttv is t klassningssystem 
anses olämpligt. I stället torde en enda 
hastighetsgräns, om fattande sam tliga



lä tta  fordonskombinationer, vara a tt  
föredra. För a t t  den skall vara tilläm p- 
bar för en viss fordonskombination krävs 
a t t  denna uppfyller vissa fordringar på

dynamisk stabilitet. Om dessa fordringar 
ej är uppfyllda, bör samma hastighets- 
bestämmelser gälla för kom binationen 
som för dragbil med efterfordon.



A P P E N D I X

M atem atisk  m odell för analys av dynam isk s tab ilite t hos e t t  
dragfordon m ed enaxlig t släpfordon

1. Inledning

För analys av den dynam iska stabiliteten 
hos e tt dragfordon med tillkopplat en
axligt släpfordon krävs en m atem atisk 
fordonsmodell. I det följande redogöres 
för gjorda överväganden vid valet av 
denna, för den valda modellen sam t för 
analysförfarandet.

2 . Val av matematisk fordonsmodell

Då den analytiska beskrivningen av 
transien t sidorörelse hos verkliga fordon 
är m ycket komplicerad, är det i allm än
het läm pligt a t t  införa förenklingar för 
a t t  underlätta  analysförfarandet. I de 
arbeten rörande fordonskombinationers 
dynam iska stabilitet som kunnat upp
spåras och studeras [1], [2] och [3] före
kommer m atem atiska fordonsmodeller 
byggda på olika förenklade antaganden. 
Dessa antaganden är i huvudsak föl
jande:

1. Dragfordonet påverkas ej av släpfordonet.
2. Dragfordonets framaxelcentrum rör sig 

längs en förutbestäm d vanligen rätlinjig 
bana.

3. Dragfordonets framaxelcentrum rör sig i 
fordonets längdriktning, dvs. framhjulens 
sidkraftskoefficient antages oändligt stor.

4. Dragfordonet betraktas som en stel kropp 
med fixerad tyngdpunkt, dvs. den relativa 
rörelsen mellan hjulen och den fjädrade 
massan försummas.

5. Släpfordonet betraktas som en stel kropp 
med fixerad tyngdpunkt.

6. Sidkraften (S) mellan däck och vägbana 
antages vara en linjär funktion av avdrifts-

vinkeln ((5) (vinkeln mellan hjulcentrums 
färdriktning och hjulplanets skärnings
linje med vägbaneplanet). S  =  C • <5 där 
C antages vara en linjär funktion av hjul
belastningen.

7. Avdriftsvinklarna för hjulen på en axel 
antages lika stora varigenom dessa hjul kan 
betraktas som e tt hjul placerat i axel
centrum.

8. Fram hjulen antages låsta i en bestämd 
vinkel.

9. Toe-in, camber- och castervinklar sättes 
lika med noll.

10. Inverkan av drivkrafter försummas.
11. Inverkan av brom skrafter försummas.
12. Inverkan av luftkrafter försummas.
13. Körhastigheten antages konstant.
14. Vägbanan antages plan och horisontell.
15. Alla vinklar antages så små a tt  sinus och 

tångens kan sättas lika med vinkeln i 
radianer och cosinus lika med ett.

16. Kopplingen mellan drag- och släpfordon 
antages friktionslös.

17. Däckens deformation försummas.
18. Gyralkrafter försummas.
19. Däckens återställningsmomentförsummas.
20. Inverkan av rullningsmotstånd försummas.

Av ovanstående förenklingar torde 1.,
2. och 3. innebära de kraftigaste av
vikelserna från verkliga förhållanden. 
D ärnäst i betydelse kommer de an ta 
ganden som rör däckens sidkraftsupp- 
tagande förmåga, nämligen 6., 7., 8., 9., 
10. och 11. sam t 4. och 5. som medför 
a tt  krängningens inverkan på camber
vinklar och styrvinklar försummas. An
tagande 12. gör modellen olämplig för 
studier av förlopp vid hög hastighet i 
synnerhet när det gäller fordon med hög 
luftm otståndskoefficient och stor volym 
i förhållande till vikten. Antagande 13. 
begränsar modellens användbarhet vid



analyser av bromsnings- resp. accelera- 
tionsförlopp. Antagande 14. i kom bina
tion med antagandena 4. och 5. gör model
len oanvändbar för studier rörande verti
kalsvängningar, dvs. rörande kom fort 
och dynam iska axelbelastningar. A nta
gande 15. inskränker modellens använd
barhet till a tt  om fatta stabilitetsanalyser 
för fordonsrörelser med liten am plitud. 
A ntagande 16. omöjliggör studier av hur 
en fordonskombinations dynam iska sta
bilitet påverkas av en svängningsdämpare 
vid dragkopplingen, s. k. färdstabilisator. 
Antagande 17. innebär a t t  krängningen 
och tyngdpunktens sid- och höj dförskjut
ning i förhållande till h ju lkontaktytornas 
tryckcentra blir mindre än i verkligheten. 
Vid m åttliga sidkrafter torde härav orsa
kade fel vara obetydliga. A ntagandena 18. 
och 19. torde kunna accepteras i de flesta 
sammanhang. U ndantag härifrån är 
främ st studier rörande kraftöverföringen 
mellan ra t t  och styrda hjul och sväng- 
ningsfenomen i styrningen. Antagande 
20. torde vara  användbart i de flesta till- 
lämpningar.

För a t t  få en objektiv bild av de olika 
förenklingarnas relativa betydelse hade 
det varit önskvärt a tt  med samma data  
utföra stabilitetsanalyser med successivt 
avtagande förenklingsgrad. På grund av 
den m ycket begränsade undersöknings
tiden var d e tta  ogenomförbart. E n vid 
statens väginstitu t u tarbetad  m atem a
tisk fordonsmodell, där de flesta här 
näm nda förenklingarna eliminerats, be
dömdes ta  för lång tid  a t t  program m era 
för autom atisk databehandling. Samma 
sak gällde för en något enklare modell 
framlagd av Professor J. R. Ellis vid 
Advanced School of Automobile Engi
neering, Granfield, England [3]. Två 
modeller, en av D. Williams [2] och en 
av F. J indra  [1] var tidsm ässigt över
komliga.

I den förstnäm nda analysen förutsattes 
dragfordonets fram axelcentrum  röra sig

längs en rä t linje och däckens sidkrafts- 
upptagning beräknas med en för generell 
tilläm pning olämplig metod. Dessa svag
heter föreligger inte i Jindras arbete. I 
övrigt gäller i sto rt se tt samma förenklan
de antaganden nämligen, för a t t  näm na 
de viktigaste, a t t  alla v inklar antages 
så små a tt  sinus och tångens kan sättas 
lika med vinkeln i radianer och cosinus 
lika med e tt, a t t  fordonen är fria från 
krängning, a t t  höger- och vänsterhjul 
betrak tas som e tt i axelcentrum  pla
cerat hjul sam t a t t  inverkan av camber, 
caster, toe-in, däckens återställningsm o- 
m ent och styrningens elasticitet försum
mas. Aerodynamiska krafter har också 
uteläm nats och vägbanan antages plan 
och horisontell.

Då Jindras m atem atiska modell så
ledes var den m inst förenklade av de tv å  
och dessutom läm pad för vidare utveck
ling, valdes denna som utgångspunkt för 
de teoretiska studierna. Jindras analys 
gäller dock en tung fordonskom bination 
med släpfordon av typ  påhängsvagn och 
behandlar dessutom inte alla in tressanta 
param etrar. Det var därför nödvändigt 
a t t  u tföra en egen analys med data  pas
sande för en lä tt  fordonskom bination 
med släpfordon av typ  släpkärra.

I det följande återges Jindras m ate
m atiska härledningar med vissa tillägg 
och ändringar.

3 . Härledning av matematisk 
fordonsmodell

3.1 Använda beteckningar

Största däckbredd .............  q (m)
Diam. för obelastat däck 2r 0 (m)
Radiell däckdeformation
under belastning................. Ar  (m)
K u rv rad ie .............................  R  (m)
Fordonskom binationens
has tig h e t...............................  v (m/s)
R ingtryck (övertryck). . . . pz (N /m 2)
Friktionskoefficient...........



För drag fordonet:
A vstånd mellan tyngd
punktens och främ re hju l
axelcentrum s projektioner
på längdaxeln...................... /  (m)
A vstånd mellan tyngd
punktens och bakre h ju l
axelcentrum s projektioner
på längdaxeln......................  b (m)
A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkule
centrum s projektioner på
längdaxeln ............................  a (m)
Tyngdpunktens höjd över
vägbanan ..............................  h (m)
S p å rv id d ..............................  2c (m)
M assa.....................................  m  (kg)
E n fram åt riktad, på drag
kulan verkande k ra ft paral
lell med x-axeln . . . ......... F kx (N)
E n å t vänster rik tad , på 
dragkulan verkande k raft 
parallell med y-axeln . . Fky (N)
E n nedåt riktad, på drag
kulan verkande k ra ft pa
rallell med z-axeln . . . . . .  F kz (N) 
Sammanlagd sidkraft vid
fram hjulen ............................  S 12 (N)
Sammanlagd sidkraft vid
b akh ju len .............................. SM (N)
Belastning på vänster fram 
h ju l .........................................  P± (N)
Belastning på höger fram 
h ju l .........................................  P 2 (N)
Belastning på vänster bak
h ju l .........................................  P 3 (N)
Belastning på höger bak
h ju l.........................................  P 4 (N)
Fram axelbelastn ing  P 12 (N)
Fram axelbelastning bero
ende av dragfordonets mas-
s a ..................................................  P'12 (N)
Fram axelbelastning beroen
de av släpfordonets massa P'[2 (N)
B akaxelbelastning. . .   P3i (N)
Bakaxelbelastning beroen
de av dragfordonets massa -̂ 34 (N)

Bakaxelbelastning beroen
de av släpfordonets massa P 34 (N)
Belastningsöverflyttning 
mellan fram hjulen på grund
av k rängm om ent................ZlP12(N)
Belastningsöverflyttning 
mellan bakhjulen på grund
av k rängm om ent................ZlP34 (N)
M asströghetsmoment med 
avseende på en vertikal 
axel genom tyngdpunkten J 2 (kgm2)
Fordonets hastighet i y-
axelns rik tn in g .................... ij (m/s)
Fordonets acceleration i y- 
axelns riktning, sidaccele
ration .....................................  ij (m/s2)
Sidkraftskoefficient för
vänster fram h ju l................  C1 (N/rad)
Sidkraftskoefficient för hö
ger fram h ju l........................  C2 (N/rad)
Sidkraftskoefficient för
vänster b a k h ju l.................. C3 (N/rad)
Sidkraftskoefficient för hö
ger b a k h ju l..........................  C4 (N/rad)
Sammanlagd sidkraftskoef
ficient för fram hjulen. . . . C12 (N/rad)
Sammanlagd sidkraftskoef
ficient för bakhju len   C34 (N/rad)
Fram hjulens styrutslags-
v in k e l.....................................  /? (rad)
A vdriftsvinkel för fordonet d (rad)
Avdriftsvinkel för fram hju
len ...........................................  (512 (rad)
A vdriftsvinkel för bakh ju 
len ...........................................<534 (rad)
Vinkel mellan fordonets 
längdaxel och den vid tiden 
t =  0 rådande färd rik t
ningen, g irv inkel...................W  (rad)
G irvinkelhastighet..............(rad/s)
G irvinkelacceleration (rad/s2)

För släpfordonet:
A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkule
centrum s projektioner på 
längdaxeln............................  ae (m)



A vstånd mellan tyngd
punktens och hjulaxelcent
rums projektioner på längd
axeln ......................................  be (m)
Tyngdpunktens höjd över
vägbanan ...........................  he (m)
S p å rv id d ............................2 ce (m)
M assa.................................  me (kg)
Belastning på vänster hjul P5 (N)
Belastning på höger hjul. . P 6 (N)
A xelbelastn ing ...............  P 56 (N)
Belastningsöverflyttning 
mellan hjulen på grund av
krängm om ent...................... ZlP56(N)
Sammanlagd sidkraft vid
h ju len ................................  S56 (N)
M asströghetsmoment med 
avseende på en vertikal 
axel genom tyngdpunkten J cz (kgm2) 
Sidkraftskoefficient för
vänster h ju l..........................  C5 (N/rad)
Sidkraftskoefficient för hö
ger h ju l .................................  C6 (N/rad)
Sammanlagd sidkraftskoef
ficient för h ju len ...............  C56 (N/rad)
Avdriftsvinkel för hjulen ö56 (rad)
Vinkel mellan släpfordo
nets och dragfordonets
längdaxlar ...........................  0  (rad)
V inkelhastighet för släpfor
donet i förhållande till
d ragfordonet........................  @ (rad/s)
Vinkelacceleration för släp
fordonet i förhållande till 
d ragfordonet........................  0  (rad/s2)

Koordinatsystem:
E tt  i dragfordonet fixt rä t
vinkligt axelsystem med 
origo i tyngdpunkten och 
x-axeln rik tad  fram åt i 
dragfordonets längdrikt
ning, y-axeln rik tad  å t 
vänster vinkelrätt m ot 
dragfordonets symmetri- 
plan och z-axeln rik tad  
u p p å t.....................................  x y z

3.2 Rörelseekvationer

E tt  tvåaxlig t dragfordon med enaxligt 
släpfordon (släpkärra) antages fram fört 
med konstan t hastighet i en cirkulär 
bana på en horisontell, hård  yta. D ragfor
donets styrsystem  tänkes låst i e tt för 
kurvradien avpassat läge. Både dragfor
don och släpfordon betrak tas som stela 
kroppar med fixerade tyngdpunkter, dvs. 
den relativa rörelsen mellan h ju laxlarna 
och de fjädrade m assorna försummas. 
Kopplingen mellan fordonen antages vara 
en friktionslös led, som inte m otverkar 
vridningsrörelser mellan dragfordon och 
släpfordon. Luftm otstånd, rullningsmot- 
stånd hos hjulen och gyroskopeffekter 
hos roterande delar försummas i för
enklande syfte. Sidkrafter överförda 
från vägbanan till däcken betraktas som 
de enda y ttre  krafter av betydelse som 
påverkar fordonet. U töver sidkrafterna i 
k on tak ty tan  på däcken uppstår åter- 
ställningsmoment, men dessa är tillräck
ligt små för a t t  kunna försummas i 
denna analys.

Det betraktade system et visas sche
m atisk t i figur 1. E tt  i dragfordonet fix t 
rätv inklig t koordinatsystem  med origo i 
dragfordonets tyngdpunkt användes. 
K oordinatsystem ets x-axel ligger i drag
fordonets längdriktning, och y-axeln är en 
m ot denna v inkelrätt horisontell axel 
rik tad  å t vänster. B åda axlarna är rik 
tade längs dragfordonets huvudtrög- 
hetsaxlar. Om dragfordonets massa är m  
(kg), är dess tyngd mg (N). Dragfordonets 
polära m asströghetsm om ent kring v e rti
kalaxeln genom tyngdpunkten, dvs. 
z-axeln, är J 2 (kgm2). Tyngdpunktens 
läge i förhållande till fram- resp. bakaxel 
anges av avstånden f  (m) resp. b (m). 
A vståndet från tyngdpunkten till kopp
lingspunkten är a (m).

De variabler som valts för a tt  beskriva 
dragfordonets rörelse är fordonets av
drift i sidled och fordonets girrörelse. I



Figur 1. Dimens io nsbeteckning ar för lätt for donskomb ination

Figur 2. Dimensionsbeteckningar och kraftplan för lätt fordonskombination

analysen förutsattes a tt  dragfordonets 
tyngdpunk t rör sig med den konstanta 
hastigheten v (m/s) enligt figur 1. För små 
värden på fordonets avdriftsvinkel å (rad) 
kan hastighetskom ponenten längs x- 
axeln med tillräcklig noggrannhet sättas 
lika med fordonets resulterande hastig- 
hetsvektor v. I figur 3 visas fordonskom- 
b inationens huvuddelar med alla horison
tella krafter som verkar på dragfordon och 
släpfordon u tsa tta  — de positiva rik tning
arna har angivits. Med hastigheten i y-ax- 
elns riktning jj (m/s) och girvinkelhastig- 
heten W  (rad/s), positiv riktning enligt 
figur 3, kan dragfordonets rörelseekvatio
ner hänförda till det rörliga koordinat
system et erhållas i form av kraft- och 
momentj äm viktsekvationer

m (y + v W) = S 12 + *^34 Fjty |  /^\
J z ' P = f S i 2+ b S u - a F ky I 

där S 12 (N) och S34 (N) är summorna av sid
k rafterna vid fram- resp. bakhjul, posi

tiva  i samma riktning som y-axeln. 
K raften Fky (N) definierad positiv i y-ax
eln s riktning är kopplingskraftens sidkom
ponent verkande på avståndet a bakom 
dragfordonets tyngdpunkt. P unk t över 
en symbol anger som vanlig t differen
tiering med avseende på tiden. E kvatio
nerna (1) är desamma som för e tt en
sam t fordon så när som på tillägget av 
sidkraftskom ponenten Fky  

Som variabel för a tt  beskriva släp
fordonets rörelse användes vinkeln O  (rad) 
mellan dettas och dragfordonets längd
riktningar. Släpfordonets massa är me 
(kg) och J ez (kgm 2) dess polära mass- 
tröghetsm om ent med avseende på en 
vertikalaxel genom släpfordonets tyngd
punkt,, A vståndet mellan tyngdpunkten 
och kopplingspunkten är ae (m) och av
ståndet mellan tyngdpunkten och släp
fordonets hjulaxel är be (m). Genom a tt  
uppställa villkoren för kraft- och mo
m entjäm vikt vid fortfarighetstillstånd



kx

m e [y + vW -  (a + ae) W -  ae &] =
-  ^56 ' *3/

ae^kx 0 ê*̂ 56

Det finnes således fem rörelseekvationer 
för fordonskombinationen. Två av jäm - 
viktsekvationerna för släpfordonet kan 
användas för a t t  eliminera kopplings- 
k rafterna Fkx och F ky som inte är av 
intresse i de tta  sammanhang. Ur ekva
tionerna (1) och (2) erhålles nu tre  
rörelseekvationer för sidrörelsen hos en 
fordonskombination bestående av drag
fordon och enaxligt släpfordon.

(m + m e) (y + vW) -
-  me(a + ae)W  -
— Ulf, de & = S-, n + + S

(3)

vid körning i horisontell kurva, erhålles 
släpfordonets rörelseekvationer
0 =  Fi

(2)

J e S '+ t i ) "
— — aeF ky ■

där S56 (N) är sammanlagda sidkrafterna 
från släpfordonets hjul och Ffcx (N )kopp- 
lingskraftens x-komponent. Av ekva
tionerna (2) framgår, a t t  sidacceleratio
nen för släpfordonets tyngdpunkt är 
sam m ansatt av den relativa accelera
tionen -  ae0  och den absoluta accelera
tionen y + vW  -  (a + ae) W  där (a + ae) 
är avståndet mellan dragfordonets och 
släpfordonets tyngdpunkter.

Ekvationerna (1) och (2) innehåller tre  
obekanta variabler, y och W  för drag
fordonet och 0  för släpfordonet och tv å

56

ma (y+ vW) + J ZW  =
= ( f+ a ) S 12- ( b - a )  S 34

-  me ae (y + vW) +

+ [Jes + m e ( ae + a) ae] ̂  +
+ (Jez+ m ea l ) 0 =  -  (ae + be) S 56 

I dessa ekvationer har små storheter av 
andra ordningen försummats.

För a t t  lösa detta  ekvationssystem  är 
det nödvändigt a t t  ha explicita u ttryck  
för sidkrafterna S12, S34 och S56. Däck- 
sidkraften är en funktion av hjulets be
lastning. D et är därför nödvändigt a tt  
beräkna de vertikala hjulbelastningarna.

3.3 Dynamiska hjulbelastningar

I figur 2 visas en sidvy av fordonskombi
nationen stillastående på plan väg. K raf
terna P 12 (N) och PM (N) sam t P 56 (N) är 
norm alkrafter från vägbanan på fordons- 
kombinationens axlar o c h F ^ (N ) är verti
kalkraften i kopplingspunkten. För drag
fordonet gäller jäm viktsekvationerna

P '2= -------
12 f+ b

P ' — ^31 —

mg

mg
(4)

f+b

För släpfordonet gäller
ap

bekanta kopplingskrafter Fkx och Ft

^56 —

kz :
k y

ae + b(
K

ae + b. -meg



vilket kan uppdelas ytterligare i kom 
ponenter verkande vertikalt på drag
fordonets axlar:

P n -
► -  a

^34 —

f  + b ae + b( 
/+  a be

m eg

meg
(6)

f  + b ac + be 

Dragfordonets axelbelastningar blir då

: P-12 + Pv.12
P^A — ^ 3 4  P'Z£34 (?)

p  _  
l ~  2

+  A P 12

P _  P 12 

2 2

ftT1

p  _  ^ 3 4  
3 “  2

+  A p 34

II -  A p m

P  P 56 
5 _  2 +  A p ^g

P
6 ”  2 - 4 P 56

(8)

hjulaxel. Storleken av massorna bestäms 
av de statiska axelbelastningarna.

Vid körning i en horisontell kurva med 
konstant radie R  (m) med centripetalacce- 

v2
lerationen — kan då belastningsändring- 

arna uppskattas enligt följande 

A P „

^^34  =

h . K  „ \̂ 1,2
2c + 2-;p s 'Rg
h , he „ '\ V2
2~cP™+ 2~CP *\/■Rg

P  -*56,-

(9)

Om fordonskombinationen kör i en 
horisontell kurva med konstant radie, 
ändras hjulbelastningarna på grund av 
centrifugalkraftens inverkan på kom 
binationen. K rängm om entet på grund av 
centrifugalkraften ger en ökning av h ju l
belastningarna på ytterhju len  m ed z lP 12 
(N), A P m (N) och A P 56 (N) medan inner- 
hjulen avlastas med samma belopp. De 
dynam iska hjulbelastningarna blir således

Index 1, 3 och 5 hänför sig till y tte r
h ju len  (vänsterhjulen) och 2, 4 och 6 
till innerhjulen (högerhjulen) i en höger
ku rva . Indexnumreringen har gjorts 
fram ifrån och bakåt.

För a tt  bestäm m a belastningsänd- 
ringens storlek tänkes fordonskombina
tionens massa uppdelad i tre  massor p la
cerade med tyngdpunkten över var sin

2ce ™Rg
där 2c (m) är spårvidden, h (m) och/ie(m) 
är tyngdpunktens höjd över vägbanan 
för dragfordon resp. släpfordon.

För en mera ingående analys av belast- 
ningsändringen är det nödvändigt a t t  ta  
hänsyn till fjädrad och ofjädrad massa, 
bestäm m a krängaxlar och de fjädrade 
massornas krängm om ent som via fjäd- 
ringen överföres till hjulen. För e tt två- 
axligt fordon har metoder utvecklats för 
beräkning av krängvinklar och m ot
svarande hjulbelastningsändringar med 
hänsyn till ovannäm nda faktorer, och de 
är direkt tilläm pbara i d e tta  sam m an
hang. Den ovan angivna approxim ativa 
beräkningen har dock ansetts godtagbar 
för syftet med denna analys, vilket redu
cerar antale t variabler u tan  a tt  väsentligt 
påverka de grundläggande resultaten.

3.4 Däckkrafter

Gummiringens sidkraftupptagande för
måga är en av de viktigaste faktorerna 
vid bestämning av e tt fordons upp trä 
dande under körning.

Experim ent har visat a tt  en sidkraft 
från vägbanan påverkande en luftgum 
miring, som rullar i e tt norm alplan m ot 
vägen, kan uppstå endast om rörelserikt
ningen för ringcentrum  i förhållande till 
vägbanan bildar en vinkel med ringens 
rotationsplan (hjulplanet). Vinkeln mel
lan hjulplanets skärningslinje med väg



banan och ringcentrum s rörelseriktning 
kallas avdriftsvinkel (5* (rad), och kraften 
som överförs mellan vägbana och däck be
nämnes sidkraft St (N).

Incm  om rådet för rullningskontakt 
kan sidkraften approxim ativt skrivas 
S t =  Cf dj fö ru tsatt a tt  S ^ / u  P t där Pt (N) 
är hjulbelastningen, [jl effektiva friktions- 
koefficienten och Q  (N/rad) en koef
ficient benämnd sidkraftskoefficient. Sid- 
kraftskoefficienten påverkas i hög grad 
av hjulbelastning, drivkraft, broms
kraft och e tt flertal däckskonstruktions- 
param etrar, t. ex. det obelastade däckets 
diam eter 2r 0 (m), största däckbredden q 
(m) för det obelastade däcket och ringtryc
ket Pi (N /m 2). Praktiska prov och teore
tiska analyser utförda av olika forskare 
har resulterat i flera u ttryck  för sidkrafts- 
koefficienten som funktion av e tt större 
eller mindre antal param etrar. Som 
exempel kan anföras Deininger [4] vilken 
använder en formel som ta r  hänsyn till 
inverkan av driv- och brom skrafter

si=K y V A P A

där K  är en konstant och Dt (N) är absolut
värdet av driv- eller brom skraft.

Ellis [3] har en formel av likartad  upp
byggnad

k / / A V  /  å?'
s , - K 0 y i f

Q  = 60 Pig2

12 7 ( —
’ \2 r 0

H S -
)']

Ar
för — ^  0,088 

2 rn

Ct =  60 p r f  (^0,095 -  0,49 

Ar
för — ^  0,088 

2 rn

Ar
2 rn

Ar
där den relativa däckdeformationen —

2r0
erhålles ur

é L . o t o J 2̂ —
2 r„ ’ \ t )  n p r „ f

E tt  av Gebelein, H ahn och Schlick [6] 
begagnat u ttryck  för Q  är

c t = p ,

Smiley och Horne [5] ger följande av 
J in d ra  [1] något modifierade u ttryck  
på C,

(10)

K  o + X iP ,

där K 0 och K 1 är em piriskt bestäm da 
konstanter.

P. R iekert och T. E. Schunk [7] 
skriver
Ci =  (K 0 -  K ^ P f .

E tt  avsevärt mera kom plicerat u ttryck  
för sidkraften som funktion av olika 
param etrar har härletts av Bergman [8]. 
P å grund av det stora antalet param et
ra r torde denna formel inte vara lämplig 
a t t  använda i d e tta  sammanhang och 
återges ej här.

I sam tliga formler ingår konstanter, 
som med hjälp av dyrbara specialmaski
ner m åste bestäm m as på empirisk väg 
f ör den aktuella däcktypen. Ju  färre 
p aram etrar en formel innehåller, desto 
mer begränsas koefficienternas giltig
hetsom råde, varför det m åste anses önsk
värt, a t t  lä tt  m ätbara  param etrar som 
ringtryck, fälgbredd, däckdimension och 
eventuell förslitningsgrad ingår i explicit 
form. Koefficienten skulle då främ st ta  
hänsyn till sådana faktorer som däckstom 
mens uppbyggnad, gum m ikvaliteten och 
slitbanans utformning.

I den här redovisade analysen förut- 
sättes dock uppkom m ande däcksidkraf- 
te r vara  direkt proportionella m ot 
avdriftsvinklarna sam t a t t  på grund 
av svängningsrörelser uppkom na belast
ningsvariationer är så små a tt den resul
terande sidkraftskoefficienten för hjulen 
på en axel kan betrak tas som konstant. 
Inverkan av den för konstan t hastighet 
nödvändiga drivkraften försummas lika-



tigheten v. Ur systemets geometri fås 
vinkeln mellan hjulcentrum s hastighets- 
vektor och dragfordonets längdaxel. 
För fram hjulen gäller

P 1̂2 —
y + f V

och för bakhjulen

*  v - v p

Figur 4. Schematisk framställning av avdrifts- 
vinkel och styrvinkel för vänster framhjul

så. A nvända värden på sidkraftskoeffi- 
cienter har valts med ledning av empi
riskt fram tagna diagram  dels från u t
ländska publikationer [9] och [10], dels 
erhållna genom m ätningar med appara
tu r  som konstruerats vid väginstitu tet. 
S istnäm nda m ätningar har u tförts på 
plan vägbana vid hastigheter upp till 70 
km /h. Då sidkraftskoefficienten enligt 
utländska källor [9] och [10] är m ycket 
obetydligt hastighetsberoende och de 
egna proven bekräftade detta , användes 
rutinm ässigt en provningshastighet av 
ca 10 km/h.

Då den sidkraft, som upptages av e tt 
däck, antagits direkt proportionell m ot 
avdriftsvinkeln, är det nödvändigt a tt  
ange den m om entana avdriftsvinkeln i 
form av e tt u ttryck  innehållande for
donets rörelsevariabler och de vinkel
storheter som med hänsyn till kinema- 
tiken använts för styrfunktionen.

Styrningen antages ske enbart med 
dragfordonets fram hjul som vrides lika 
stora vinklar. Vidare antages a tt  hjulens 
toe-in-, camber- och castervinklar är 
noll.

En skiss över kinem atiken för vänster 
fram hjul på dragfordonet visas i figur 4. 
Som redan näm nts, är analysen begrän
sad till små sidrörelser. Då är i första 
approxim ationen varje hjuls färdhastig
het lika med den konstanta fordonshas-

där är styrutslaget och d12 = (5X = (52.
På liknande sä tt erhålles m otsvarande 

vinkel för släpfordonshjulen som vinkeln 
mellan hastigheterna i x- och y-led 
m inskad med släpfordonets vinkel @ 
med dragfordonet.

5̂6 ~
y - ( a +  ae +bey p  -  (ae + bb)<P ■0

Av figur 4 fram går a tt  avdriftsvinkeln 
för h julet är vinkeln mellan hjulplanet 
och hjulcentrum s rörelseriktning. Om 
/? är styrutslagsvinkeln för fram hjulen, 
med positiv riktning enligt figur 4, är 
framhjulens avdriftsvinkel

;<3-
y + f ¥ (ii>

och för hjulen på resterande axlar

■y + bW

-  y+  {a+ae + K y P

. f c + »« )g + <p

( 12>

Därmed föreligger tillräcklig information 
för beräkning av sidkrafterna på fordons- 
kom binationens hjul.

3.5 Jäm viktsekvationer

E fter insättning av u ttrycken för däck
krafter och m otsvarande avdriftsvinklar 
i rörelseekvationerna kan de jäm vikts
ekvationer, som bestäm m er fordonskom -



binationens sidrörelse vid körning i hori
sontell kurva, skrivas på formen

(m + me)y +  (C+ Cs6) ^ ~

-  me[ae + a) W  + [(m + me) v2 +
W

+ C' -  (ae + be + a) C56]-----

- m e ae0 -  (ae + be) C 

~ C5,& = C 12j3

0

(13)

/naz/ + (C' + aC)— + J 2W  +

W
+ (mav2 + C" + aC')— = 

v 7 v
= (f+ a )C 120

-  m eaey -  (ae + be) C56— + \^ez +

+ m eae(ae + a)]W + [ - / n eaey2 + 
xp

+ (ae + be) (ae + be + a)C56\—  +

+ (Jez + meae2)& +0
+ (ae + be)2 C56— +

+ (ae + be)CdQ0  = 0

I (13) har följande nya förkortningar 
använts

c = c12 + c34
C =  fC12 — b C34 
C" =  / 2c 12+ ö 2c 34

(14)

C12, C34 och C56 är summan av sidkrafts- 
koefficienterna för höger och vänster hjul 
på resp. axlar.

Således är

Ql2 =  ^1 + ^ 2  
^34 =  ^ 3 + C4
^56 =  ^5 + ^6

(15)

3.6 Dynamisk stabilitet

Vid analysen av fordonskombinationens 
dynamiska stabilitet antages fordons- 
kom binationen färdas med konstan t has
tighet i en plan horisontell kurva med

konstan t radie, varpå fordonskombina- 
tionen u tsättes för en mindre störning i 
form av en m om entan kraft orsakad av 
en vindstöt, vägojäm nhet eller liknande. 
Den resulterande kursen kan skilja sig 
obetydligt från den ursprungliga eller av 
vika mer och mer från den. Om avvikel
sen är liten, säges system et vara dyna
m iskt stabilt, i annat fall är det dyna
m iskt instabilt.

Analysen av den dynam iska stabilite
ten för fordonskombinationen dragfor
don—enaxligt släpfordon utföres genom 
lösning av rörelseekvationerna u tan  hö
ger led. Dessa som u ttrycker arten av 
fordonskombinationens transien ta rörel
ser, erhålles ur ekvationen (13).

(m + me)y + (C + ~

-  me (oq + a)W  -f [(m + m e)v2 +
XP

+ C" -  (ae + be + a) C56] — -  

0
- m eat 0 - ( a e + be)C  56— -  

- C 5G0  = 0

(16)
may -f- (C' + öC)— f- J +

4- (mav2 + C" + a C = 0 
' ' v

/ \ U r— m e aey — [ae -l- be)C§Q— + \ J e■> +

+ meae [ae + a)] W  + [ -  me ae v2 +
ip

+ (ae + be) (ae + be + a) C56] —- +

+ {Jez + meae2)& +
0

+ (ae + ^e)2^56“  +

+ (a e + ̂ e)^56^ = 0 
där C, C' och C" är givna av ekvationen 
(14).

Dessa tre  ekvationer representerar e t t  
system av homogena linjära differential
ekvationer av andra ordningen i y, W  
och 0 .



Lösningsmetoden för e tt dylikt system 
med konstan ta koefficienter består i an- 
sättning av en lösning av formen

y = A e *  W  = Q eXt ® = B e Xt (17)

där t är tidsvariabeln, e basen i det na
turliga logaritm system et, X är en reell 
eller komplex storhet som skall bestäm 
mas och A , Q  och B  ä r am plituderna, som 
också kan vara reella eller komplexa tal.

Om de antagna variabellösningarna
(17) insättes i ekvation (16) tillsammans 
med sina första och andra derivator, 
transform eras ekvation (16) till en serie 
av  tre  homogena linj ära algebraiska ekva
tioner med am plituderna A, Q  och B som 
obekanta. D etta  ekvationssystem har en 
lösning utöver den triv iala nollösningen 
om koefficientdeterm inanten är lika med 
noll, dvs. om

(m + me)X + -  m e(ae + a)X + (m + m e)v +

+ (C + C56)— + [C -  (ae + be + a)C56] —

-  me ae}? -
X

— (ae + be)C5 i — C56

m a X  +

+ (C' + clC)-

J ZX + m a v  + 

+ (C" + aC ')-

-  m eaeX -

-  {<*e + be) - ™

[ J ez  + meae(ae + a)]X - 

- m eaev +

+ (ae + b^(ae + be + a)—

( J  ez + m e ae )  ̂  +
+ (ae + be)2C5e>— + 

+ (ae + be)C5G

Utveckling av denna determ inant ger 
efter samling av term er med samma 
dignitet på X följande karakteristiska 
ekvation

kå(v X)* + k s(v X)z + k2(y X)2 + kx{y X) +
+ k0= 0

med koefficienterna 

k^ = m JzJ'e z+ m eJ ezJ z

k% — J e z ^ i  +  J z J e z C 56 +  e z ^ 2  “5“

+ m J z (ae + be)2Cbe

k 2 =  J e z H 3 +  J ez ^ 2^ & i  ^

+  H l ( a e  +  b e ) 2 C 56 +
+ \m Js [ae + be)C M +
+ m e J zbeC56 — TnJes C —
- m eJ ezH 4]>

kx =  H 3(ae + bcy c 56 + [(ae + be)H 1 + 
+ m ebeH „ -  J 'é z H ,  -  
- m ( a e + be)2C']C&y

ko = H s(ae + be)C Mv 2 -  [mebeH i  +
+ m(ae + be)C']C56vl

(18)

(19)

där

Jg = J z + ma2
J 'e z  =  J e z  +  m e a e 2 

Jez ~  Jez  + m e be 2
H 1 = mC" + J z C =
- ( J g + m r)C u + (J ,+  mb*)CM

— C + 2 aC + a2C = (20)
=  ( /  +  a ) 2C 1 2 + ( f t - a ) 2C 34 

H S =  C ” C -  C ' 2 =

= (/ + b)2C12C3i

# 4= C ' + aC =
= {f+ a)C 12- ( b - a ) C 3i

R ötterna till den karakteristiska ekva- 
tionen  (18) är de fyra värden på X som 
bestäm m er den slutliga lösningens karak
tär. Eftersom alla koefficienterna å:4...A:0 
är reella tal, m åste rö tterna till fjärde- 
gradsekvationen (18) vara antingen reella 
eller kom plext konjugerade rotpar. Var



och en av dessa rö tter bestäm m er en 
rörelse av formen en konstant gånger 

i lösningarna (17). Om roten A* 
är e tt reellt tal, är den m otsvarande 
rörelsen aperiodisk —konvergent om A* är 
negativ, divergent om är positiv. Om 
några av A-värdena bildar komplexa par, 
är rörelsen oscillerande —däm pad om 
realdelen är negativ, odäm pad om real- 
delen är positiv. Därför är villkoret för 
dynamisk stabilitet, a tt  de reella rö tterna 
till den karakteristiska ekvationen skall 
vara  negativa och a tt  de komplexa rö t
terna  skall ha negativ realdel. I de fall 
rö tterna  är komplexa, dvs. en oscille
rande svängningsform föreligger, kan den 
relativa stabiliteten anges i form av 
kvoten mellan tv å  på varandra följande 
svängningsamplituder med samma tec
ken. Denna kvot benämnes dämpnings- 
förhållandet (D ). Om A — a -f- ib, är 
däm pningsförhållandet

- 2 n a

D = e  b

N är D  är mindre än 1 är svängnings- 
rörelsen divergent, dvs. fordonskombi- 
nationen är instabil.

E t t  studium  av karak tären  hos for- 
donskombinationens rörelse vid låst sty r
system efter en störning av jäm vikts
tillståndet är således en undersökning 
av rö tterna till fjärdegradsekvationen
(18) i A. Den karakteristiska ekvationen 
kan, för fastställande av förekomsten av 
rö tter med positiv realdel, undersökas 
med hjälp av .Routh’s stabilitetskri- 
terium  innan rö tterna erhållits. R outh 's 
kriterium  garanterar den dynam iska sta
biliteten för fjärdegradssystem et (18) 
under förutsättning a t t  alla koefficien
terna  i fjärdegradsekvationen är positiva 
och a tt  följande villkor rörande sam
bandet mellan koefficienterna har upp
fyllts:

W W ‘i fc4 - ^ - o > 0  (21)
4— 714556

D et bör observeras, a t t  R outh 's sta- 
bilitetskriterium  kan användas för a t t  
skilja mellan stabilitet och instabilitet, 
men det anger ingenting rörande frågan 
om relativ stabilitet.

Den naturligaste m etoden för bestäm 
ning av huruvida rö tterna  till den karak
teristiska ekvationen har positiva real- 
delar är a t t  bestäm m a rötternas num e
riska värden. Det ger den fullständigaste 
inform ationen rörande system ets s ta 
b ilitet. Olika m etoder finns a tt  tillgå för 
a t t  lösa fjärdegradsekvationer. Följande 
»trial and error»-metod är särskilt läm pad 
för det här behandlade problemet. R ö t
terna  kan erhållas snabbt och med den 
noggrannhet som önskas.

Yid denna approxim ativa faktorise- 
ringsm etod antages a t t  den givna fjärde
gradsekvationen

/  (z) = z4 + a3z3 + a2z2 + axz + a0 =  0 (22)

uppdelas i tv å  faktorer av andra graden 
med reella koefficienter:

/(z) = (z2 + bz +c) (z2 + b'z + c ) (23)

E fter utveckling av (23) och identi
fiering av (23) med (22) erhålles följande 
sam band mellan koefficienterna

b + b' = a3 c + bb' + d  = a2

bc' + cb' = ax ccf = aQ

E fter a tt  ha an tag it e tt  tro lig t värde 
på c mellan 0 och y/a0 kan m otsvarande 
värden på b, b' och c' beräknas ur ekva
tion (24) enligt följande:

c d  -  c

varpå värdet A 2= c + bb' + d  jämföres 
med värdet på a2.

Processen upprepas med varierande 
c-värden tills önskad överensstämmelse 
mellan A 2 och a2 erhållits. De erhållna 
värdena insättes därpå i andragrads- 
ekvationerna, ekvation (23), vilka enkelt 
kan lösas med avseende på sina rö tter.

} (24)



Av de tv å  rörelsetillstånd av andra 
ordningen som representeras av den u r
sprungliga fjärdegradsekvationens kvad
ratiska faktorer har det ena andragrads- 
u ttrycke t med vanligen reella rö tter nära 
anknytning till det ensamma tvåax- 
liga fordonets karakteristiska ekvation, 
m edan den andra kvadratiska faktorn 
med vanligen komplexa rö tter i första 
hand har anknytning till släpfordonets 
rörelse.

Lösningen av den karakteristiska ek
vationen ger vidare svarskarakteristiken 
för de olika m anöverparam etrarna. Det 
är tyd lig t a t t  det m insta negativa värdet 
på X är av största intresse vid stabilitets- 
undersökningen, då de tta  värde anger 
den m insta däm pningsgraden vid en stör
ning som vill föra fordonet u r dess kurs 
vid fortfarighetstillståndet.

4 . Program för beräkning med digital 
datamaskin

E tt  m anuellt utförande av för analy
sen erforderliga beräkningsarbeten skulle 
med tillgänglig personal ha inneburit e tt 
par års arbete. Beräkning med hjälp av 
datam askin var därför nödvändig. Det 
för d e tta  ändam ål vid väg institu te t u t 
arbetade program m et är skrivet i Fortran  
IV och beräkningarna har utförts i den 
digitala datam askinen IBM 7044.

Program m et om fattar beräkning av de 
i den karakteristiska ekvationen (18) 
ingående konstanterna, lösning av ekva
tion (18), beräkning av dämpningsförhål- 
landet sam t uppritning av diagram över 
den största reella roten och den största re- 
aldelen till de im aginära rö tterna  till ekva
tion (18) som funktion av hastigheten. 
Beräkningarna utfördes för hastigheterna
2,5 m/s, 5,0 m/s, 7,5 m/s osv. upp till 
40 m/s. För ekvationslösningen och dia
gram ritningen användes de i IBM:s 
program bibliotek ingående subrutinpro
grammen MCJLLER-Polynomial Root

F in d e r  S u b ro u tin e  och  P L O T -K u rv -  
p lo t tn in g s ru t in  I. T id så tg å n g e n  i d a ta 
m a sk in e n  fö r de fö r a n a ly se n  e rfo rd e rlig a  
b e rä k n in g a rn a  v a r  ca  10 m in u te r .

H u v u d p ro g ra m m e t å te rg e s  p å  fö lja n d e  
sido r, sk r iv e t i F o r t r a n  IV . F ö r  p ro g ra m 
m e ts  to lk n in g  n ö d v ä n d ig a  b e tec k n in g sfö r-  
k la r in g a r  e rh å lle s  i n e d a n s tå e n d e  tab e ll.

Beteckning i Ordinarie beteck-
Fortranprogram m et ning eller betydelse
AF ( I ) ........................................... /
AB (I ) ..........................................  b
A A (I ) ..........................................  a
AM ( I ) .......................................... m
A J ( I ) ...........................................  J z
AG 1 (J, I ) ................................... C12
AG 3 (K, I ) ..................................  C34
AAE (L )......................................  ae
A B E (L )......................................  be
AME (L )...................................... me
A JE  (L )....................................... J ez
ACE (L )....................................... C56
F l .............................................. J ‘t
F 2 ................................................  J  ez
F 3 ................................................  J ez
F  4 ................................................  Hx
F 5 ................................................  H 2
F 6 ................................................  H3
F 7 ................................................  J /4
F 8 ................................................  /c4
F 9 ................................................  k3
F 1 0 + F i l - A 2.........................  k2
F 12 + F 13 • A2.........................
F 14 • A2 + F 15 • A4.................. k 0
ROOTR (M 8 )............................  Realdel i rot

till ekvation 
(18)

ROOTI (M 8 ) ............................  Imaginärdel i
rot till ekva
tion (18)
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SIBFTC STABIL
C STAB IL ITETSANALYS FOR FORDONSKOMBINATION

DIMENSION AF (20),A B (20),A A (20),AM(2 0 ) ,AJ(20),AC1(3,20),AC3(3,20), 
1 AAE (16 ) fA B E (16),AME(16) ,AJE(16) ,ACE(16) , IB(64),J A (4),
2S(5),COE(5 ) ,ROOTR(5),ROOTI(5),R (5),JB(64),JD(4),
3 BA(4),CA(4),EA(4),DA(64)
READ (5,1)(AF(I),AB(I),AA(I),AM(I),AJ(I),(AC1 ( J , I ),J= 1,3),(AC3(K,
1 I ),K = 1,3) , 1 = 1,20),(AAE(L) ,ABE(L),AME(L) ,AJE(L) ,ACE(L),L=l,16),
2 IA1, IA,IA3,IA2,LA1,LA,LA3,LA2,J2,J3,K2,K3,12 
WRITE (6,3)
A = 0 
11=0 
M = 0

7 CO 10 J=J2,J3 
CO 10 K=K2,K3 
CO 10 1=IA1, IA 
CO 10 L=LA1,LA 
CO 10 N=l,16 

5 Q = 10000
F1=AJ ( I )+AM(I )*AA(I)**2 
F2=AJE(L )+AME(L )*AAE(L )**2 
F3=AJE(L)+AME(L)*ABE(L)**2
F4=((AJ(I)+AM(I)*AF(I)**2)*AC1(J ,I)♦(AJ(I)+AM(I)*AB(I)**2)*AC3(K, 

1 I ) )*Q
F5=( ((AF( I )+AA<I ))**2)*AC1(J ,I) + ((A B (I)-AA(I))**2)*AC3(K, I) )*Q
F6 = ((AF( I )+AB(I))**2)*AC1(J,I)*AC3(K,I)*Q**2
F7 = ((A F(I)+AA(I ))*AC1(JtI)-CAB(I)-AA(I))*AC3(K,I))*Q
F8=AM( I )*A J (I )*F2+AME(L)*AJE(L)*F1
F9=F2*F4+F1*F3*ACE(L)*Q+AME(L)*AJE(L)*F5+

1 AJ( I )*AM( I )*ACE(L)*Q*(AAE(L)+ABE(L))**2 
F10=F2*F6+F3*F5*ACE(L)*Q+F4*((AAE(L)+ABE(L ))**2)*ACE(L )*Q 
F11=AM(I)*AJ(I)*ACE(L)*Q*(AAE(L)+ABE(L))+AME(L )*F1*ABE(L )*

1 ACE( L)*Q-AM(I)*F2*(AF(U*AC1(J,I)-AB(I)*AC3(K,I))«Q-AME(L)*
2 A J E ( L )* F 7
F12=F6*((AAE(L)+ABE(L))»*2)*ACE(L)*Q
F13=((AAE(L)+ABE(L))*F 4+AME(L)*ABE(L )*F5-F3*F7-AM(I )*((AAE(L ) + 

1ABE(L ) )**2)*(AF(I)*AC1(J ,I)-AB(I)*AC3(K ,I))*Q)*ACE(L )*Q 
F14=F6*(AAE(L)+ABE(L))*ACE(L)*Q
F15=-(AME(L)*ABE(L)*F7+AM(I)*(AAE(L )+ABE(L))*(AF(I)*AC1(J,I)- 

1AB(I )*AC 3(K ,I ))* Q )*ACE(L)*Q 
F9=F9/F8 
F10=F10/F8 
F11=F11/F 8 
F12=F12/F8 
F13=F13/F8 
F14=F1A/F8 
F15=F15/F8 
F8 = l 
C=N
A=D*2.5
FK2=F10 + F11*A**2 
FK1=F12+F13*A**2 
FK0=F14*A**2+F15*A**4 
CALL OVERFL(JO)
IF (JO-2) 203,11,203 

11 CO E(1)=F8 
CO E(2 ) = F9 
COE(3 )=FK2 
CO E(4 )=FK1 
CO E(5) = FK0 
N 1 = 4
CALL MULLER (COE,N1,ROOTR,ROOTI)
IF (ROOTR(4J-12345.) 204,203,204

203 M=M+1
I B(M ) = 50 
J B (M ) = 50 
GOTO 180

204 R (1)=-1000.



R(2)=-1000.
R { 3)=-1000 •
R(4)=—1000•
S(1)=-1000.
S(2)=-1000.
S(3)=-1000.
S(4)=-1000*
CO 207 M8=l,4
IF (ABS(R00TI(M8))~1.E~4J 206,206,205

205 R(M8)=R00TR(M8)
BA(M8)=R00TI(M8)
CA(M 8 )=-(2•* 3.1416«R(M8))/ABS(BA(M8)}
CALL OVERFL(JO)
IF (JO-2) 208,399,208

399 IF (CACM8)) 400,400,401 
401 EA(M8)=EXP(CA(M8))

GOTO 207
400 EA(M8)=1./EXP(ABS(CA(M8)))

GOTO 207
206 S(M8)=R00TR(M8)

GO TO 207
208 EA(M8)-l•
207 CONTINUE

IF (R(1).GE.R(2)) GOTO 43 
IF (R(2).GE.R<3)) GOTO 44

42 IF C R ( 3 ) .GE .R{4) ) GOTO 45
48 B=R(4)

FA-EA(4)
GOTO 49

43 IF (R(1).GE.R(3)) GOTO 46 
GOTO 42

44 IF (R(2).LE.R(4)) GOTO 48 
B=R(2)
FA=EA(2)
GOTO 49

45 B=R(3)
FA=EA(3)
GOTO 49

46 IF (R(1).LE.R(4)) GOTO 48 
B=R(1)
FA=EA(1)

49 IF (B+1000.) 350,349,350
349 B=-100•
350 M=M + 1

CA(M)=FA
IB(M)=(B+100.)/2.+0.5 
IF (S(1)«GE«S(2)) GOTO 143 
IF (S C 2).GE.S C 3)) GOTO 144

142 IF <S(3).GE.S(4H GOTO 145
148 8=S(4)

GOTO 149
143 IF C S( 1>.GE-S (3) ) GOTO 146 

GOTO 142
144 IF (S(2).LE.S(4)> GOTO 148 

8=S(2)
GOTO 149

145 B=S(3)
GOTO 149

146 IF (S(1).LE.S(4)) GOTO 148 
B=S(1)
IF (B+1000.) 149,249,149 

249 B =-100.
149 JB(M)=(B+100.)/2.+0.5

WRITE (6y2)(I,L,J,K,N,AF(I),AB(I),AA(I),AH(I),AJ(I),AC1(J,I),
1 AC3(K,I),AAE(L)tABE(L),AME(L),AJE(L),DA(M) ,ROOTR(1),ROOTI(1),
2 ROOTR(2 ) ,ROOTI(2),R00TR(3),ROOTI(3),ROOTR(4),ROOT 1(4))

180 IF (N-16) 82,81,81
81 WRITE (6,4)
82 IF (M-64) 10,50,50
50 WRITE(6,6 )



M 3=1 
K 1=0

51 CQ 80 M=M3,64,16 
K1=K1 +1
J A ( K 1) = IB ( M )

80 JD (K 1) = JB(M )
CALL PLOT (2,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,JAU),JD(1),JA(2),
1 JD(2),JA(3),JD(3),JA(4),JD(4))
K 1=0 
M 3=M 3+1
IF (M3-16) 51,51,52

52 WRITE (6,3)
M = 0

10 CONTINUE
IF ( I-I2) 70,70,60 

70 I A = IA 2 
IA 1=IA 3 
LA=LA 2 
L A 1=LA 3 
GOTO 7

1 FORMAT (20(3F3.2,2F5.0,6F4.2/), 16(2F3.2,2F5.0,1F4.2/),1312)
2 FORMAT ((113, II2,211,113,3F5.2,2F6.1,2F5.1,2F6.2,2F6.1,1F7.2,
1 8F6.1))

3 FORMAT (/,/,2X,1HI, 1X,3HLJK,2X,1HN,2X,1HF,4X,1HB,4X,1HA,4X,lHMt
1 4X,2HJZ,5X,3HC12,2X,3HC34,3X,2HAE,4X,2HBE*3X,2HME,3X,3HJEZ » 4X,
2 2HDA,4X,5HR0TR1,IX,5HR0T11,1X,5HROTR2,1X,5HROTI2,1X,5HR0TR3, IX,
3 5 HR 0 T I3,1X,5HR0TR4,1X,5HR0TI4,/,/,/)

4 FORMAT (/,/,/)
6 FORMAT (/,/,/,/,/)

60 STOP 
END



Sammanfattning

Forsknings- och utredningsarbete rö
rande lätta fordonskom binationers kör- 
dynam ik har utförts vid statens väg- 
institut. Arbetet har omfattat litte ra tu r
studier, m atem atiska beräkningar samt 
fältförsök.

Ändamålet med studierna h ar varit 
att söka klarlägga körhastighetens in
verkan på en lätt fordonskom binations 
kördynam ik. I begreppet kördynam ik 
innefattas dynam isk stabilitet, styrka
rak teristik  samt dynamiska belastning
a r  på hjul och kopplingsdon. Av tids
skäl har studierna begränsats till en 
analys av hur den dynam iska stabilite
ten påverkas av körhastigheten och for
donskom binationens konstruktiva u t
formning.

Med hjälp av en teoretisk fordons
m odell och elektronisk databehandling 
h ar olika, i en fordonskom bination in
gående param etrar analyserats med av
seende på deras relativa inverkan på 
fordonskom binationens dynam iska sta
bilitet.

E tt fordon i rörelse är dynam iskt sta
bilt om en genom en störningskraft in i
tie rad  svängningsrörelse dämpas ut då 
kraften upphör att verka. I annat fall 
är det dynam iskt instabilt. Den dyna
miska stabiliteten är i de flesta fordons- 
tekniska tilläm pningar hastighetsbero- 
ende. För ett tvåaxligt dragfordon med 
släpkärra gäller enligt vad som hittills 
är känt, att stabiliteten vanligen m ins
kar med ökande körhastighet. Vid en 
viss hastighet övergår fordonskom bi
nationens rörelsetillstånd från stabilt 
till instabilt. Instabiliteten kan y ttra  
.sig dels i att släp fordonet kommer i 
odäm pade periodiska svängningar, dels 
i att dragfordonet på grund av över

styrning kommer i en odäm pad aperio- 
disk svängningsrörelse (kritisk  över
styrning).

Av den teoretiska analysen fram går, 
att dragfordonets massa, däcksutrust
ning, axelavstånd och tröghetsm om ent 
samt släpfordonets massa, däcksutrust
ning, kulbelastning och avstånd mellan 
dragkula och släpfordonsaxel är p a ra 
m etrar som kraftigt inverkar på for
donskom binationens dynamik. I många 
fall innebär ändring av ett param eter
värde att flera andra  sådana ändras och 
då ofta så att den gynnsamma effekten 
av en ändring elim ineras av den ogynn
samma effekten av en annan. Då hög 
gränshastighet för icke kritisk  över
styrning för dragfordonet är ett viktiga
re stabilitetskrav än det likaledes m yc
ket viktiga kravet på hög pendlings
däm pning hos släpfordonet, kan kon
stateras att dragfordonet bör vara re la
tivt tungt, ha stort masströghetsmoment, 
kraftigt dim ensionerade däck, långt 
axelavstånd och kort överhäng. Släp
fordonet bör ha liten massa, hög kul
belastning, långt avstånd mellan drag
kula och släpfordonsaxel och kraftigt 
dim ensionerade däck.

Fältförsök har utförts med två olika 
tunga dragbilar och en husvagn där vis
sa param etrar varierades. Vid proven 
studerades svängningsdäm pningen vid 
olika hastigheter. Vidare utfördes prov 
med en färdstabilisator, dvs. en sväng- 
ningsdäm pare mellan dragfordon och 
släpfordon.

Proven visade att dynam isk instab ili
tet i ogynnsamma fall kan uppnås vid 
hastigheter understigande 70 km/tim 
samt att en lämpligt dim ensionerad 
färdstabilisator är ett effektivt medel



mot pendlingssvängningar mellan drag- 
och släpfordon.

Jämförelse mellan värden på pend- 
lingsdäm pningen som erhållits med den 
teoretiska modellen och som uppm ätts 
vid fältförsöken visade att de vid de 
teoretiska beräkningarna gjorda förenk
lingarna inverkade så att något för 
gynnsamma värden erhölls.

U tförda analyser och försök visar så
lunda att en läm pligt dim ensionerad 
fordonskom bination har tillfredsställan
de dynam isk stabilitet även vid hastig
heter över 100 km/tim. Det h ar också 
p rak tisk t och teoretiskt visats att man 
i ogynnsamma fall kan erhålla dyna
misk instabilitet vid en hastighet under
stigande 70 km/tim. Släpfordonets massa 
i relation till dragfordonets är av be
tydelse, men avstånd mellan dragkula

och släpfordonsaxel, kulbelastning och 
däcksutrustning samt dragfordonets be
skaffenhet i olika avseenden har så stor 
inverkan på den dynamiska stabiliteten 
att klassning med hänsyn till denna, 
grundad på relativ  vikt, inte kan för
ordas. Provkörning för typgodkännande 
av olika slag av fordonskom binationer 
med avseende på kördynam iska egen
skaper torde vara den tills vidare 
lämpligaste metoden. Godkännande för 
olika hastighetsgränser får med hänsyn 
till svårigheten att ange ett rättv ist 
klassningssystem anses olämpligt. I stäl
let torde en enda hastighetsgräns, om
fattande samtliga lätta fordonskom bina
tioner, vara att föredra. För att den skall 
vara tilläm pbar för en viss fordons
kom bination krävs att denna uppfyller 
vissa fordringar på dynam isk stabilitet.

Summary

The National Swedish Road Research 
Institute, Stockholm, has carried  out a 
series of researches and investigations 
w hich dealt w ith  the dynam ic driving 
characteristics of passenger cars w ith  
caravan trailers. This project com prised 
reviews of the literature, m athem atical 
calculations, and field tests.

The object of these studies was to try  
to determ ine the effect produced by 
the running speed on the dynam ic driv
ing characteristics of light vehicle com
binations, such as passenger cars w ith  
caravan trailers. The term  “ dynam ic 
driving characteristics’’ is used in this 
connection to cover dynam ic stability, 
steering characteristics, as well as dy
nam ic loads on wheels and coupling 
devices. For lack of time, the studies 
in question have been confined to an 
analysis of the effects produced on the 
dynam ic stability by the running speed

as well as by the design and construc
tion of the vehicle combination.

W ith the help of a m athem atical 
vehicle model and by means of elec
tron ic  data processing, the various 
param eters w hich enter into a light 
vehicle com bination have been analysed 
so as to determ ine the ir relative effects 
on the dynam ic stability of the vehicle 
combination.

A vehicle in motion is dynam ically 
stable if an oscillatory motion w hich 
is in itiated  by a disturbing force is 
dam ped to rest w hen the disturbing 
force ceases to act. If this is not the 
case, then the vehicle is dynam ically 
unstable. In most vehicle engineering 
applications, the dynam ic stability is 
dependent on speed. So far as has been 
known up to the present time, the 
stability of a two-axle vehicle w ith  a 
travel tra ile r usually decreases as the



running speed increases. At a certain 
definite speed, the state of motion of 
such a vehicle com bination passes from 
stable into unstable. The instability 
can manifest itself in two ways, viz., 
first, the tra iler begins to perform  an 
undam ped periodic oscillatory motion, 
and second, on account of oversteer, 
the towing vehicle begins to perform  
an undam ped aperiodic oscillatory mo
tion (critical oversteer).

The theoretical analysis has shown 
that the mass, the tyre equipment, the 
w heel base, and the yawing moment 
of inertia  of the towing vehicle, as 
well as the mass, the tyre equipment, 
the h itch  load, and the distance from 
the h itch  to the axle of the tra iler are 
param eters w hich produce m arked ef
fects on the dynam ic characteristics 
of the vehicle combination. In many 
cases, a change in the value of one 
param eter entails changes in the values 
of several other param eters, w ith  the 
result that the favourable effect of one 
change is frequently outweighed by the 
unfavourable influence of another 
change. As a high lim iting speed for 
non-critical oversteer of the towing 
vehicle is a more im portant condition 
for stability than the condition that 
requires high damping of the periodic 
oscillations of the tra iler, w hich is 
likewise very im portant, it may be 
stated that the towing vehicle should 
be relatively heavy, its yawning moment 
of inertia  as a solid body should be 
great, its tyres should be of ample 
dimensions, its wheel base should be 
long, and its overhang should be short. 
Correspondingly, the mass of the tra iler 
should be small, its h itch  load should be 
high, the distance from the h itch  to 
the axle of the tra iler should be great, 
and its tyres should be of ample dim en
sions.

F ield tests have been made on two

towing vehicles consisting of passenger 
cars, w hich differed in weight, and 
on one caravan tra iler. Certain p a ra 
meters were varied  in these tests. D ur
ing the tests, the dam ping of the oscilla
tions was studied at different speeds. 
Furtherm ore, tests were carried  out 
w ith  an anti-snake stabiliser, i.e. a 
v ibration dam per fitted between the 
towing vehicle and the trailer.

The field tests showed that dynam ic 
instability  in unfavourable cases can 
be reached at speeds below 70 km per h, 
and that an anti-snake stabiliser of 
appropriate dim ensions is an effective 
means of preventing period ic  oscilla
tions between the towing vehicle and 
the trailer.

A com parison between the values of 
the damping of period ic  oscillations 
w hich had been determ ined by means 
of the m athem atical vehicle model and 
those w hich had been m easured in the 
field tests has dem onstrated that the 
sim plifications w hich had been made 
in the theoretical calculations produced 
such an effect that the values obtained 
from these calculations w ere somewhat 
too favourable.

Thus, the analyses and the tests w hich 
have been carried  out in connection 
w ith  these studies showed that ap
propriate ly  designed vehicle com bina
tions of passenger cars and caravan 
tra ilers exhibit a satisfactory dynam ic 
stability even at speeds above 100 km 
per h. Moreover, it has been demon
strated  practically  as well as theoreti
cally that dynam ic instability  in un 
favourable cases can set in at speeds 
below 70 km per h. The mass of the 
tra ile r considered in relation to that 
of the towing vehicle is of im portance, 
but the effects produced on the dy
nam ic stability by the distance from 
the h itch  to the axle of the tra iler, by 
the h itch  load, and by the tyre equip



ment of the trailer, as well as by the 
characteristics of the towing vehicle 
in various respects, are so strongly 
m arked that a grading of light vehicle 
com binations according to dynam ic 
stability, based on the relative weights 
of the vehicles, cannot be recommended. 
Test runs made as type tests for approval 
of various kinds of light vehicle combi
nations in respect of the ir dynam ic 
driving characteristics may be regarded 
as the most appropriate m ethod for the 
tim e being. Approval for different speed

lim its is not to be considered advisable 
in view of the difficulty of establishing 
a fair system of criteria  for grading 
of light vehicle combinations. Instead 
of such an approval, it appears p refer
able to use a single speed lim it w hich 
should be specified for all light vehicle 
combinations. In order that this speed 
lim it may be applicable to a given light 
vehicle combination, it must be stip 
ulated that this com bination should 
comply w ith  certain definite requ ire
ments concerning dynam ic stability.
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Fig. G .l8. Comparison between theoretical cal
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Fig. 1. Diagram showing the principal dimen
sions of a light vehicle combination

Fig. 2. Diagram showing the principal dimen
sions of a light vehicle combination and the 
vertical forces acting on it

Fig. 3. Diagram showing the horizontal forces 
acting on the two parts of a light vehicle com
bination

Fig. 4. Diagram showing the slip angle and the 
steering angle of the left front wheel

Studier rörande lä tta  fordonskom binationers brom sförm åga 
och dynam iska s tab ilite t v id  brom sning

Referat
U tredningen behandlar förhållanden 
rörande lätta fordonskom binationers 
bromsförmåga och dynamiska stabilitet 
vid bromsning. Med lätt fordonskom- 
bination avses här en fordonskombi- 
nation bestående av ett dragfordon, som 
utgörs av en bil, vars totalvikt ej över
stiger 3,5 ton, samt ett därtill kopplat 
släpfordon, som utgörs av en släpkärra, 
varm ed avses ett ej till påhängsvagn 
hänförligt släpfordon försett med en ax
el alternativt boggi. Dynamisk stabilitet 
vid brom sning behandlas vid olika fall 
av icke ideal brom skraftfördelning hos 
dragfordonet samt fallet med olämplig 
fördelning av den totala brom skraften 
mellan drag- och släpfordon. Lätta for
donskom binationers bromsförmåga be
handlas med utgångspunkt från inver
kan av olika fordonsparam etrar. Vidare 
redogörs för vissa karakteristiska egen
skaper hos bromssystem för släpfordon, 
dels generellt, dels speciellt för fem 
olika typer av bromsar.

Abstract
This report deals w ith  conditions con
cerning braking ability and dynam ic 
stability during braking of light vehi
cle combinations. A light vehicle com
bination means here a vehicle com bina
tion consisting of a car, the maximum 
weight of w hich does not exceed 3500 
kg, and a tra iler w ith  one axle or one 
bogie. Dynamic stability during brak
ing is studied in different cases of not 
ideal braking force distribution for the 
towing vehicle and in the case of un
suitable d istribution of the total braking 
force between the towing vehicle and 
the trailer. The braking ability of light 
vehicle com binations is dealt w ith  sta rt
ing from the influence of different 
vehicle param eters. Certain character
istics of tra ile r brake systems are also 
described both in general and especially 
for five different types of systems.



B I L A G A  H

Studier rörande lä tta  fordonskom binationers brom sförm åga 
och dynam iska s tab ilite t v id  b rom sning1

1. Inledning

Vid statens väginstitu t har utförts 
studier rörande lä tta  fordonskom bina
tioners bromsförmåga och dynam iska 
stabilitet vid bromsning. Dessa studier, 
som redovisas nedan, avser a t t  bringa 
klarhet rörande de svårigheter, som före
ligger vid bromsning av en fordonskom- 
bination och de m öjligheter m an har a t t  
teknisk t bem ästra dessa svårigheter.

I det följande ges en teoretisk analys 
av dels lä tta  fordonskombinationers dy
nam iska stabilitet vid bromsning, dels 
lä tta  fordonskom binationers bromsför
måga. Vidare beskrives och karakterise
ras fem olika bromssystem för släpfor
don.

2, Lätta fordonskombinationers 
dynamiska stabilitet vid bromsning

2.1 Definitioner

Med lätt fordonskomb ination avses här 
en fordonskom bination bestående av e tt 
dragfordon, som utgörs av en bil, vars 
to ta lv ik t ej överstiger 3,5 ton, sam t e tt 
därtill kopplat släpfordon, som utgöres 
av en släpkärra, varm ed avses e tt ej till 
påhängsvagn hänförligt släpfordon för
sett med en axel a lte rnativ t boggi.

E t t  fordon i rörelse är dynamiskt stabilt 
om en genom en störningskraft initierad 
svängningsrörelse dämpas u t då stör- 
ningskraften upphör a t t  verka; i m ot

sa tt fall är det dynam iskt instabilt. Den 
dynam iska stabiliteten är i de flesta for- 
donstekniska tilläm pningar hastighets- 
beroende. S tabiliteten kan öka eller 
m inska med hastigheten beroende på for
donets uppbyggnad och fram drivnings- 
sä tt. För e tt tvåax lig t dragfordon med 
släpkärra gäller enligt vad som hittills är 
kän t, a t t  stabiliteten  vanligen m inskar 
med ökande körhastighet.

Med avdriftsvinkel avses vinkeln mellan 
hjulcentrum s rörelseriktning och hju l
planets skärningslinje med vägbanan.

Med sidkraft avses en m ot hjulplanets 
skärningslinje med vägbanan vinkelrät 
friktionskraft som till sin storlek är be
roende bl. a. av avdriftsvinkel och hjulbe
lastning.

En glidfriktionskraft karakteriseras av 
a tt den till sin storlek är beroende av 
norm alkraft och friktionskoefficient sam t 
av a t t  den är rik tad  m otsa tt glidrikt
ningen.

2.2 Orsaker till dynamisk instabilitet vid 
bromsning

Förhållandena vid bromsning av en for
donskom bination, dvs. en fordonsenhet 
bestående av e tt dragfordon med e tt till- 
kopplat släpfordon, är betydligt mera 
komplicerade än i fallet med e tt ensam t 
fordon. Vid bromsning av en kom bina
tion kan, förutom  vanlig sladd eller kurs-
1 Av förste forskningsingenjörerna O. Nord

ström, C. Formgren och G. Magnusson, sta
tens väginstitut.



avvikelse, hopvikning av fordonskom- 
binationen, s. k. fällknivsverkan, uppstå. 
Den eventuella uppkom sten av fällknivs
verkan är avhängig av brom skraftför
delningen hos fordonskombinationen, 
varm ed avses den inbördes fördelningen 
av kombinationens to ta la  brom skraft 
mellan dess olika axlar. Ideal brom skraft
fördelning m otsvarar den under broms- 
ningsförloppet aktuella dynam iska axel
belastningen. Om brom skraftfördel
ningen avviker från detta  idealfall, kom 
mer det a t t  medföra, a t t  hjulen på 
någon av fordonskombinationens axlar 
vid kraftig bromsning låses, m edan övriga 
hjul fortfarande rullar. På grund av a tt 
e tt rullande hjul kan u p p ta  sidkrafter, 
medan e tt låst hjul saknar förmåga a t t  
upp ta  krafter v inkelrätt m ot hjulets 
rörelseriktning, leder de tta  vanligen 
till uppkom sten av instabiliserande vrid
mom ent på dragfordonet. Avvikelse från 
den ideala bromskraftfördelningen kom
mer i praktiken så go tt som alltid a tt  
föreligga,emedan bromskraftfördelningen 
hos förekommande fordonskombinatio- 
ner med några få undantag är konstant, 
medan ideal bromskraftfördelning för
u tsä tter, a t t  denna varierar med den 
av retardationen beroende dynamis
ka axelbelastningen. Tre huvudtyper 
av icke ideal bromskraftfördelning med 
åtföljande inverkan på fordonskombi
nationens stabilitet kan då uppträda. 
Två av dessa huvudtyper leder till upp
komsten av fällknivsverkan. En typ  av 
fällknivsverkan uppstår i det fall a tt  
dragfordonets bakhjul vid bromsning 
låses, m edan fram hjulen och släpfordo
nets hjul fortfarande rullar. En annan 
ty p  av fällknivsverkan uppstår då h ju l
låsning på släpfordonet inträffar medan 
dragfordonets hjul fortfarande rullar och 
släpfordonet sam tidigt utövar en på- 
skjutande k raft på dragfordonet. Den 
prim ära orsaken till a t t  fällknivsverkan 
uppstår är således i båda fallen, a tt  e tt

låst hjul saknar förmåga a t t  upp ta  kraf
ter rik tade v inkelrätt m ot hjulets rörelse
riktning. Den tredje huvudtypen av icke 
ideal brom skraftfördelning är fallet a t t  
dragfordonets fram hjul låses, m edan for
donskombinationens övriga hjul rullar. 
Någon fällknivsverkan uppstår ej i de tta  
fall.

Betydelsen av stabilitet vid bromsning 
ökar med hastigheten, inte enbart därför 
a t t  skadorna vid eventuell kollision blir 
större, u tan  även därför a tt allt större del 
av svängningsförloppet hinner fullföljas 
innan fordonet stannat. Snabbheten i för
loppet ökar också med färdhastigheten.

2.2.1 Dragfordonets bakhjul låses före 
övriga hjul
Den fällknivsverkan, som uppkom m er 
till följd av a t t  dragfordonets bakhjul 
lås ts  medan övriga hjul fortfarande ru l
lar, är m ycket farlig då den snabbt — i 
ogynnsamma fall inom en sekund efter det 
a tt  bakhjulslåsningen u p p stå tt — kan 
leda till a t t  vinkeln mellan dragfordon 
och släpfordon blivit så stor a t t  en k a ta 
strof är oundviklig. Fordonsförarens enda 
möjlighet a tt  häva förloppet är således 
a t t  inom denna sekund om möjligt av
b ry ta  bromsningen och medelst r a t t 
m anövrer försöka återföra fordonen till 
normalläget. Även om föraren skulle 
lyckas häva fällknivsförloppet, kommer 
en förlängning av brom ssträckan a tt  bli 
följden. Denna förlängning kan särskilt 
vid höga hastigheter bli avsevärd och 
förorsaka kollision med det hinder som 
kan ha utlöst bromsningsimpulsen hos 
föraren. Då emellertid en normal bil
förares reaktionstid tillsam m ans med 
fördröjningar i brom ssystem et kan upp
gå till en tidsrym d av samma storleks
ordning som den tid , som åtgår för u t
bildande av fällknivsverkan av denna 
typ , är det föga sannolikt, a tt  föraren skall 
hinna v id taga erforderliga m otåtgärder. 
Fordonskom binationer, som vid broms-



ning vid norm ala friktionskoefficienter 
mellan hjul och vägbana kan ge upphov 
till fällknivsverkan av denna typ, bör där
för inte tillåtas existera. Om emellertid 
dragfordonets bromskraftfördelning väl- 
jes så, a t t  för tidig bakhjulslåsning för
hindras även vid de allra högsta, men 
mera sällan förekommande friktions- 
koefficienterna, kommer d e tta  a t t  med
föra en sänkning av bromsningsverk- 
ningsgraden (-effektiviteten) vid lägre 
och vanligare friktionskoefficienter och 
därm ed en förlängning av brom ssträc
korna. Då emellertid dragfordonet van
ligen torde komma a tt  framföras u tan  
släpfordon, måste det k ravet uppställas, 
a t t  även det ensamma fordonet skall 
kunna bromsas u tan  a t t  bakhjulen låses 
före framhjulen. U ppfyllandet av d e tta  
krav  medför en försämring av fordons
kombinationens bromsningsverknings- 
grad med åtföljande förlängning av 
brom ssträckan. D etta  är emellertid en 
nackdel som m åste accepteras om drag
fordonet inte har variabel brom skraftför
delning eller låsningsförhindrande anord
ning för bakhjulen. En brom skraftfördel
ning m otsvarande friktionskoefficienten 
0,7—0,8 torde vara lämplig för det en
samma fordonet. V ärdet på optim al 
brom skraftfördelning har för varje frik- 
tionskoefficient och fordon e tt specifikt 
värde som bestämmes av vissa param et
rar hos fordonet såsom hjulbas, tyngd- 
punktshöjd, massa m. m.

2.2.2 Släp fordonets hjul låses före övriga 
hjul
Den fällknivsverkan, som orsakas av 
låsta hjul endast på släpfordonet när 
d e tta  dessutom utövar påskjutande k ra ft 
på dragfordonet, är mindre farlig än fäll
knivsverkan orsakad av låsta bakhjul på 
dragfordonet på grund av a tt  förloppet då 
är betydligt långsammare. Om en stör
ning uppstår, vilket i praktiken alltid är 
fallet på grund av varierande friktion,

olika hjulbelastning eller dylikt, kom 
mer släpfordonet a tt  glida i sidled med 
dragkopplingen som vridpunkt. U tsla
gets storlek är beroende av hur k ra ftig t 
dragfordonet bromsas. Då vinkeln mellan 
fordonen up p n å tt det m aximivärde, 
som bestämmes av dragkopplingens kon
struktion, kommer släpfordonet a t t  p å 
verka dragfordonet med e tt vridmoment,, 
som kan bringa även detta  i sladdning. 
Dessutom föreligger risk a t t  släpfordonet 
kommer utanför körbanan eller kolliderar 
med m ötande trafik. Om dragfordonet 
underbromsas relativ t släpfordonet, dvs. 
bromsas så a t t  dragkraft uppstår mellan 
fordonen, är kombinationen stabil, varvid 
fällknivsverkan sålunda ej uppstår. Om 
emellertid bromsningen sker i kurva, 
kommer släpfordonet, på grund av de 
låsta hjulens oförmåga a t t  ta  upp k rafte r 
v inkelrätt m ot hjulens rörelseriktning,, 
a t t  glida u tå t i kurvan. D etta  kan med
föra a tt  släpfordonet kolliderar med 
m ötande fordon eller går av vägbanan. 
Sålunda bör ej heller sådana fordons
kom binationer få förekomma, där vid 
bromsning släpfordonets hjul låses före 
övriga hjul.

2.2.3 Dragfordonets framhjul låses före 
övriga hjul
I det fall a tt  endast dragfordonets fram 
hjul låses, förloras visserligen styrför
mågan, men fordonskombinationen ä r  
dynam iskt stabil, dvs. risk för fällknivs
verkan föreligger inte. Vid bromsning i 
kurvor med liten krökningsradie är 
därem ot risken a t t  fordonskom binatio
nen skall läm na vägbanan ganska stor. 
Styrförm ågan återfås emellertid så snart 
fram hjulen åter börja t rulla, och fordons
kom binationen kan då med norm ala 
styrm anövrer återföras till r ä t t  kurs.

2.2.4 D t agf or donets samtliga hjul låsta 
Med dragfordonets samtliga hjul låsta  
är fordonskom binationen instabil om



släpfordonet u tövar en påskjutande k raft 
på dragfordonet. Instabiliteten är dock 
inte lika stor som i fallet med endast bak
hjulen låsta på dragfordonet. Denna 
situation kan undvikas med en sådan 
bromskraftfördelning, a tt  låsningsgrän- 
sen för dragfordonets fram hjul uppnås 
före låsningsgränsen för övriga hjul, dock 
under förutsättning a t t  fordonsföraren 
lägger märke till denna framhjulslåsning 
och undviker a t t  y tterligare öka broms- 
pedalkraften.

2.3 Fältförsök

V äginstitu tet har u tfört bromsprov med 
e tt släpfordon och tv å  olika dragfordon. 
Proven ägde rum på en våt, m ycket jäm n 
och i det närm aste horisontell asfaltbe- 
lagd bana. Bromsningarna utfördes så a t t  
låsning av såväl e tt som tv å  hjulpar er
hölls. U tgångshastigheterna låg mellan 
40 och 90 km/h.

Bromskraftfördelningen för det ena 
dragfordonet var sådan a t t  vid brom s
försök u tan  tillkopplat släpfordon bak
hjulen låstes först. Den instabilitet, som 
härvid erhölls, ledde vid bromsning från 
utgångshastigheter över 70 km /h till 
sladdningstendenser som kunde hävas 
endast genom a tt  bromsningen avbröts. 
Med alla hjul låsta vred sig fordonet van
ligen något under bromsningen.

Det andra dragfordonet hade en broms
kraftfördelning som medförde a t t  vid 
bromsprov u tan  tillkopplat släpfordon 
fram hjulen låstes först, och a tt, tro ts  a t t  
fordonet var u tru s ta t med bromsservo, 
bakhjulen kunde låsas endast vid låg 
hastighet. Vid dessa prov var fordonet 
dynam iskt stab ilt och kursavvikelsen 
även vid bromsning från 90 km /h obetyd- 
lig-

Bromsprov med det förstnäm nda drag
fordonet med tillkopplat släpfordon kun
de ej utföras med enbart låsta bakhjul hos 
dragfordonet men väl med samtliga hjul 
låsta. Vid bromsning från 50 km /h u tb il

dades ej någon fällknivsverkan. F rån  70 
km /h erhölls därem ot sådan verkan. 
Denna inträffade vid låg hastighet men 
så snabbt a tt  föraren ej hann reagera med 
m otåtgärder. Vinkeln mellan fordonen 
uppgick därvid i e tt  fall till drygt 40°. 
På grund av snabbheten i vikningsför- 
loppet vid bromsning från 70 km /h sam t 
risken för vältning utfördes ej prov med 
denna fordonskom bination från 90 km /h.

För den andra vid fältförsöken an
vända fordonskom binationen kunde en
dast fram hjulslåsning uppnås och kom 
binationen var därvid som v ä n ta t dyna
m iskt stabil inom hela det aktuella has
tighetsom rådet.

Vid bedömningen av försöksresultaten 
m åste m an ta  hänsyn till a tt  dagens for
don vanligen är u trustade med bromssys
tem  som medger låsning av sam tliga hjul. 
Vidare torde det få hållas för sannolikt 
a tt  föraren i en kritisk situation ej förm år 
anpassa brom spedalkraften så a tt  låsning 
undvikes och a t t  han dessutom försöker 
göra en girmanöver. D etta  ta la r för a tt  
70 km /h i sådana fall är en för hög hastig
het. Em ellertid kan man hävda a t t  den 
m axim alt tillå tna hastigheten bara u t
ny ttjas  under sådana om ständigheter då 
risken för dylika nödbrom sningar är i det 
närm aste obefintlig sam t a t t  försöken 
tyder på a t t  fordonskom binationen under 
gynnsam m a vägförhållanden hinner stan
na, innan vinkeln mellan fordonen hunnit 
an ta  farligt stora värden.

3. Lätta fordonskombinationers 
bromsförmåga

3.1 Definitioner

Med bromsförmåga avses i de tta  sam
m anhang e tt fordons m axim ala förm åga 
till hastighetsm inskning med bibehållen 
dynamisk stabilitet. Av avsn itt 2 fram 
går, a tt  bromsning med bibehållen dy



nam isk stabilitet föreligger i tv å  fall, 
nämligen när inga hjul är låsta sam t när 
endast dragfordonets fram hjul är låsta.

Bromssträcka är e tt begrepp, som vid 
första påseende förefaller entydigt. N är
mare studium  av begreppets innebörd 
visar emellertid a tt  flera definitioner är 
tänkbara , beroende på var bromsningen 
anses ha börjat.

I juridiska sam m anhang är den brom s
sträcka av intresse som anger den sträcka 
som tillryggalägges efter det a t t  anled
ning till bromsning uppkom m it. Denna 
sträcka är sam m ansatt av (1) besluts
sträcka, (2) reaktionssträcka, (3) broms- 
ansättningssträcka, (4) brom skraftupp- 
byggnadssträcka sam t (5) brom ssträcka 
med full brom skraft. Sträckorna (1) och 
(2) är, som synes, enbart förar- och situa- 
tionsbetingade, sträckorna (3) och (4) 
förar- och brom ssystem betingade och 
sträckan (5) enbart bromssystembe- 
tingad.

Ur teknisk synpunkt är brom ssträckan 
e tt  u ttryck  för e tt fordons bromsförmåga. 
Sträckorna (1) och (2) är därför ointres
santa. Sträckorna (3) och (4) m åste vara  
kända som funktion av m anöverhastig
heten i form av tidsderivatan för pedal
kraften, eftersom jämförelser endast kan 
göras vid samma derivatavärden.

För a t t  ange e tt fordons m öjlighet a t t  
under bromsning u tn y ttja  en given frik- 
tionskoefficient har begreppet medel- 
bromsningsverkningsgrad införts. Med 
medelbromsningsverkningsgrad avses 
kvoten mellan erhållen m edelretardation 
inom e tt hastighetsintervall och den 
teoretisk t möjliga m edelretardationen 
inom samma hastighetsintervall. Då här 
aktuella bromsningsstudier behandlar 
bromsning till stillastående, har den 
teoretisk t möjliga m edelretardationen 
u ttryck ts  som den rådande m axim ala 
friktionskoefficienten gånger tyngd- 
accelerationen plus en tredj edel av kvoten 
mellan summan av luftm otstånden vid

hastigheten för bromsningens början och 
summan av fordonets massor.

Bromskraftfördelningen hos dragfordo
net definieras som kvoten mellan broms
kraften vid fram hjulen och vid bak
hjulen under förutsättning a tt  inga hjul 
är låsta.

Yid varje kom bination hjul—vägbana 
erhålls vid bromsning med rullande hjul 
e tt  största värde på friktionskoefficien
ten  som här benämnes friktionsmaximum. 
D etta  m axim um  uppnås i regel då det 
bromsade hjulets periferihastighet är 
10 å 20 % lägre än hastigheten vid fri 
rullning. Bromsning med ytterligare 
något m inskad periferihastighet leder 
snabbt till låsning av hjulet. Friktions
m axim um  kan därför sägas ange hjulets 
låsningsgräns.

3.2 Olika faktorers inverkan på fordons- 
kombinationers bromsförmåga

3.2.1 Förutsättningar 
För a t t  u tröna e tt antal param etrars in
verkan på en fordonskombinations 
bromsförmåga vid olika värden på drag
fordonets brom skraftfördelning har ekva
tioner fram tagits för beräkning av en 
fordonskom binations retardation vid 
bromsning under körning rak t fram på 
horisontell vägbana (appendix H .l) . E k
vationerna har fram tagits för tv å  olika 
släpfordonsbrom styper vardera vid tv å  
olika bromsningsfall. Släpfordonsbroms- 
typerna är:

1. Pedalkraftstyrd  släpfordonsbroms, 
varvid  brom skraften vid släpfordonets 
h jul är proportionell m ot den av drag
fordonets hjul utvecklade brom skraften 
under förutsättning a t t  inga hjul är låsta.

2. R etardationsstyrd  släpfordons
broms, här påskjutsbrom s, dvs. brom s
kraften vid släpfordonets hjul är pro
portionell m ot den i dragstången vid 
bromsning av dragfordonet uppkom na 
påskjutskraften.

Beräkningarna har u tförts för följande



stabila bromsningsfall (jämför avsn itt använts en personbil vägande 1 200 kg 
3.1). med den statiska hjulbelastningen lika

Bromsningsfall A. Fram hjulen brom- för alla fyra hjulen, 
sade till låsningsgränsen så a tt friktions- Under beräkningarna har följande 
m axim um  antagits gälla och övriga hjul storheter hållits konstanta, 
bromsade, men endast i specialfall ettdera 
eller båda hjulparen till låsningsgränsen.

Bromsningsfall B. Fram hjulen låsta För drag fordonet:
och dragfordonets bakhjul eller släpfor- A vstånd mellan tyngd-
donets hjul, vilketderasom  först inträffar, punktens och framaxel-
bromsade till låsningsgränsen sam t övriga centrum s proj ektioner
hjul bromsade, men endast i specialfall på längdaxeln ..................  / =  1,30 m
till låsningsgränsen. För a t t  förenkla be- A vstånd mellan tyngd-
räkningarna har dock d e tta  m odifierats punktens och bakaxel-
till a t t  gälla bromsning med fram hjulen centrum s projektioner
låsta och dragfordonets bakhjul bromsa- på längdaxeln ..................  b =  1,30 m
de till låsningsgränsen sam t släpfordonets A vstånd mellan tyngd-
hjul bromsade men endast i specialfall till punktens och dragkule-
låsningsgränsen. centrum s projektioner

Beräkningarna behandlar bromsning på längdaxeln ..................  a =  2,50 m
till stillastående. På grund av hastighets- Tyngdpunktens höjd
beroendet hos luftm otstånd och friktions- ö v e rv ä g b a n a n ................  h =  0,57 m
koefficient är även retardationen hastig- M assa.................................  m  = 1  200 kg
hetsberoende. För varje friktionsnivå har Dragkulecentrum s höjd
dock endast friktionskoefficienten gäl- över v ä g b a n a n ................ hk = 0,30 m
lande låst hjul antagits variera med Luftm otståndskoeffi-
hastigheten, medan friktionsm axim um , c ie n t................................. =  0,45
för a t t  förenkla beräkningarna, antagits F ro n ta rea .......................... A  =  1,70 m 2
vara  oberoende av hastigheten. L uftm otståndets an-

På grund av retardationens hastighets- greppscentrums höjd
beroende har hastighetsom rådet delats över v äg b an an ................. ht = 0 ,9 0  m
upp i e tt antal intervall i vars ändpunkter 
retardationen  beräknats. Med dessa re- 
tardationsvärden som underlag har sedan p ^r släpfordonet:
inom  varje hastighet sintervall beräknats Tyngdpunktens höjd
en m edelretardation med vars hjälp del- över v ä g b a n a n ...............  he =  0,80 m
brom ssträckan inom hastighetsinterval- Luftm otståndskoeffi-
le t beräknats. Med hjälp av den to ta la  c ie n t...................................  wie =  0,70
brom ssträckan har sedan m edelretarda- F rontarea (reducerad
tionen under hela bromsningen fram- meci hänsyn till drag-
tagits. Med brom ssträcka avses här och fordonets inverkan) . . .  Å „  =  2,00 m 2
i det följande brom ssträcka enligt (5) i L uftm otståndets an-
avsn itt 3.1. Sträckorna (3) och (4) för- greppscentrums höjd
summas för a tt  förenkla beräkningarna. över v äg b an an ................  hie =  1,60 m
Även sträckorna (1) och (2) försummas
(jämför avsnitt 3.1). Vidare har för släpfordonet följande vär-

Som dragfordon har vid beräkningarna den använts om ej annat angivits:
.5— 714556



M assa..............................  me =  600 kg
A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkule- 
centrum s projektioner
på längdaxeln...............  ae =  2,71 m
A vstånd mellan tyngd
punktens och axelcent
rum s projektioner på 
längdaxeln ...................... be =  0,19 m

Vid pedalkraftstyrd  släpfordonsbroms: 
K voten mellan sam
m anlagd brom skraft vid 
släpfordonets hjul och 
dito vid fordonskom- 
binationens samtliga 
hjul (när inget hjul är låst) Zetot =  0,20

Vid påskjutsbroms:
K voten mellan sam
m anlagd brom skraft 
vid släpfordonets hjul 
(när inget hjul är låst) 
och påsk ju tskraft i 
dragstången.......................  ZeFla=  1,5

Fordonskom binationen bestående av 
ovannäm nda dragfordon och släpfordon 
kallas i det följande baskombination.

Förutom  släpfordon med massan 600 
kg har ytterligare tre  släpfordon be
handlats. För dessa gäller förutom  ovan 
angivna värden på he, wle9 A er och hte, 
följande datakom binationer:

777e — 400 kg ae=  2 ,61m  be =  0,29 m
7?7e =  900 kg ae =  2,77 m be =  0,13 m
777e =  1 200 kg ae=  2,80 m be =  0,19 m

Om ej annat angivits har dessutom föl
jande värden använts:

Hastigheten vid broms-
ningens b ö rja n   v =  15 m/s

(54 km/h)

Friktionsm axim um  . . . fjimax =  0,7 
Friktionskoefficient
vid låst hjul . . jug = jumCLX (1 -  0,0165x) 
där x =  fordonskombinationens hastighet

I figur H .l— 9 redovisas för e tt 
antal olika fordonsparam etrar medel- 
bromsningsverkningsgraden som funk
tion av dragfordonets brom skraftfördel
ning. Figur H.10 visar för fyra värden på 
jumax brom ssträckan som funktion av 
medelbromsningsverkningsgraden.

3.2.2 Inverkan av släpfordonets massa 
I figurerna H .l och H.2 har dragfordo
net kom binerats med fyra olika släpfor
don med m assorna 400, 600, 900 och 1200 
kg. I figur H .l, som gäller då släpfordo
net är försett med pedalkraftstyrd  broms, 
svarar i alla fyra fallen släpfordonets 
brom sar för 20 % av fordonskombina
tionens to ta la  brom skraft så länge inget 
hjul är låst. I figur H.2, som gäller då 
släpfordonen är försedda med påsk ju ts
broms, har kvoten mellan släpfordonshju- 
lens to ta la  brom skraft när inget hjul är 
låst och påskjutskraften  i dragstången 
hållits konstan t i alla fyra fallen och vid 
e tt sådant värde, a tt  släpfordonet m ed 
massan 600 kg ger p rak tisk t taget sam m a 
brom skraftbidrag med denna brom styp 
som med den pedalkraftstyrda broms* 
typen i figur H .l.

Om skillnaderna i dragstångslängd och 
kulbelastning mellan de olika släpfordo
nen försummas, kan för e tt visst värde 
på dragfordonets bromskraftfördelning 
figurerna H .l och H.2 sägas visa hur 
släpfordonets massa inverkar på medel
bromsningsverkningsgraden vid de båda 
olika släpfordonsbrom styperna.

Av de heldragna kurvorna med negativ 
vinkelkoefficient, gällande bromsnings- 
fall A (se avsn itt 3.2.1), kan i figur H .l u t
läsas, a t t  om baskom binationens drag
fordon har brom skraftfördelningen 2,0, 
m edelbromsningsverkningsgraden är ca.
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Figur H .l. Medelbromsningsverkningsgradens 
beroende av släpfordonets massa. Släpfordon med 
pedalkraftstyrd. broms

0,73 vid de förutsättn ingar varunder 
figur H .l gäller. Då släpfordonet med 
massan 600 kg enligt förutsättn ingarna 
ger samma brom skraftbidrag med båda 
brom styperna, ger figur H.2 för denna 
fordonskom bination samma medelbroms- 
ningsverkningsgrad som figur H .l, dvs. 
ca 0,73. Om i stället släpfordonet med 
massan 900 kg tillkopplas, blir medel- 
bromsningsverkningsgraden enligt figur 
H .l ca 0,61. M otsvarande värde i figur 
H.2 är ca 0,65. En jämförelse mellan 
figurerna H .l och H.2 visar sålunda, a tt  
inverkan av släpfordonets massa är m in
dre vid påskjutsbrom sen än vid den pedal-

DRAGFORDONETS BROMSKRAFTFÖRDELNING Z

Figur H.2. Medelbromsning sverknings gr a dens 
beroende av släpfordonets massa. Släpfordon med 
påskjutsbroms

kraftsty rda  släpfordonsbromsen. D etta 
ta la r till fördel för påskjutsbrom s framför 
pedalkraftstyrd  släpfordonsbroms i de 
fall, då släpfordonets massa är u tsa tt för 
stora variationer.

Läget av de i figurerna H .l och H.2 
heldragna kurvorna med negativ vinkel
koefficient gällande bromsningsfall A 
ta la r för e tt relativ t lågt värde på drag
fordonets brom skraftfördelning. Med 
släpfordonet vägande 600 kg i figur H .l 
skulle en brom skraftfördelning hos drag
fordonet lika med ca 1,3 ge god medel- 
bromsningsverkningsgrad. För lägre vär
den på dragfordonets brom skraftfördel-
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Figur H.3. Gränskurva för bromsning enligt 
bromsningsfall A . Släpfordon med pedalkrafl- 
styrd broms

ning existerar ej kurvan, vilket innebär 
a t t  dragfordonets bakhjul låser sig innan 
fram hjulen uppnår låsningsgränsen, vil
ket är olämpligt med hänsyn till fordons
kom binationens stabilitet under broms- 
ningen.

Den streckade böjda kurvan, som gäl
ler det ensamma dragfordonet, likaledes 
vid bromsningsfall A, existerar endast 
för värden på dragfordonets brom skraft
fördelning överstigande ca 1,9. D etta  
innebär, a t t  om under här gällande för
hållanden väljes en brom skraftfördelning 
för dragfordonet, som ger god medel- 
bromsningsverkningsgrad vid bromsning

av fordonskom binationen, kommer vid 
bromsning av det ensamma dragfordonet 
bakhjulen a t t  uppnå låsningsgränsen före 
fram hjulen, vilket är olämpligt ur stabili- 
tetssynpunkt. D ragfordonet m åste därför 
ges e tt så högt värde på brom skraftför
delningen, i d e tta  fall m inst 1,9, a t t  det 
vid bromsning u tan  tillkopplat släpfor
don har tillräckligt god stabilitet.

K urvor med vinkelkoefficient större 
än eller lika med noll gäller bromsnings
fall B (se avsn itt 3.2.1), vilket represen
te ra r övre gränsen för hur k raftig t drag
fordonet kan bromsas med bibehållen 
stabilitet.

I fallet med pedalkraftstyrd  släpfor- 
donsbroms, figur H .l, ökar medelbroms- 
ningsverkningsgraden med dragfordonets 
brom skraftfördelning beroende på a tt ju  
högre den senare är, desto hårdare måste 
bromspedalen nedtram pas innan drag
fordonets bakhjul uppnår låsningsgrän
sen, vilket med denna typ  av släpfor- 
donsbroms även innebär a t t  släpfordonet 
bromsas hårdare.

Av figur H.2, som gäller påskjuts- 
broms, fram går a t t  medelbromsnings- 
verkningsgraden i bromsningsfall B (de 
vågräta  heldragna kurvorna) är oberoen
de av dragfordonets brom skraftfördel
ning. Orsaken härtill är a tt  brom skraf
terna vid dragfordonets fram- och bak
hjul, då bromsningsfall B gäller, är obe
roende av dragfordonets brom skraftför
delning varav  följer a t t  även påskjuts- 
kraften i dragstången och därm ed brom s
kraften vid släpfordonets hjul och följ
aktligen fordonskom binationens to tala  
brom skraft är oberoende av dragfordo
nets brom skraftfördelning.

Om i figur H .l tillfogas ytterligare 
kurvor gällande bromsningsfall A för 
olika släpfordonsmassor, erhålles en skara 
kurvor, vars existensområde begränsas 
uppåt och å t vänster av en kurva med e tt 
utseende enligt figur H.3. Denna kurva 
utgör orten för optim al medelbroms-



ningsverkningsgrad, vid bromsningsfall
A, som funktion av dragfordonets brom s
kraftfördelning under här givna föru t
sättningar. H ärvid förutsättes bl. a. a tt  
brom skraftkvoten Z et0t är konstan t och 
a t t  för varje värde på dragfordonets 
brom skraftfördelning det värde på släp
fordonets massa väljes som ger den bästa  
medelbromsningsverkningsgraden. K ur
van visar a t t  om friktionskoefficienten 
och släpfordonets procentuella andel av 
den to ta la  brom skraften är givna, rådan
de friktion u tn y ttja s  optim alt endast vid 
e tt bestäm t värde på dragfordonets 
brom skraftfördelning och e tt bestäm t 
värde på släpfordonets massa under för 
övrigt oförändrade förutsättningar.

3.2.3 Inverkan av friktionskoefficienten 
mellan hjul och vägbana 
I figur H.4 visar de heldragna kurvorna 
hur friktionskoefficienten inverkar på 
medelbromsningsverkningsgraden för 
baskom binationen då släpfordonet är u t
ru s ta t med pedalkraftstyrd  broms. De 
streckade kurvorna har, som tidigare, 
m otsvarande innebörd för det ensamma 
dragfordonet. I figur H.5 gäller samma 
förhållanden endast med den skillnaden, 
a tt  släpfordonet är u tru s ta t med påsk ju ts
broms. K urvorna med negativ vinkel
koefficient avser bromsningsfall A och 
kurvorna med vinkelkoefficient större än 
eller lika med noll avser bromsningsfall
B. Figurerna H.4 och H.5 visar hur 
kurvorna med negativ vinkelkoefficient 
gällande bromsningsfall A förskjuts m ot 
högre värden på dragfordonets brom s
kraftfördelning vid ökande värde på 
friktionskoefficienten. De värden på 
dragfordonets brom skraftfördelning som 
enligt figurerna H.4 och H.5 vid broms
ningsfall A ger fordonskom binationen 
den effektivaste bromsningen ä r ca 1,0,
1,1, 1,3 och 1,4 då friktionsm axim um  är 
resp. 0,1, 0,4, 0,7 och 0,9. M otsvarande 
värden på dragfordonets brom skraftför

delning vid bromsningsfall A är för det 
ensamma dragfordonet resp. ca 1,1, 1,4, 
1,9 och 2,3.

Om dragfordonets brom skraftfördel
ning är konstant, vilket vanligen är fal
let, fordras sålunda a t t  den vid frik
tionskoefficienten 0,7 har värdet 1,3 för 
a tt  vid bromsning enligt bromsningsfall 
A ge baskom binationen högsta medel- 
bromsningsverkningsgrad. Yid samma 
friktionskoefficient och bromsningsfall för 
det ensamma dragfordonet fordras dock 
för högsta medelbromsningsverknings- 
grad bromskraftfördelningen 1,9. Om här 
aktuellt dragfordon sålunda har en brom s
kraftfördelning med värdet 1,9, kan det 
ensamma dragfordonet brom sas med bi
behållen stabilitet vid friktionskoeffi- 
cienter upp till 0,7. Om till de tta  drag
fordon kopplas det här aktuella släp
fordonet, blir enligt figurerna H.4 och
H.5 vid bromsningsfall A och friktions
koefficienten 0,7 medelbrom sningsverk
ningsgraden ca 0,75, vilket i de tta  speciel
la fall m otsvarar en brom ssträcka på ca 
22 m enligt figur H.10 jäm fört med ca 
18 m vid m edelbromsningsverkningsgra
den ca 0,89 vid den i d e tta  fall optim ala 
brom skraftfördelningen 1,3. Brom ssträc
kan vid brom skraftfördelningen 1,9 är 
alltså m er än 22%  längre än vid den i 
de tta  fall optim ala brom skraftfördel
ningen. Yid friktionskoefficienten 0,4 blir 
brom ssträckan ca 41 m jäm fört med ca 
33 m vid den för denna friktionskoef
ficient optim ala brom skraftfördelningen
I,2, dvs. en förlängning med ca 24 %. 
Trots de tta  m åste, för a t t  bromsning 
skall möjliggöras med bibehållen stabili
te t  även med det ensamma dragfordonet, 
krävas a t t  dettas brom skraftfördelning 
har det högre värdet.

3.2.4 Inverkan av hastigheten vid broms- 
ningens början
Figurerna H.6 och H.7 visar medel
bromsningsverkningsgraden som funk-
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Figur H A . Medelbromsningsverkningsgradens 
beroende av friktionsmaximum. Släpfordon med 
pedalkraftstyrd broms

tion av dragfordonets brom skraftfördel
ning vid tre  olika hastigheter vid broms- 
ningens början. H astigheten inverkar 
obetydligt på medelbromsningsverk
ningsgraden vid bromsningsfall A m edan 
en med ökande hastighet m ärkbar för
sämring kan iakttagas för bromsningsfall 
B. Samma förhållanden gäller även för 
det ensamma dragfordonet (streckade 
kurvorna). A tt m edelbromsningsverk
ningsgraden i bromsningsfall B, då fram 
hjulen till skillnad m ot i bromsningsfall

D R A G FO R D O N ET S  B R O M S K R A F T FÖ R D ELN IN G  Z

Figur H.5. Medelbromsningsverkningsgradens 
beroende av friktionsmaximum. Släpfordon med 
påskjutsbroms

A är låsta, m inskar med ökande hastighet, 
torde bero på a t t  friktionen vid låst hjul 
m inskar vid ökande hastighet, m edan 
friktionen vid rullande hjul enligt föru t
sättn ingarna antagits vara  oberoende av 
hastigheten.

3.2.5 Inverkan av släpfordonets broms
kraft
Figurerna H.8 och H.9 visar vardera vid 
fyra värden på släpfordonets andel av 
fordonskombinationens to ta la  brom s
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Figur H.6. Medelbromsningsverkningsgradens 
beroende av hastigheten vid bromsningens början. 
Släpfordon med pedalkraftstyrd broms

k raft medelbromsningsverkningsgraden 
som funktion av dragfordonets brom s
kraftfördelning vid bromsning av baskom 
binationen från 15 m/s (54 km /h). Figur
H.8 gäller för pedalkraftstyrd  släpfor- 
donsbroms m edan figur H.9 gäller för 
påskjutsbrom s. K urvorna i bromsnings
fall A företer som synes vissa likheter 
med m otsvarande kurvor för olika släp
fordons massor i figurerna H .l och H.2. 
Existensom rådet för kurvorna gällande 
bromsningsfall A begränsas även här av 
en kurva liknande den i figur H.3. I 
analogi med fallet med olika massor hos

D R A G FO R D O N ET S  BR O M S K R A F T FÖ R D ELN IN G  Z

Figur H.7. Medelbromsningsverkningsgradens 
beroende av hastigheten vid bromsningens början. 
Släpfordon med påskjutsbroms

släpfordonet gäller här a t t  endast e tt be
stäm t värde på släpfordonets broms- 
kraftandel ger högsta möjliga medel- 
brom sningsverkningsgrad under i övrigt 
oförändrade betingelser. E ndast vid 
denna speciella kom bination av param e
tervärden  uppnås m edelbromsningsverk
ningsgraden 1,0 vilket innebär,a tt det spe
ciella gränsfall in träffar, a t t  in te endast 
dragfordonets fram hjul är brom sade till 
låsningsgränsen, u tan  även dess bakhjul 
och släpfordonets hjul. Figur H.8, som 
gäller för pedalkraftstyrd  släpfordons- 
broms visar a t t  medelbromsningsverk-



DRAGFORDONETS BROMSKRAFTFÖRDELNING Z 

Figur H.8. Medelbromsning sverkning sgradens be
roende av släpfordonets andel av fordonskombina
tionens totala bromskraft. Släp fordon med pedal
kraftstyrd broms

ningsgraden vid bromsningsfall B ökar 
till en viss gräns med ökande värde på 
dragfordonets brom skraftfördelning var
vid ökningen är större ju  större släpfor
donets brom skraftandel är. K urvan slutar 
vid det värde, vid vilket släpfordonets 
hjul uppnår låsningsgränsen sam tidigt 
med dragfordonets bakhjul.

3.2.6 Sammanfattning av fem olika para
metrars inverkan på medelbromsningsverk
ningsgraden
I figur H . l l  visas för släpfordon försett 
m ed pedalkraftstyrd  broms hur släpfor
donets massa me, dragfordonets brom s

D R A G FO R D O N ET S  BR O M S K R A F T FÖ R D ELN IN G  Z

Figur H.9. Medelbromsningsverkningsgradens be
roende av förhållandet mellan släpfordonets broms- 
kraft och påskjutskraften. Släpfordon med på
skjutsbroms

kraftfördelning Z, kvoten mellan släpfor- 
donshjulens to ta la  brom skraft och for- 
donskom binationens to ta la  brom skraft 
(när inget hjul är låst) Z etot, hastigheten 
vid bromsningens början v och friktions- 
maxim um  jumax var och en inverkar på 
m edelbromsningsverkningsgraden vid 
bromsning enligt bromsningsfall A. Övri
ga fordonsdata m otsvarar baskom bina
tionens (se avsn itt 3.2.1).

I figur H.12 illustreras samma för
hållanden endast med den skillnaden a tt  
släpfordonet är försett med påsk ju ts
broms varför Z e tot har u tb y tts  m ot Ze Fkx 
dvs. kvoten mellan släpfordonshjulens
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Figur H.10. Bromssträckan som funktion av 
medelbromsningsverkningsgraden. Hastighet vid 
bromsningens början 15 m/s (54 km/h). Broms
ningsfall A

to ta la  brom skraft (när inget hjul är låst) 
och påsk ju tskraften  i dragstången.

Vid en jämförelse mellan figur H . l l  
och figur H .l2 fram går a t t  dragfordonets 
brom skraftfördelning, hastigheten vid 
bromsningens början och friktionsm axi
mum vardera har p rak tisk t taget samma 
inverkan på medelbromsningsverknings
graden vid de båda släpfordonsbromsty- 
perna. Inverkan av släpfordonets massa 
på medelbromsningsverkningsgraden är 
därem ot större vid släpfordon med pedal
k raftstyrd  broms än vid släpfordon med 
påskjutsbrom s. Medelbromsningsverk

ningsgraden är vidare en progressiv funk
tion av Z e tot men en degressiv funktion av

Fkx •

3.3 Krav på lätta fordonskombinationers 
bromsförmåga

Samma krav på brom sförm åga bör läm p
ligen gälla för såväl e tt  ensam t fordon 
som för en fordonskombination. Enlig t 
gällande svenska bestäm m elser krävs 
en m edelretardation av 4,3 m /s2 vid in 
bromsning av e tt fordon vid to ta lv ik t. 
D etta  m otsvarar en to ta l brom skraft vid 
hjulens periferi av 50—55 % av fordo
nets tyngd vid to talv ikt. Då risken för lås
ning av dragfordonets bakhjul resp. släp
fordonets hjul är störst vid tjän stev ik t 
föreslås förutom ovannäm nda krav a t t  
en fordonskombination vid inbromsning 
vid tjänstev ik t vid hastigheten 50 km /h 
skall kunna uppnå retardationen 6 m /s2 
på to rr asfalt eller betong u tan  a t t  något 
hjul låses.

3.3.1 Gränser för drag- resp. släpfordo
nets belastningsvariationer 
För a t t  man skall få en uppfattn ing om 
vilka belastningsvariationer hos dragfor
don resp. släpfordon som kan tolereras 
för fordonskom binationer där broms- 
kraftförhållandet mellan de olika axlarna 
inte påverkas av fordonsenheternas be- 
lastningstillstånd, har följande beräk
ningar utförts.

I förenklande syfte antages kulbelast
ning och dynam iska hjulbelastningsänd- 
ringar försumbara. Dragfordonet an
tages vidare ha en för friktionskoeffi- 
cienten 0,8 avpassad brom skraftför
delning.

Beteckningar:
Dragfordonets tjänstev ik t. . . m tj (kg) 
Dragfordonets to ta lv ik t. . . .  m tjX  (kg) 
Släpfordonets tjän stev ik t. . . metj (kg) 
Släpfordonets to ta lv ik t me tjY  (kg)



retardationen 6 m /s2 ^  0,6 g m /s2, er- 
hålles

B  + jB56 = 0,6 g (muX  + m etj)
B se = f ig  m e tj = 0,8 g me tj 
B  — B  56Z &6 = tj

vilket ger

Om m tjlmetj antages variera mellan 1
och 3, fås för
m tjlm e tj =  1  X  = 1,67
m tj lm e t j  = 3 X  = 1,44

Figur H. 11. Medelbromsningsverkningsgradens beroende av fem olika parametrar. Släpfordon med 
pedalkraftstyrd broms

Sammanlagd brom skraft vid
dragfordonets h ju l.................  B  (N)
Sammanlagd brom skraft vid
släpfordonets h ju l..................  B 5Q (N)
B rom skraft
förhållandet B /B 56...............  Z56

Om Z56 == mtjlmetj, dvs. brom skraft
förhållandet har anpassats för tjänste- 
v ik ttillståndet, kommer en ökning av 
dragfordonets belastning a tt  medföra a tt  
släpfordonets hjul vid bromsning låses 
tidigare än dragfordonets. Uppställes 
villkoret a t t  d e tta  vid friktionskoeffi- 
cienten ^  =  0,8 får ske tid igast vid



Figur H.12. Medelbromsningsverkningsgradens beroende av fem olika parametrar. Släpfordon med 
påskjutsbroms

Om endast släpfordonets v ik t ökas, 
kommer, med samma antaganden som 
tidigare, hjullåsning först a tt  inträffa på 
dragfordonet. Uppställes villkoret, a tt  
de tta  vid friktionskoefficienten [i =  0,8 
får ske tidigast vid retardationen 6 m /s2, 
erhålles

B  + b s,6 = °»6 9 (mtj + me tjY)
B  = fj, g m tj = 0,8 g m tj 
B M = B /Z sls = B m l, tjlmtf

vilket ger

Om m tllmetj antages variera mellan 1
och 3, fås för
ffltj Iffl-e tj ~  i  y  — 1,6 7
m tjl m e ti = 3 Y = 2,33

Beräkningarna visar, a t t  inverkan av 
förändrad belastning hos dragfordonet är 
störst när släpfordonet är lä tt  i förhål
lande till de tta  sam t a t t  inverkan av 
släpfordonets belastning är störst när



släpfordonet är tu n g t i förhållande till 
dragfordonet. Beräkningsresultaten visar 
även a t t  värdet 1,5 för såväl X  som Y  
kan vara läm pligt som gränsvärde för 
k rav  på bromssystem med lastreglerad 
verkan. Släpfordons bromssystem bör 
sålunda till sin verkan vara  beroende av 
släpfordonets belastningstillstånd om för
hållandet to ta lv ik t/tjänstev ik t för släp
fordonet överstiger värdet 1,5. Förhållan
det mellan brom sverkan på dragfordon 
och släpfordon bör påverkas av dragfor
donets belastningstillstånd om förhållan
det to t  a lv ik t/t jänstev ik t för dragfordonet 
överstiger värdet 1,5.

3.4 Fältförsök

Den i avsn itt 2.3 om näm nda fordons- 
kom binationen, som vid bromsning på 
grund av låsning av dragfordonets sam t
liga hjul var dynam iskt instabil, bestod 
av e tt dragfordon och e tt släpfordon av 
ungefär samma tyngd, m edan dragfordo
net i den andra fordonskom binationen 
var ungefär dubbelt så tu n g t som släp
fordonet. Samma släpfordon användes, i 
enlighet med det ovan anförda, i båda 
fordonskom binationerna.

Med den förstnäm nda, under brom s
ning instabila, fordonskom binationen er
hölls högre retardationsvärden än med 
den andra, under bromsning stabila, for
donskombinationen. D etta  beror på a tt  
dragfordonet i den förstnäm nda fordons
kom binationen hade en sådan brom s
kraftfördelning a tt  alla fyra hjulen upp
nådde låsningsgränsen ungefär sam tidigt. 
D etta  medger sålunda u tn y ttjande  av 
dragfordonets optim ala bromsförmåga, 
m edan med det andra dragfordonet en
dast fram hjulslåsning kunde uppnås, och 
bakhjulens brom skraft begränsades av 
a t t  tillräckligt hög pedalkraft inte kunde 
åstadkom m as. D etta  illustrerar det för
hållandet a t t  endast en begränsning av 
släpfordonets v ik t i relation till dragfor
donet inte medför säkerställande av god

bromsförmåga hos fordonskom binatio
nen.

Dock bör i de tta  sam m anhang ånyo 
påpekas a t t  dynamisk stabilitet under 
bromsning är ur trafiksäkerhetssynpunkt 
av större betydelse än maximal re tarda- 
tionsförm åga hos e tt fordon eller en for- 
donskombination.

4. Släpfordons bromssystem
4.1 Karakterisering av släpfordons 
bromssystem

Yid bedömning av e tt släpfordons broms
system är följande faktorer av betydelse.
1. Fördröjning
2. Reglerfunktion
3. Inverkan av varierande belastning på  

dragfordonet
4. Inverkan av varierande belastning på 

släpfordonet
5. Separatbrom sning med dragfordonet
6. Separatbrom sning med släpfordonet
7. Bromsningsegenskaper vid backning
8. Termisk dimensionering

4.1.1 Fördröjning
Med fördröjning avses här tidsavståndet 
mellan de tidpunkter, vid vilka drag
fordonets brom soljetryck och släpfordo
nets brom skraft u p p n å tt hälften av resp. 
slutvärde. Yid in stitu te ts  prov kunde 
de tta  sam band inte m ätas direkt. 1 stä l
let betrak tades m otsvarande tidsavstånd  
mellan dragfordonets brom soljetryck och 
m anöverstorhet för resp. brom styp. I det 
fall, där separatbrom sning med släpfor
donet kunnat utföras, erhölls sam bandet 
mellan brom skraft i form av retardation 
och m anöverstorhet. I d e tta  fall har ge
nom näm nda indirekta förfaranden e tt 
exaktare värde på fördröjningen mellan 
brom soljetryck och brom skraft kunnat 
anges. En jämförelse mellan de olika släp- 
fordonsbrom styperna torde ändå vara 
möjlig på grund av den nära relationen 
mellan brom skraft och resp. m anöver
storhet för här aktuella brom styper. För
dröjningen hos släpfordonets bromssy-



stem bör om m öjligt vara  mindre än hos 
dragfordonets bromssystem. Stor för
dröjning i brom sverkan hos släpfordonet 
är ogynnsam med hänsyn till brom ssträc
kan men kanske främ st på grund av a tt 
risken för hjullåsning på dragfordonet och 
därm ed följande olägenheter ökar när 
släpfordonets egenretardation inte sätter 
in snabbt nog.

4.1.2 Reglerfunktion
Med reglerfunktion avses sam bandet 
mellan m anöverstorhet och brom skraft.

Reglerfunktionen bör vara linjär. Reg- 
lerfunktionerna för dragfordonsbroms 
och släpfordonsbroms bör vara så av
passade, a t t  brom skraften initieras sam
tid ig t i båda systemen eller eventuellt 
något tidigare på släpfordonet. Lås
ningsgränsen för fram brom sarna på drag
fordonet bör vidare, för a tt  riskerna för 
fällknivsverkan skall minskas, på to rr as
faltbeläggning uppnås något tidigare än 
för övriga axlar i kombinationen.

4.1.3 Inverkan av varierande belastning 
på dragfordonet
Vid ökande belastning på dragfordonet 
m inskar dess egenretardation vid en 
given brom spedalkraft. Är släpfordonets 
brom skraft retardationsstyrd, störs inte 
sam bandet mellan fordonens egenretar- 
dationer. Är släpfordonets brom skraft 
därem ot pedalkraftstyrd u tan  lastkän- 
nande reglerdon på dragbilen, blir släpfor
donet överbromsat jäm fört med dragfor
donet. Om dragfordonets lastförm åga är 
liten jäm fört med tjänstevikten , vilket 
vanligen är fallet med personbilar, blir 
ändringen så obetydlig, a t t  en godtagbar 
kompromisslösning i fråga om förhållan
det mellan dragfordonets och släpfordo
nets brom skraft lä tt  kan åstadkommas.

4.1.4 Inverkan av varierande belastning på 
släpfordonet
Vid konstant förhållande mellan drag
fordonets och släpfordonets brom skraft

kommer förhållandet mellan kom bina
tionens retardation  och släpfordonets 
egenretardation eller med andra ord 
kopplingskraften a t t  variera om släp
fordonets belastning varierar. Vid stora 
skillnader mellan tjänstev ik t och to ta l
v ik t på släpfordonet medför d e tta  an
tingen a tt  även vid m åttliga broms- 
ningar hjullåsning fås på släpfordonet 
när d e tta  är o lastat eller a t t  stora påskju- 
tande krafter fås på dragfordonet när 
släpfordonet är lasta t. I sådana fall bör 
därför släpfordonets brom sverkan vara 
lastberoende. D etta  kan åstadkom m as 
på olika sätt, t. ex. genom a t t  brom sver
kan styrs av påskjutskraften  i dragkopp
lingen eller av fjäderhoptryckningen på 
släpfordonets hjulfjädrar. System med 
manuell omställning förekommer också. 
Dessa har dock den nackdelen a t t  om
ställning för olika belastningstillstånd 
kan bli bortglömd. Skillnaden i retarda- 
tionsförm åga mellan fordonskom bination 
med la s ta t och o lasta t släpfordon blir, 
om brom ssystem et ej påverkas av belast
ningen, vid en viss belastning mindre ju 
tyngre släpfordonet är.

Bromssystem med belastningsreglerad 
brom sverkan är således angelägnast på 
släpfordon med stor lastförm åga i för
hållande till sin tjänstev ik t.

4.1.5 Separatbromsning med dragfordonet 
För a tt  i långa b ran ta  nedförslut hålla kon
stan t norm al hastighet u tan  a t t  bränna 
fordonsbrom sarna användes vanligen mo- 
torbrom sning. Vid av m asskrafter styrda 
släpfordonsbromsar kommer dessa a tt 
sättas an även vid sådan bromsning om 
in te  tillräckligt stor förspänning i regler- 
donet föreligger. E t t  sådant arrange
mang innebär dock sam tidigt, a t t  släp- 
fordonsbromsen inte träder i funktion vid 
ha lt väglag. En lösning på problem et är 
a t t  ha en om ställbar förspänning. E t t  
an n a t och bä ttre  alternativ  är a t t  brom 
sarna dimensioneras för kontinuerlig 
bromsning på ifrågavarande brom skraft-



nivå vid m åttlig  hastighet (50 km /h), 
vilket dock vanligen inte är fallet varken 
på drag- eller släpfordon.

4.1.6 Separatbromsning med släpfordonet 
För a t t  däm pa svängningsrörelser, som 
av olika anledningar kan uppkom m a 
mellan dragfordon och släpfordon, är 
separatbrom sning av släpfordonet e tt 
effektivt medel. I händelse av fel på drag
fordonets bromssystem innebär möjlig
het till separatbrom sning med släpfor
donet dessutom, a t t  e tt användbart 
bromssystem fortfarande återstår. Ju  
tyngre släpfordonet är i förhållande till 
dragfordonet, desto större betydelse får 
denna broms och desto angelägnare är 
det dessutom a tt  den finns då dragfor
donets relativa brom sverkan försämras 
med tilltagande släpfordonsvikt. B ort
fall av brom sverkan på vägfordon är 
ty v ä rr inte så sällsynt med nuvarande 
bromssystem varför sistnäm nda syn
punk t m åste anses vara e tt s ta rk t argu
m ent för bromssystem med möjlighet 
till separatbrom sning av släpfordonet. 
Av någon anledning har d e tta  argum ent 
dock hittills inte beaktats i näm nvärd 
utsträckning.

4.1.7 Bromsningsegenskaper vid backning 
F räm st med tanke på körning i ha lt väg
lag är det inte oväsentligt a tt  släpfor- 
donsbromsarna skall kunna ansättas vid 
backning utför en backe.

Ju  tyngre släpfordonet är i förhållande 
till dragfordonet, desto mera angeläget 
blir de tta  önskemål som emellertid inte 
uppfylles av de retardationsstyrda släp- 
fordonsbromsarna.

4.1.8 Termisk dimensionering av släp
fordonets bromssystem 
Släpfordonsbromsarna bör vara  rikligt 
dimensionerade med tanke på bromsning

i långa nedförslut. Förslagsvis kan de i 
Tyskland gällande bestäm m elserna för 
fordonsbromsar tilläm pas, enligt vilka 
fordonet skall framföras 1 km med hastig
heten 40 km /h med brom sarna ansatta  
till en brom skraft m otsvarande retarda- 
tionen 1 m /s2, varvid brom skraften vid 
en viss pedalkraft vid bromsprov omedel
b a rt därefter inte får avvika mer än 25 % 
från värdet vid kall broms.

4.2 Beskrivning och karakterisering av före
kommande bromssystem för lätta släpfordon

4.2.1 Påskjutsbroms
4.2.1.1 Beskrivning och verkningssätt. 
Två typer av påskjutsbrom s finnes, me
kanisk resp. hydraulisk sådan. Brom sar
na på e tt släpfordon med påskjutsbrom s 
styres, oavsett om överföringssystemet 
är m ekaniskt eller hydrauliskt, på så sä tt 
a t t  brom skraften hos släpfordonet står i 
proportion till den påskjutande k raft 
som, då dragfordonet bromsas, uppstår i 
dragstången. D ragkraft i dragstången på
verkar givetvis inte brom sarna. I det me
kaniska fallet överföres p åskjut skraft en 
medelst e tt länksystem  till hjulbrom sarna 
(figur Fl.13). Hos den hydrauliska på- 
skjutsbrom sen överföres påskjutskraften  
till en kolv i huvudcylindern i släpfordo
nets hydrauliska bromssystem, där e tt 
brom soljetryck som m otsvarar påsk ju ts
kraften, uppbygges. Från  denna huvud
cylinder leder rör- och slangförbindningar 
till hjulcylindern i resp. hjulbroms. Trots 
det hydrauliska systemets absoluta do
minans beträffande bromssystem för 
bilar har det m ekaniska system et å t
minstone i Sverige blivit nära nog allena- 
rådande för påskjutsbrom sar. Skälen till 
de tta  kan vara dels ekonomiska — hy
draulisk påskjutsbrom s har dock i åtm ins
tone e tt fall v isat sig vara  endast ca 15 % 
dyrare än m otsvarande m ekaniska broms



Figur H. 13. Påskjutsbroms

— dels praktiska, läckageproblem har 
nämligen förekommit.

4.2.1.2 Fördröjning. Denna är beroen
de, förutom av den hastighet med vilken 
dragfordonets bromspedal nedtram pas, 
av karakteristiken hos den stötdäm pare 
som vanligen tillhör påskjutsbrom sen oeh 
som har till uppgift a tt  däm pa ryck och 
stö tar i längsled. För a t t  förenkla jäm 
förelsen mellan olika brom styper har 
fördröjningen vid snabbast möjliga ned- 
tram pning av bromspedalen studerats 
(0,2—0,3 s). På grund av a t t  denna 
brom styp inte medger separatbrom s- 
ning med släpfordonet, avses här, på 
sä tt ovan angivits, med fördröjning tids
avståndet mellan de tidpunkter vid vilka 
brom soljetryck och m anöverkraft upp
n å tt hälften av resp. slutvärde. Vid av 
väginstitu tet utförda prov har denna för
dröjning uppgått till 0,13—0,17 s.

4.2.1.3 Regler funktion. Denna karak
teriseras av a t t  m anöverkraften m ycket 
snabbt, vid institu tets prov inom 0,1— 
0,15 s, stiger till e tt maximum för a t t  
sedan lika snabbt sjunka till e tt stab ilt 
värde, 20—25%  av m axim ivärdet. För
u tsättningen för d e tta  är a t t  broms- 
pedalkraften snabbt ökas till e tt m axi
m ivärde och sedan konstanthålles vid 
detta  värde. M anöverkraft har vid dessa 
prov börjat utbildas först sedan pedal

kraften u p pnått ca 80 % av sitt m axi
mivärde. M anöverkraftens stabila värde 
har uppnåtts 0,45—0,50 s efter det a tt  
bromsningen påbörjats. F igur H.14 visar 
e tt exempel på registrering av bromsolje
tryck, m anöverkraft, hastighet och re ta r
dation som erhållits vid e tt av in stitu te t 
u tfö rt bromsprov. Den initialretardation, 
som fordonskom binationen enligt figur
H.14 har vid bromsningens början, här
rör från rullnings- och luftm otstånd.

4.2.1.4 Inverkan av varierande belastning 
på dragfordonet. En förändring av drag
fordonets belastning ger vid konstan t 
brom skraft en förändring av dess egen
retardation. D etta  medför a tt  påskjuts- 
kraften  ändras så, a t t  sam bandet mellan 
fordonens egenretardationer återställes.

4.2.1.5 Inverkan av varierande belastning 
på släpfordonet. Påskjutskraften  och där
med brom skraften hos släpfordonet är 
direkt beroende av släpfordonets belast
ning, varför en autom atisk lastanpass
ning av brom skraften erhålles.

4.2.1.6 Separatbromsning med dragfordo- 
net. Sådan bromsning är inte möjlig. 
Bromsens konstruktion medför, a tt  släp
fordonet bromsas även om dragfordonet 
motorbromsas.



Figur H.14. Bromsning med lätt fordonskombination. Exempel på bromsningsförlopp vid släpfordon 
med påskjutsbroms

4.2.1.7 Separatbromsning med släp for
donet. Möjlighet till sådan bromsning 
föreligger inte.

4.2.1.8 Bromsningsegenskaper vid back
ning. Yid backning på horisontell y ta  
eller uppför en backe kan bromsning hos 
släpfordonet undvikas m edelst en spärr. 
Denna föres i ingrepp m anuellt men u t
löses vanligen au tom atisk t när dragan
ordningen u tsättes för dragpåkänning då 
fordonskom binationen kör fram åt. Yid 
backning utför en backe kan ingen 
brom sverkan från släpfordonet erhållas.

4.2.2 Pendelregler ad broms
4.2.2.1 Beskrivning och verkningssätt. F i
gur H.15 visar schem atiskt en pendelreg- 
lerad broms. Under inverkan av den av 
dragfordonet inledda retardationen kom 
m er på grund av tröghetskraften den i 
figur H.15 visade hävarm en med m anö
vervikten a t t  röra sig fram åt i färd rik t
ningen från viloläget och bygger via 
kolven i en huvudcylinder upp e tt tryck, 
här kallat m anövertryck, i släpfordonets

hydrauliska bromssystem. Om hävarm en 
överskrider s itt vertikala läge, adderas 
en kraftkom ponent härrörande från den på 
vikten verkande tyngdkraften till den av 
retardationen beroende tröghetskraften. 
Mot dessa krafter verkar dels friktions- 
krafter, dels fjäderkrafter, vilka senare 
har till uppgift a t t  återföra hävarm en och 
m anövervikten till viloläget efter av
slutad bromsning.

4.2.2.2 Fördröjning. Med denna brom s
typ  har inga försök u tförts vid institu te t. 
I det följande redovisas därför försöks
resu lta t från en tysk  undersökning utförd 
av H. Meyer.1 Separatbrom sning med 
släpfordonet är ej möjlig. Med fördröj
ning avses sålunda här tidsavståndet 
mellan de tidpunk ter vid vilka bromsolje
tryck  och m anövertryck u p p n å tt hälften 
av resp. slutvärde. I det enda exemplet 
i Meyers arbete är denna fördröjning 
0,24 s.

1 Meyer, H.\ Masse-Hebel-Bremse fiir leichtere 
schnellaufende Einachsanhänger. — ATZ 
1962, H eft 7.



4.2.2.3 Regler funktion. Denna uppvisar 
liksom hos påskjutsbrom sen e tt m axi
mum omedelbart efter det a t t  oljetryck 
börjat utbildas. Den stabila nivån ligger 
dock i de tta  fall på ca halva maximi- 
trycket. Enligt exemplet i anförda arbete 
har dragfordonets brom soljetryck upp
n å tt sitt maximivärde ca 0,1 s innan olje
tryck  i släpfordonets bromssystem börjat 
utbildas. Även i d e tta  fall har dragfor
donets bromspedal nedtryckts så snabbt 
som m öjligt (här ca 0,1 s).

4.2.2.4 Inverkan av varierande belastning 
på dragfordonet. En på en ändring av 
dragfordonets massa beroende ändring 
av dess egenretardation ger en m otsva
rande ändring av fordonskombinationens 
verkliga retardation, vilket medför en 
ändring av hävarm sutslaget och därmed 
en anpassning av släpfordonets egen
retardation till dragfordonets egenretar
dation.

4.2.2.5 Inverkan av varierande belastning 
på släpfordonet. Den pendelreglerade 
bromsen medger ingen autom atisk an
passning av släpfordonets brom skraft 
till dess belastning. Exempelvis ger en

minskning av släpfordonets massa vid 
konstanthållande av dess brom skraft en 
ökning av dess egenretardation, vilket 
medför en ökning av fordonskom binatio
nens egenretardation och därm ed en ök
ning av brom skraften hos släpfordonet. 
E n manuell anpassning av brom skraften 
till släpfordonets massa kan dock ske 
genom a tt pendellängden är variabel 
varjäm te m anövervikter av olika storlek 
kan användas.

4.2.2.6 Separatbromsning med drag for
donet. Den lägsta retardation  vid vilken 
den pendelreglerade bromsen skall träd a  
i funktion kan inom vissa gränser fritt 
väljas genom olika fjäderspänningar. 
Bromsen kan inställas så, a t t  den u tan  
a t t  träd a  i funktion medger en enbart 
genom bromsning med dragfordonet er
hållen m åttlig retardation  hos fordons
kom binationen. D etta  medför dock a t t  
vid försiktig inbromsning, t. ex. vid 
halka, något brom skraftbidrag från släp
fordonet inte erhålles.

4.2.2.7 Separatbromsning med släp for
donet. Möjlighet till sådan bromsning 
föreligger inte.

6— 7 1 4 5 5 6

Figur H. 15. Pendelregler ad. broms



Figur H.16. Vakuumreglerad broms

4.2.2.8 Bromsningsegenskaper vid back- 
ning. Backning på horisontell y ta  eller 
uppför en backe av begränsad lutning 
medför inga svårigheter. Ingen brom s
verkan från släpfordonet kan erhållas 
vid backning utför en backe.

4.2.3 Vakuumreglerad broms
4.2.3.1 Beskrivning och verkningssätt. 
Y akuum reglersystem  finns både för me
kaniska och för hydrauliska släpfordons- 
bromsar. Dessa reglersystem består av 
vakuum tank, reglerventil, bromscylinder 
sam t mekanisk eller hydraulisk för
bindelse mellan bromscylinder och hju l
bromsar. Figur H.16 visar schem atiskt en 
vakuum-mekanisk broms. Vakuum  erhål
les vanligen från bilm otorns insugnings- 
rör. I ledningen mellan vakuum tanken 
och bromscylindern sitter reglerventilen. 
Denna styres av oljetrycket i dragfor
donets bromssystem. I figuren visas även 
en med denna parallellkopplad hand- 
m anövrerad reglerventil. Ventilen är 
norm alt stängd och öppnas vid brom s
ning. Bromscylindern delas i tv å  kam 

mare av e tt m em bran eller en kolv. Den 
ena kam m aren står i förbindelse med 
atmosfären och den andra via den ovan
näm nda ledningen med vakuum tanken. 
N är reglerventilen öppnas, sugs luften 
ur den sistnäm nda kam m aren och tryck
skillnaden medför a t t  m em branet eller 
kolven rör sig för a t t  u tjäm na denna. 
Den så erhållna rörelsen överföres i det 
m ekaniska fallet via linor och/eller stäng
er till hjulbrom sarna. I det hydrauliska 
fallet är kolven i luftcylindern förbunden 
med en kolv i en hydraulisk huvud
cylinder där e tt av reglerventilens läge 
beroende tryck  i släpfordonets brom s
system alstras. Huvudcylindern är på 
vanligt sä tt förbunden med hjulbrom 
sarna.

4.2.3.2 Fördröjning. Vid detta  broms
system är fördröjningen avsevärd och 
givetvis beroende av hastigheten med 
vilken bromspedalen nedtram pas. Den 
av in stitu te t provade bromsen saknade 
det ovannäm nda handreglaget som med
ger separatbrom sning med släpfordonet. 
Av denna anledning studeras även här



den fördröjning som definieras av tids
avståndet mellan de tidpunk ter vid vilka 
brom soljetryck och m anöverkraft upp
n å tt hälften av resp. slutvärde. Vid 
institu tets prov uppgick fördröjningen 
till 0,52—0,64 s. Hela tiden har snabbast 
möjliga ansättning av dragfordonets 
brom sar eftersträvats (0,2— 0,3 s). Vid 
prov utförda av statens m askinprov
ningar1 har med vakuum brom s av samma 
fabrikat som den som använts av institu 
te t  erhållits tiden 2,1 sfrånbrom sningens 
början tills full m anöverkraft uppnåtts. 
A ndra fabrikat gav 1,6—2,8 s. Statens 
m askinprovningar har även funnit a tt  
fördröjningen vid brom sarnas släppning 
är avsevärd. Tiden från det bromsregla
get återförts till nolläget till dess brom s
backarna släppt befanns vara 2,3— 5,0 s.

4.2.3.3 Regler funktion. Vid institu tets 
prov har m anöverkraft börjat utbildas 
då brom spedalkraften uppgått till 55— 
95 % av s itt maximivärde. Manöver
kraften har sedan snabbt stigit till sitt 
m axim ivärde oavsett om bromspedal-

Statens maskinprovningar, Meddelande 1146.

kraften  ökats, konstanthållits eller till 
och med något m inskats. F igur H.17 
visar e tt exempel på registrering av 
brom soljetryck, m anöverkraft, hastighet 
och retardation  som erhållits vid e tt av 
in stitu te t u tfö rt bromsprov.

4.2.3.4 Inverkan av varierande belastning 
på dragfordonet. En ökning av drag
fordonets belastning kommer med d e tta  
brom ssystem  a t t  medföra a t t  släpfordo
net blir överbrom sat i jämförelse med 
dragfordonet. För en fordonskom bina
tion bestående av personbil och husvagn 
är d e tta  av m indre betydelse på grund av 
de snäva gränser inom vilka belastningen 
vanligen varierar hos personbilar.

4.2.3.5 Inverkan av varierande belastning 
på släpfordonet. P å grund av a t t  vid e tt 
brom ssystem  av denna typ  släpfordonets 
brom skraft styres av brom soljetrycket i 
dragfordonets bromssystem oberoende av 
släpfordonets belastning, kommer det 
lastade släpfordonet a t t  underbrom sas, 
dvs. ge stora påsk ju tskrafter på drag
bilen, m edan hjullåsning kan inträffa i 
det fall släpfordonet är olastat. Dessa

Figur H.17. Bromsning med lätt fordonskombination. Exempel på bromsningsförlopp vid släp for den 
med vakuumbroms



olägenheter kan undvikas genom a tt  en 
lastkännande reglering införes i brom s
system et, t. ex. med en regulator som 
styrs av vagnfjädrarnas hoptryckning. 
Sådana system förekommer veterligen 
inte på husvagnar. Problem et är större 
ju  större viktförhållandet mellan las ta t 
och o lastat släpfordon är.

4.2.3.6 Separatbromsning med drag fordo
net. Sådan bromsning erhålles liksom 
vid övriga av dragfordonets bromsolje
tryck  styrda släpfordonsbromsar genom 
motorbromsning.

4.2.3.7 Separatbromsning med släp fordo
net. Genom a tt  förse vakuum system et 
med den i figur H . l6 visade handm an- 
övrerade reglerventilen kan m öjlighet till 
separatbrom sning med släpfordonet er
hållas.

4.2.3.8 Bromsningsegenskaper vid back- 
ning. Förhållandena är här analoga med 
dem gällande körning fram åt.

4.2.4 Elektrisk broms
4.2.4.1 Beskrivning och verkningssätt. E t t  
elektriskt bromssystem består av ström 
källa, reglerdon, brom skraftväljare sam t 
hjulbrom sar (figur H.18). Reglerdonet 
är i princip en reostat som styres av 
oljetrycket i dragfordonets bromssystem. 
Denna reostat kan även handm anövreras 
oberoende av dragbilens bromssystem. 
Brom skraftväljaren är kopplad i serie 
med reglerdonet. Denna är en reostat 
med vilken brom skraften för visst brom s
oljetryck avses kunna inställas med hän
syn till last- och vägförhållanden. H ju l
bromsen består av en på bromsskölden 
m onterad elektrom agnet, som m ekaniskt 
påverkar brom sbackarna. På brom s
trum m an är m onterat e tt ankare. Man
överströmmen erhålles från ström källan 
som vanligen är dragbilens ackum ulator. 
Ström styrkan beror av inställningen hos

brom skraftväljaren sam t av läget hos 
reglerdonet. Vid bromsning sluts ström 
men till elektrom agneten, varvid det med 
hjulet roterande ankaret dras m ot mag- 
neten. Em edan m agneten är upphängd 
med begränsad rörlighet, strävar den a tt  
följa med ankarets rotation. H ärvid på
verkas brom sbackarna som pressas m ot 
brom strum m orna. Ju  större ström styr
kan är genom magneten, desto hårdare 
dras ankaret m ot m agneten och desto 
hårdare ansätts bromsarna.

4.2.4.2 Fördröjning. Separatbrom sning 
med släpfordonet har kunnat utföras vid 
väg institu tets prov med denna brom styp. 
H är avses med fördröjning tidsavståndet 
mellan de tidpunk ter vid vilka brom s
oljetryck och retardation u p p n å tt hälften 
av resp. slutvärde. Den betrak tade re ta r
dationen har erhållits endast med 
hjälp av släpfordonets bromsar. Fördröj
ningen har vid försöken uppm ätts till ca 
0,15 s, dvs. samma storleksordning som 
för påskjutsbrom sen. Tiden från brom s
ningens början till dess brom sbackarna 
v idrört brom strum m orna är enligt S. 
Bjerninger1 ca 0,05 s. Vid försök vid sta
tens m askinprovningar2 har den elektris
ka bromsens släppningstid befunnits vara 
mindre än 0,1 s.

4.2.4.3 Reglerfunktion. Denna kan påver
kas via brom skraftväljaren. Vid inställ
ning för hög brom skraft har exempelvis 
vid brom soljetrycket 40 kp/cm 2 erhållits 
tre  gånger högre m anöverström  än vid 
inställning för låg brom skraft. Maximal 
m anöverström  är oberoende av broms- 
kraftvälj arens inställning men uppnås vid 
inställning för hög brom skraft vid e tt

1 S. Bjerninger, Investigations into braking of 
tractors and trailers. Uppsala 1959. Almqvist 
& Wiksells Boktryckeri AB.

2 Statens maskinprovningar, Meddelande 1146.



Figur H . l8. Elektrisk broms

brom soljetryck av 30—40 kp/cm 2 men 
vid inställning för låg brom skraft först 
vid e tt brom soljetryck av 80—90 kp/cm 2. 
Brom skraftväljaren besitter sålunda vid 
den av in stitu te t provade brom stypen 
inte den avsedda egenskapen a t t  reglera 
brom skraften med hänsyn till last- och 
vägförhållanden. M anöverström har i det 
förra fallet börjat utbildas vid e tt brom s
oljetryck av ca 15 kp/cm 2 och i det andra 
fallet vid ca 30 kp/cm 2. U ttryck t i tids
förskjutningar betyder inställning för låg 
brom skraft a t t  tiden mellan brom s
ningens början och tidpunkten då m an
överström  börjat utbildas förlängs med 
0,01—0,02 s jäm fört med inställning för 
hög brom skraft. Tiden för full m anöver
ström har befunnits vara  0,1— 0,2 s 
längre vid inställning för låg än vid in
ställning för hög brom skraft. Figur H.19 
visar e tt exempel på registrering av 
brom soljetryck, manöverström , hastighet 
och retardation som erhållits vid e tt av 
in stitu te t u tfö rt bromsprov. Brom skraft
väljaren var därvid inställd för hög 
brom skraft.

4.2.4.4 Inverkan av varierande belastning 
på dragfordonet. Liksom beträffande 
vakuum reglerade brom sar kommer en 
ökning av dragfordonets belastning a tt  
medföra a t t  släpfordonet blir överbrom
sat i jämförelse med dragfordonet. D etta  
är dock av mindre betydelse för fordons- 
kom binationer, vari ingår en husvagn, på 
grund av de snäva gränser inom vilka 
belastningen vanligen varierar hos därvid 
aktuella dragfordon.

4.2.4.5 Inverkan av varierande belastning 
på släpfordonet. För d e tta  bromssystem 
gäller liksom för vakuum reglerade brom 
sar, a t t  släpfordonets brom skraft styres 
av brom soljetrycket i dragfordonets 
bromssystem oberoende av släpfordonets 
belastning. D etta  medför a t t  det lastade 
släpfordonet underbrom sas, dvs. ger stora 
påsk ju tskrafter på dragfordonet, m edan 
hjullåsning kan in träffa i det fall släp
fordonet är olastat. Problem et är större 
ju  större v iktförhållandet är mellan 
la s ta t och olastat släpfordon. Dessa 
olägenheter kan undvikas genom a tt  en
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Figur Fl. 19. Bromsning med lätt fordonskombination. Exempel på bromsningsförlopp vid släp fordon 
med elektrisk broms

lastkännande reglering införes i brom s
system et t. ex. med en regulator som 
styrs av vagnfjädrarnas hoptryckning. 
Sådana system förekommer veterligen 
inte på husvagnar. I det fall brom skraft- 
väljaren är utförd så, a t t  den har avsedd 
verkan, föreligger dock viss, om än be
gränsad, m öjlighet a t t  m anuellt reglera 
brom skraften efter släpfordonets belast
ning. D etta  fö ru tsätter dock såväl om
döme som kunnande hos den som skall 
använda systemet.

4.2.4.6 Separatbromsning med drag fordo
net. Sådan bromsning erhålles liksom vid 
övriga av dragfordonets brom soljetryck 
styrda släpfordonsbromsar genom motor- 
bromsning.

4.2.4.7 Separatbromsning med släp fordo
net. Sådan bromsning erhålles med hjälp 
av det handreglage reglerventilen norm alt 
är u tru stad  med.

4.2.4.8 Bromsning se g enskap er vid back
ning. Förhållandena är här analoga med 
dem gällande körning fram åt.

4.2.5 Hydraulisk broms med vakuumservo
4.2.5.1 Beskrivning och verkningssätt. 
Yid denna broms har dragfordon och 
släpfordon var sitt hydrau lisk t brom s
system. Släpfordonets brom ssystem  reg
leras av e tt i dragfordonet placerat va- 
kuum understö tt servodon, som styres 
av brom soljetrycket i dragfordonets 
bromssystem (figur H.20). Servodonet 
består av vakuum kolv, huvudcylinder 
för släpfordonets brom ssystem  sam t 
reglerventil. Yakuum  erhålles vanligen 
från bilm otorns insugningsrör. I obrom sat 
läge är en ventil i förbindelseledningen 
mellan vakuum källa och servodon öppen 
och vakuum  råder på båda sidor om va
kuumkolven. Yid bromsning får regler
ventilen en m ot trycket i dragfordonets 
bromssystem svarande rörelse varvid va
kuum ventilen stänges och luft av atm o
sfärtryck släppes in på vakuum kolvens 
ena sida. Tryckskillnaden mellan kolvens 
båda sidor medför, a t t  kolven strävar a t t  
röra sig för a t t  u tjäm na denna try ck 
skillnad. Yakuumkolven är stelt fö rbun
den med hydraulkolven i huvudcylindern 
i släpfordonets bromssystem i vilket e tt



brom soljetryck, som påverkar släpfor
donets hjulbrom sar, uppbygges. Del- 
bromsning erhålles genom a tt vid kon
s tan t tryck  i dragfordonets bromsolje- 
system reglerventilen in ta r e tt sådant 
läge, a tt  både vakuum ventilen och in
loppet för luft av atm osfärtryck är 
stängda. Någon direkt förbindelse mellan 
dragfordonets och släpfordonets broms
system föreligger inte varför en skada 
på släpfordonets bromssystem inte in
verkar på dragfordonets. En skada på 
dragfordonets bromssystem medför dock 
to ta l förlust av bromsförmåga. Bortfall 
av vakuum understödet medför förlust av 
bromsförmåga hos släpfordonet.

4.2.5.2 Fördröjning. Uppgifter härom 
saknas då in stitu te t inte u tfö rt prov med 
denna broms och då tillgänglig litte ra tu r 
in te behandlar denna fråga. Bromsens 
konstruktion medger dock teoretiskt för
dröjningar av samma storleksordning 
som hos e tt konventionellt hydrauliskt 
bromssystem.

4.2.5.3 Reglerfunktion. Även på denna 
p unk t saknas tillräcklig inform ation men 
teoretisk t föreligger dock möjlighet a tt  
vid denna brom styp erhålla en regler
funktion ekvivalent med den hos e tt 
vanligt hydrauliskt bromssystem u tan  
vakuumservo.

4.2.5.4 Inverkan av varierande belastning 
på dragfordonet. Följden av en ökning 
av dragfordonets belastning blir vid 
denna broms, liksom vid övriga av drag
fordonets brom soljetryck styrda släp- 
fordonsbromsar, en överbromsning av 
släpfordonet i relation till dragfordonet.

4.2.5.5 Inverkan av varierande belastning 
på släpfordonet. Denna broms är givet
vis i de tta  avseende analog med övriga 
av dragfordonets brom soljetryck styrda 
släpfordonsbromsar. Sålunda medför en

ökning av släpfordonets belastning a t t  
d e tta  vid konstan t brom skraft blir under- 
brom sat i förhållande till dragfordonet, 
v ilket resulterar i ökad påsk ju tsk raft på 
dragfordonet. En m inskning av belast
ningen medför vid bromsning risk för 
hjullåsning på släpfordonet.

4.2.5.6 Separatbromsning med drag fordo
net. Separatbrom sning erhålles, liksom 
vid övriga av dragfordonets bromsolje
tryck  styrda släpfordonsbromsar, genom 
motorbromsning.

4.2.5.7 Separatbromsning med släp fordo
net. Släpfordonet kan inte separatbrom 
sas med denna brom styp.

4.2.5.8 Bromsning seg enskap er vid back
ning. Samma förhållanden som vid kör- 
ning fram åt gäller härvid.

4.3 Jämförelse m ellan pedalkraftstyrd och 
retardationsstyrd släpfordonsbroms

Vid bromsning av en fordonskom bina
tion kan släpfordonsbromsen enligt vad 
ovan anförts styras antingen av den på 
dragfordonets bromspedal utövade pedal
kraften  eller av retardationen. En pedal
k raftsty rd  släpfordonsbroms kan till sin 
verkan anpassas så, a tt  brom sverkan sä t
te r in sam tidigt på drag- och släpfordon 
eller något tidigare på släpfordonet än på 
dragfordonet. I praktiken förekommande 
brom sar av denna typ  har dock i m ånga 
fall otillräcklig justerbarhet och dålig gra- 
dering av brom sverkan. En retardations
styrd  släpfordonsbroms kan inte ge 
brom skraft synkront med dragfordonet 
men har i stället den fördelen, a t t  brom s
kraften  au tom atisk t anpassas efter släp
fordonets vikt. E n nackdel med re ta rd a 
tionsstyrd  släpfordonsbroms är a t t  någon 
brom sverkan inte kan erhållas från släp
fordonet vid bromsning under backning 
utför en backe. Denna nackdel vidlåder 
ej pedalkraftstyrd  släpfordonsbroms. Se
paratbrom sning av släpfordonet kan
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Figur H.20. Hydraulisk broms med vakuumservo

vidare endast erhållas hos pedalkraftstyr- 
da system.

R ä tt  utförd är således den pedalkraft- 
s tyrda släpfordonsbromsen i väsentliga 
avseenden överlägsen den retardations- 
styrda. Den fordrar dock installation av 
bromsreglage i dragfordonet sam t en 
m era komplicerad procedur vid till- och 
frånkoppling av släpfordonet. Risken a tt  
anslutning av släpfordonsbromsen b o rt
glömmes vid tillkoppling av släpfordonet 
är uppenbar. Sam m anfattningsvis torde, 
tekniskt sett, den pedalkraftstyrda släp
fordonsbromsen ur trafiksäkerhetssyn
punk t vara  fördelaktigast fö ru tsa tt a t t  
inga långsam m a servodon ingår i brom s
system et. I praktiken förefaller dock den 
tekniska standarden i fråga om justerbar- 
het och gradering ofta vara  oroväckande 
låg. I förening med den retardations- 
styrda släpfordonsbromsens enklare
handhavande medför de tta  a tt  en änd
ring av nu gällande bestämmelser an
gående släpfordonsbromsars verknings
sä tt för närvarande förefaller otillräck
ligt m otiverad. Dessa bestämmelser före
skriver pedalkraftstyrd  släpfordons- 
broms för släpfordon med en to ta lv ik t 
överstigande 1 500 kg. För lä tta re  släp
fordon är sålunda valet av brom styp 
fritt.

4.4 Påskjutskraftens storlek

En påsk ju tskraft från släpfordonet på 
dragfordonet under inbromsning ökar 
riskerna för hopvikning (s. k. fällknivs
verkan) av kom binationen och bör där
för hållas så låg som m öjligt (appendix
H.2). Med hänsyn till a tt  en del av släp
fordonets tyngd vilar pådragfordonetkan 
en viss påsk ju tskraft inte undvikas vid en 
med hänsyn till friktionskoefficienten 
m axim al inbromsning. E t t  rim ligt k rav 
förefaller a t t  vara a t t  påskjutskraften  
inte får överstiga 10% av dragfordonets 
tjänstev ik t vid en retardation  av 6 m/s2. 
U ppfyllandet av denna fordran medför 
a t t  endast m ycket lä tta  släpfordon kan 
tillåtas sakna bromsar. Denna påsk ju ts
k ra ft skall sålunda på släpfordonet u töva 
en brom skraft som m otsvarar 60% av 
släpfordonets tyngd vid to talv ik t. Föl
jande ekvation kan uppställas 
0,1 rntjg =  0,6 m etot g 

där rriij =  dragfordonets tjänstev ik t 
m etot =  släpfordonets to ta lv ik t 
g =  tyngdaccelerationen

1
H ärav fås me tot =  -  mtj

Bromsar fordras sålunda för alla släp
fordon vars to ta lv ik t överstiger en sjä tte 
del av dragfordonets tjänstev ik t.



M atem atisk t underlag  för teoretisk  analys av lä tta  
fordonskom binationers brom sförm åga

Ekvationer har fram tagits för beräkning 
av retardationen under bromsning av en 
fordonskombination vid tv å  olika släp- 
fordonsbrom styper vardera vid tv å  olika 
bromsningsfall. Släpfordonsbromstyper- 
na är:

1. Pedalkraftstyrd släpfordonsbroms, 
varvid  brom skraften vid släpfordonets 
hjul är proportionell m ot den av drag
fordonets hjul utvecklade brom skraften 
under förutsättning a t t  inga hjul är 
låsta.

2. R etardationsstyrd  släpfordons
broms, här påskjutsbrom s, dvs. brom s
kraften vid släpfordonets hjul är propor
tionell m ot den i dragstången vid broms
ning av dragfordonet uppkom na påskjuts- 
kraften.

De tv å  bromsningsfallen är:
Bromsningsfall A, som innebär, a t t  

fram hjulen är bromsade till låsningsgrän- 
sen så a tt  friktionsmaximum antagits 
gälla och a t t  övriga hjul är bromsade 
men endast i specialfall ettdera  eller båda 
hjulparen till låsningsgränsen.

Bromsningsfall B, som innebär, a t t  
fram hjulen är låsta och dragfordonets 
bakhjul bromsade till låsningsgränsen 
sam t a t t  släpfordonets hjul är bromsade 
men endast i specialfall till låsningsgrän
sen.
Använda beteckningar:
B rom ssträcka...................... s (m)
Delbromssträcka för n :te
hastig h e ts in te rv a lle t sn (m)
Fordonskombinationens
hastighet vid bromsningens
b ö rja n ....................................  v (m/s)

F ordonskombinationens
h as tig h e t...............................  x
n:te  hastighetsintervallets
undre gräns ....................... xn - i
n:te  hastighetsintervallets
övre g räns............................  xn
Tyngdaccelerationen g
Fordonskombinationens 
acceleration i färdriktningen 
(vid bromsning negativt
värde)..................................... x
Fordonskombinationens 
acceleration i färdrik t
ningen vid n:te hastighets
intervallets undre gräns 
(vid bromsning negativt
värde)..................................... %n-i
F ordonskombinationens 
acceleration i färd rik t
ningen vid n:te hastighets
intervallets övre gräns (vid 
bromsning negativt värde) xn
Luftens t ä th e t ....................  q
Medelbromsningsverknings-
g ra d ........................................  r)bm
Friktionskoefficient vid
låst h ju l ................................ jig
F rik tionsm ax im um  Ĵ max

För drag for donet:
A vstånd mellan tyngd
punktens och framaxel- 
centrum s projektioner på
längdaxeln ............................
A vstånd mellan tyngd
punktens och bakaxelcent- 
rum s projektioner på längd
axeln ......................................

/

(m/s)

(m/s)

(m/s)
(m/s2)

(m/s2)

(m/s2)

(m/s2)
(kg/m3)

(m)

(m)



A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkulecent
rum s projektioner på längd
axeln ......................................  a (m)
Tyngdpunktens höjd över
vägbanan..............................  h (m)
D ragkulecentrum s höjd
över v ägbanan .................... hk (m)
Luftm otståndets angrepps- 
centrum s höjd över väg
banan ..................................... fy (m)
M assa.....................................  m  (kg)
Fram hjulens sammanlagda
b ro m s k ra f t..........................  B 12 (N)
Bakhjulens sammanlagda
b ro m sk ra ft...........................  B M (N)
Fram axelbelastning  P12 (N)
Bakaxelbelastning .............. ^ 3 4  (N)
En i dragfordonets längd
riktning, på dragkulan ver
kande k ra f t ......................... Fkx (N)
E n  nedåt rik tad , på drag
kulan verkande k r a f t . . . .  Fkz (N)
L u ftm o tstån d ......................  Wi (N)
L uftm otstånd vid hastig
heten v ..................................  Wiv (N)
F ro n ta rea .............................. A  (m2)
Luftm otståndskoefficient . Wj 
Bromskraftfördelning, dvs. 
kvoten  mellan sam m an
lagd brom skraft vid fram 
hjulen och dito vid bak- 
h julen(när inget hjul är låst) Z

För släpfordonet:
A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkule
centrum s projektioner på
längdaxeln ............................  ae (m)
A vstånd mellan tyngd
punktens och axelcentrums 
projektioner på längdaxeln be (m) 
Tyngdpunktens höjd över
väg b an an ..............................  he (m)
Luftm otståndets angrepps- 
centrum s höjd över väg

banan ..................................... hte (m)
M assa.....................................  me (kg)
Hjulens sammanlagda
b ro m sk ra f t ..........................  i?56 (N)
L u ftm o tstån d ......................  Wie (N)
Luftm otstånd vid hastig
heten v ................................. Wiev (N)
Frontarea (reducerad med 
hänsyn till dragfordonets
inverkan)..............................  A er (m2)
Luftm otståndskoefficient . wie 
K voten mellan sam m an
lagd brom skraft vid släp
fordonets hjul och dito 
vid dragfordonets fram hjul 
(när inget hjul är låst). . . .  Zel2 
K voten mellan sam m an
lagd brom skraft vid släp
fordonets hjul och dito 
vid fordonskombinationens 
samtliga hjul (när inget
hjul är lå s t) ..........................  Zetot
K voten mellan sam m an
lagd brom skraft vid 
släpfordonets hjul (när 
inget hjul är låst) och på- 
skju tskraft i dragstången Z eFkx

Vid fram tagandet av e tt u ttry ck  för 
retardationen har vid de olika fallen 
följande ekvationer använts:

Släpfordonsbromstyp 1 
och bromsningsfall A 

Jäm viktsekvation för vridm om enten ver
kande på dragfordonet kring en tv ä r
axel genom punkten R  i figur 1: 
mgb -  rrixh + F kxhk -  F ks (a - b ) -  
- P 12 ( & + / ) - 1 ^  = 0 (1)

Jäm vik tsekvation  för vridm om enten 
verkande på släpfordonet kring en tv ä r
axel genom punkten S: 
megbe -  mexhe -  F kxhk -  F kf, (ae +  bt) -  
- W lehle = 0 (2)

Jäm viktsekvation för k rafter verkande 
i längdled på släpfordonet:

Fkx  +  Wie +  +  ^ 5 6  =  0 (3)



Figur 1. Kraftplan för lätt fordonskombination under bromsning vid körning rakt fram på horisontell 
vägbana

K raftekvationen ger:

X = -  B li + -  —  -  —  -  Wle (4)
m + m e

E nlig t definitionen på dragfordonets 
brom skraftfördelning gäller, om inga 
hjul är låsta:

^12 =  ^-^34
D å fram hjulen är på låsningsgränsen, 
gäller:

*^12 =  l^max ^ 12  (^)

Vidare gäller för denna släpfordons- 
brom styp:

^ 5 6 “ ^ e l2 ^ 12  00
E fter eliminering av F kx, Fkz, B 12, 

B M9 B 56 och P 12 u r dessa sju ekvationer, 
•erhålles
~ =  WteQ1- ( W i +W ;e)Q 2 + Q3 .

m e Q i  +  ( m  +  me) Q 2 ~  mh
där

Ö i =  (A* -  hle) +  hk (9)

1 r  ( A a - b
Ö2=1 i _ Lz«i2H 1 + ^

där

+

Q = w,/!, + g

f + b
f^max

a -  b

]

1
I + 1

-  1
3 tot

Wt = w ,A  | i 2 

W ie= w leA er | a : 2

(13)

(14)

(15)

Släpfordonsbromstyp 1 
och bromsningsfall B 

Ekvationerna (1)—(4) gäller oföränd
rade enligt föregående.

Då fram hjulen i d e tta  fall är låsta, 
gäller

(16)

(10)

och då bakhjulen är på låsningsgränsen, 
gäller

•̂ 34 = ftmax -̂ 34 0̂
Nu gäller för släpfordonets brom skraft

B 5Q = Z el2Z B M (18)

Vidare gäller

P 12 + P 34 — mg — F kz — 0

E fter eliminering av F kx, F kz,
£ 34 , jB56, P12 och P 34 u r dessa å tta  ekva
tioner erhålles

(19)

B  19.1

(12)

Ö5 Ö6

O7
+ Os

Q  9 0 ö + Qi



där

m p be 
+ W \ m + - -

Q q — f  +  b  h k ^ e  12 % ftm ax  ( ^  +
CL+ b

ap_ + bf

+ W lehk + W ihl + gmf

Öi,
« + /  

°r + bp.
m ( (hk -  he) -  m ehk -  m h

(28)

(29)

ö 12= T r i —  N 1 + - ^ '  +
-'e Fkx ( / + * )

ftmax  ( ^  ^

( /+ft)  (Wl + W le)
Q lS~ ~

f tm a x

(21)
Öl4 —

Ö15 —
(22)

Q l  =  f t g -  f tm a x  ^  +  ^ e i 2^  ^ 1  +  ^  ^  ^  ^

(23)

6 S =  — X T  [ ^ ie ) A* “  hle) +  m egr6e] +

(1+1z

mehe (a -  ^
ae + b e 

=  ( /+  b) (m + me)

l̂ max ^  ̂ ■'

-  mh

-  mh

(31)

(32)

(33)

(24)

^  P»)

där Wz och WZe ges av ekvationerna (14) 
och (15).

Släpfordonsbromstyp 2 
och bromsningsfall B 

Ekvationerna (1)—(4), (16), (17), (19) 
och (27) gäller som förut.

E fter eliminering av F kx, Fkz, B 12, B u , 
B 56, P 12 och P 34 ur dessa å tta  ekvationer 
erhålles

^ Z e 0 i 7 +  O 1 6 Ö 1 8 +  Ö 19

(26)

där Ze 12, Wi och Wie ges av ekvationerna 
(13)—(15).

Släpfordonsbromstyp 2 
och bromsningsfall A 

Ekvationerna (1)—(6) gäller oföränd
rade enligt föregående. För denna släp
fordonsbromstyp gäller nu
-̂ 56 =  Ze pkx Fkx (2 7)

E fter eliminering av F kx, Fkz, B 12, # 34, 
B 56 och P12 ur dessa sju ekvationer er
hålles

x =  6 1 1  +  ^ 6 1 2 +  613 
0 l 4 — m e O12 +  O15

där

Ö11 = T-(me9^ ~ Wlehle)

X=  -

där

016 =

0 1 7  =

m e Q  17 “  Q l 6 m e h e +  Ö 2
(34)

1
afi+ i ' (/

[ f tm a x  ~~ f t  g)  ~~ ^ ) ]  ( ^ )

T T  "7---------- 0i6 + / + & +1 -t- £ epkx
+ hk {[Åmax  - / % ) ]

Qis = m egbe - W lehle

(36)

(37)

(38)

(39)

Q 19 ( /  ft) l f-^max m Q )  +

+ (flmax -  fia) iw ihi -

Ö 20 =  m  [A  ( f^max ~  f t g )  +  /  +  ft] 

där Wt och Wie ges av ekvationerna (14) 
och (15).

Ekvationerna (8), (20), (28) och (34) 
användes för a t t  beräkna accelerationen 
x  vid värden på hastigheten x  från 0 
till v för varje 2,5 m/s. För varje sådant 
hastighetsintervall beräknas sedan del- 
brom ssträckan. Därvid användes formeln

4 - i  -  K
Sn = —

x n—1 + x n
där x 0 =  0 och x 0 satts lika med xv



Vid bromsning från hastigheten v till 
stillastående erhålles sålunda broms
sträckan som summan av de på ovan
näm nda sä tt beräknade delbromssträc- 
korna. E fter detta  beräknas medelbroms- 
ningsverkningsgraden med formeln 

v2
„, w,,, + wlev-1 

3(m+me)J
där
Wiv +  Wiev 

3
är det integrerade luftm otståndets me
delvärde.

För a tt  beräkningar för de olikabroms- 
ningsfallen och släpfordonsbromstyperna 
vid olika värden på fordonsparam etrarna 
skulle kunna utföras inom rimlig tid  och 
till  rimlig kostnad, u tny ttjades data
maskin.

Nedan återges huvudprogram m et som 
ä r skrivet i F ortran  IV. För programmets 
tolkning nödvändiga beteckningsförkla- 
ringar ges i följande tabell.

Beteckning i Ordinarie beteckning eller
Fortranprogrammet betydelse
F ..............................  /
B ..............................  b
A ..............................  a
AM...........................  m
H ..............................  h
H K ........................... hk
CL............................  w\
Y ..............................  A
H L ........................... hi
H E ...........................  he
OLE.........................  Aex
H L E R ..................... hie
AMY 7 ( I ) ............... l̂ max
AME ( J ) .....................  me
AE ( J ) ......................... ae
BE ( J ) ......................... be
ZETOT (L, J )  Z e tot
ZEF (L, J) ............... ZeFkx
Z (M)........................  Z
V (N ) .......................x
1 2 ...........................  x
BETPF (N).............  —x för släpfordons-

bromstyp 1 och broms- 
ningsfall A

R ETPB  (N )............... — x för släpfordons-
bromstyp 1 och broms- 
ningsfall B

R ET R F (N )............... — x  för släpfordons-
bromstyp 2 och broms- 
ningsfall A

RETRB ( N ) .............— x  för släpfordons-
bromstyp 2 och broms- 
ningsfall B

G .................. 9
F l, F2, . . F20 . . . .  Ql9 Q2, . . Q2o
P 3 4 .............................. P 34
P E ...............................  Släpfordonets axelbe

lastning
D 12.............................. — B12
D 3 4 .............................. — B 3i
B E ...............................  B 5q
DSPF (N )...................  sn vid släpfordonsbroms-

typ 1 och bromsnings- 
fall A

DSPB (N )..................... sn vid släpfordonsbroms-
typ 1 och bromsnings- 
fall B

DSRF (N ).................. sn vid släpfordonsbroms-
typ 2 och bromsnings- 
fall A

DSRB (N )...................  sn vid släpfordonsbroms-
typ 2 och bromsnings- 
fall B

SPF (N ).......................  s vid släpfordonsbroms-
typ 1 och bromsnings- 
fall A

SPB (N ).......................  s vid släpfordonsbroms-
typ 1 och bromsnings- 
fall B

SRF (N )....................... s vid släpfordonsbroms-
typ 2 och bromsnings- 
fall A

SRB (N ).....................  s vid släpfordonsbroms-
typ 2 och bromsnings- 
fall B

BVGPF (N 3).............  Bromsningverknings-
grad vid släpfordons- 
brom styp 1 och broms- 
ningsfall A

BVGPB (N 3).............  Bromsningsverknings-
grad vid släpfordons- 
brom styp 1 och broms- 
ningsfall B

BVGRF (N 3)............. Bromsningsverknings-
grad vid släpfordons- 
bromstyp 2 och broms- 
ningsfall A

BVGRB (N3)............. Bromsningsverknings-
grad vid släpfordons- 
brom styp 2 och broms- 
ningsfall B



BYGMPF (N 3 ) ......... rjmb vid släpfordons-
bromstyp 1 och broms
ningsfall A

BVGMPB (N 3) rjbm vid släpfordons-
bromstyp 1 och broms
ningsfall B

BVGMRF (N 3) rjbm vid släpfordons-
brom styp 2 och 
bromsningsfall A 

BVGMRB (N3) . . . .  r}bm vid släpfordons- 
bromstyp 2 och broms 
ningsfall B



$ I B JD B
$ I BFTC KBROMS
C LÄTTA FORDONSKOMBINATIONERS BROMSFÖRMÅGA

DIMENSION AMY 7(4),AME(4),AE(4),BE (4),ZETOT(4,4),
1 Z EF (4,4),Z(4), V(10), RETPF(IO),
2 RETPB(IG ) , RETRF(IO), RETRB(10)*
3 BVGPF(3),BVGPB(3),BVGRF(3) ,BVGRB(3),DSPF(10},DSPB(10),DSRF(IG),
4 DSRB(IO), SPF(IO), SPB(IO), SRF(IO),
5 SRB( 10) ,BVGMPF(4),BVGMPB(4) *BVGMRF(4),BVGMRB(4),WL(10),WLE(10) 
READ (5,1) F,B,A,AM,H,HK,CL,Y»HL,HE,CLE,YER »HLER,(AMY 7(1),1 = 1,4),
1 (AM E(J),AE(J),BE(J) ,(ZETOT(L,J) ,ZEF (L,J ),L=1,4),J= 1, 4 ) ,
2 (Z(M),M=1,4),(V(N),N=1,10)
WRITE (6,2)

2 FORMAT (1H6,29X,44HF B A M H HK CL Y,
1 31H HL HE CLE YER HLER)
WRITE (6,3) F ,B,A,AM,H,HK,CL,Y,HL,HE,CLE,YER,HLER

3 FORMAT (26X , 3F6.2 , F7.0 , 9F6.2 / 1H1/1H-/1H0)
N 1 = 0
G = 9* 81 
DL=F+B 
DO 11 1=1,4 
AMYl7=AMY 7(1)
DO 11 J=l,4 
SL=AE(J )+BE(J)
00 11 L = 1,4 
ZEFKX=ZEF (L,J)
CO 11 M= 1,4 
K S WI=0
Z E12=(l./Z(M) + l.)*ZETOT(L,J)/(1.-ZETOT(L,J))
KOLL 1 = 0 
CO 10 N = 1, 10
AMY100=AMY 7(I )*(1.-G.0165*V (N ))
N1=N 1 + 1
IF (Nl-10) 21,21,22

21 WL(N )=CL*Y*0.613*V(N)**2 
WLE(N )=CLC*YER*0.613*V(N)**2

22 IF (KSWI.EQ.l) GO TO 10 
Fl=(HK-HLER)*(A-B)/SL+HK
F2=(ZE12* HK*( 1.+(A-B)/SL)+DL /AMY17)/<1.+ 1•/Z (M )+ZE12)
F3=WL(N)*HL+G*(AME(J)*ÖE(J)*(A-B)/SL-AM*B)
F4=(HE-HK)*(A-B)/SL-HK 
X2=(WLE(N)«F1-(WL(N)+WLE(N))*F2+F3)/
1 (AME(J )*F4+(AM + AME(J) )*F2-AM*H)
R ETP F ( N ) =- X 2
F2 5=AM*(X2*H+G*F)+WL(N)*HL
F26=((A+F)*(AME(J)*(G*BE(J)-X2*HE)-WLE(N)»HLER))/SL 
F2 7=ZE12*((AM+AME(J))*X2+WL(N)+WLE(N ))/(l.+l./Z(M)+ZE12)
P34=(F2 5+F26 -HK*(1.+(A+F)/SL)*(F27-WLE(N )-AME(J )*X2))/DL 
F28=AME(J )*(X2*(HE-HK)+ G*AE(J))+WLE(N )*(HLER-HK)
PE=(HK»F27+F28)/SL
D12=( (AM+AME(J) ) *X2+WL(N) + WLE(N) )/<l. + l./Z(M)+ZE12)
D34=D12/Z(M)
DE=ZE12*D12 
D34L IM=-AMY17*P 34 
DEL IM=-AMY 17* PE
IF (ABS(D34).GT.ABS(D34LIM)) GO TO 30 
IF (ABS(DE ) .GT.ABS(DELIM)) GO TO 31 
GO TO 70

30 IF (ABS(DE).GT.ABS(DELIM)) GO TO 31 
GO TO 31

31 KSWI=1 
GO TO 10

70 IF (N.EQ.l) GO TG 24
CSPF(N) = (V(N)**2-V(N-1)**2)/(RETPF(N )+RETPF(N-1 ) ) 
SPF(N)=SPF(N-1)+DSPF(N)
GO TO 71

24 DSPF(1)=V(1)**2/(RETPF(1)*2. )



SPF(1)=DSPF( 1)
71 IF (KOLLI.EQ.l) GO TO 72

F5=WL(N )+WLE(N)*(1.+AMY1OO»(HK-HLER)/SL)+AMY100»G»(AM+AME( J )»BE( J ) 
1 /SL )
F6= DL-HK» ZE12»Z (M )*AMY17*(1. + (A+F)/SL)
F7=AMY1QG-AMY17*(1.+ZE12»Z(M )*(1.+AMYIOO»HK/SL))
F8 = (A +F)*(WLE(N)»(HK-HLER)+AME(J)»G*BE(J))/SL+WLE(N)»HK+WL(N)»HL+

1 G*AM*F
F9=AM+AME(J )*(1.+AMY100»(HK-HE)/SL)
F10=-(A+F )*(AME(J)* (HK-HE))/SL-AME(J)*HK-AM»H 
X2=(-F5*F6/F7+F8)/
1 (F9»F6/F7+F10)
RETPB(N)=-X2
F29=(A ME(J )*X2»(HE-HK) + WLE(N)*(HLER-HK))/SL
F30= (AME(J )*G*8E(J) )/SL+((AM+AME(J))»X2 + WL(N )+WLE(N ))/AMY 100 +AM»G
F 31=(1./AMY 100-1./AMY17)/Z(M ) + ZE12/AMY100 + ZE12*HK/SL
PE=HK»ZE12*(-F29+F30)/(SL*F31)+F29+AME(J)»G»AE(J)/SL
DE = Z E12*(-F29+F30)/F31
CELIM=-AMY17*PE
IF (ABS(DE ) .GT.ABS(DELIM)) K0LL1 = 1 
IF (KOLLI.EQ.l) N4=N 
IF (N.EQ.l) GO TG 25
DSPB(N)=(V(N)»»2-V(N-1)*»2)/(RETPB(N )+RETPB(N-l))
SPB(N ) = SPB(N-lJ+DSPB(N)
GO TO 72

25 DSPB (1)=V(1)**2/{RETPB(1)»2*)
SP B ( 1)=D SPB(1)

72 F11=(A-B )»(AME(J)*G*BE(J)-WLE(N)»HLER)/SL
F12=(HK*( l. + (A-B)/SL) + ZEFKX»DL/(AMY17*(l.+l./Z(M))))/(l.+ZEFKX)
F13 = -DL * (WL(N)+WLE(N))/(AMY17*(1.+1./Z(M)))-AM*G*B+WL(N)*HL 
F 14=AME(J)*HE*(A-B)/SL
F 15 = DL *(AM+AME(J))/(AMY17»(l. + l./Z(M)))-ÅM»H 
X2=(Fll+WLE(N )»F12+F13)/
1 (F14-AME(J )*F12+F15)
R ETR F(N )=-X2 
IF (N.EQ.l) GO TO 26
CSRF(N) = (V(N)**2-V(N-1)*»2)/(RETRF(N)+RETRF(N-1) )
SRF(N)=SRF(N-1)+DSRF(N)
GO TO 27

26 DSRF(1) = V (1)»*2/(RETRF(1)»2.)
SR F(1)=DSRF(1)

27 IF (KOLL 1oEQ•1) GO TO 28 
CMY=AMY17-AMY100
F16= ( DL *AMY17+DMY*(A-B))/SL 
F17=(HK*Flé+F+B+HK*DMY)/(l.+ZEFKX)
F18=AME (J )*G*BE(JJ-WLE(N)»HLER
F19= DL * (WL(N)+AM*G*AMY17)+DMY*WL(N)*HL-DMY*AM*G*B 
F20=AM»(DMY»H+ DL )
X2=-(WLE(N)*F17+F16»F18+F19)/

1 (AME(J)*F17-F16»AME(J)»HE+F20)
R ETR B (N )=-X2 
IF (N.EQ.l) GO TO 29
DSRB(N)=(V(N)**2-V(N-1)*»2)/(RETRB(N )+RETRB(N-l))
SRB(N ) = SRB(N-1J+DSRB(N)
GO TO 28

29 CSRB(1)=V(1)**2/(RETRB(1)»2.)
SR B( 1)=DSRB( 1)

28 GO TO (10,10,10,10,10,12,10,13,10,14),N
12 N 3=1

GO TO 16
13 N 3 = 2

GO TO 16
14 N 3 = 3

GO TO 16
16 DIV=AMY17*G+ (WL(N)+WLE(N)) /(AM+AME(J))

BVGPF(N3)=RETPF(N)/DIV*1000.



7— 7 H556

BVGPB(N3)=RETPB(N)/DIV*1000.
BVGRF(N3)=RETRF(N)/DIV*10OO.
BVGRB(N3)=RETRB(N)/DIV*1000.
DIV=AMY17*G+((WL(N)+WLE(N))/3.)/(AM+AME(J))
BVGMPF(N3)=V(N)**2./C2.*SPF(N))/DIV*1000.
tF (KOLLI.EQ. 1) GO TO 80
BVGMPB(N3)=V(N)**2./(2.*SPB(N))/DIV*1000.

80 BVGMRF(N3)=V(N)**2./(2.*SRF(N))/DIV*1000.
IF (KOLLI.EQ. 1) GC TO 81
BVGMRB(N3)=V(N)**2./(2.*SRB(N))/DIV*1000•

81 IF (N-10) 10,17,17
17 WRITE (6,4)

WR ITE(6,5 ) I,J,L,M,ÄMY17,AME(J) , AE ( J ) , BE (J ) , ZET OT ( L, J ), Z(M),
1 B VGP F (1),BVGPF(2),BVGPF(3),SPF(6),SPF(8),SPF(10),
2 DSP F (1),DSPF(2),DSPF(3)*DSPF(4) ,DSPF(5),DSPF(6),DSPF(7),DSPF(8),
3 DSP F(9),DSPF(10)»BVGMPF(1),BVGMPF(2),BVGMPF(3)

IF (KCLL1.EQ.1) GO TO 18
WR ITE(6,6) I,J,L,M,AMY17,AME(J),AE(J),BE(J),ZETOT(L,J), Z(M) ,
1 BVGPB(1),BVGPB(2),BVGPB(3),SPB(6),SPB(8),SPB(10),
2 DSPB(1),DSPB(2),DSPB(3),DSPB(4),DSPB(5),DSPB(6),DSPB(7),DSPB(8),
3 DSPB(9),DSPB(10),BVGMPB(1),BVGMPB(2),BVGMPB(3)

GO TO 19
18 WRITE (6,110) N4
19 WRITE(6* 7) I,J,L,M,AMY17,AME(J) ,AE(J),BE(J) , ZEFKX,Z(M),

1 BVGRF(1),BVGRF(2),BVGRF(3) ,SRF(6),SRF(8),SRF(10) ,
2 DSR F( 1),DSRF(2),DSRF(3),DSRF(4),DSRF(5),DSRF(6),DSRF(7),DSRF(8),
3 DSR F(9),DSRF(10),BVGMRF(1),BVGMRF(2)»BVGMRF(3)
IF (KOLLI.EQ.l) GO TO 20
WR ITE(6» 8 ) I,J,L,M,AMY17,AME(J) , AE(J ),BE(J ), ZEFKX,Z(M ),
1 BVGRB(1),BVGRB(2),BVGRB(3),SRB(6),SRB(8),SRB(10 ) ,
2 DSRB(1),DSRB(2)»DSRB(3),DSRB(4),DSRB(5),DSRB(6),DSRÖ(7),DSRB(8)»
3 DSRB(9),DSRB(10)»BVGMRB(l),BVGMRB(2).BVGMRR(1>
GO TO 78

20 WRITE (6,110) N4
78 IF ( I+J+L+M+N-26) 10,77,77 
77 WRITE (6,9) NI
10 CONTINUE
11 CONTINUE
1 FORMAT (3F4.2,F5.0,9F4.2,4F3.2/,4(F5.0,2F4.2,8F3.2/),4F3.2,10F3.1)
4 FORMAT (1H0 , 47HIJLM MY17 ME AE BE ZETOT ZEFK Z E6 E8,
1 60H E10 S54 S72 S90 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9DS10,
2 23HEM6 EM8 EM10 TYP 3 2 1)

5 FORMAT (IX,41 1,F5.2,F6.0,3F5.2,5H ,F5.2,3F4.0,3F5.1,10F4.1,
1 3F4.0,11H PED 0)

6 FORMAT (lX,4Il,F5.2,F6.0,3F5.2f5H ,F5.2,3F4.0,3F5.1,10F4.1,
1 3F4.0,11H PED 0 L)

7 FORMAT (IX,411,F5.2,F6.0,2F5.2,5H ,2F5.2,3F4.0,3F5.1,10F4.1,
1 3F4.0,11H RET 0)

8 FORMAT (1X,4I1,F5.2,F6.0,2F5.2,5H ,2F5.2,3F4.0,3F5.1, 10F4.1,
1 3F4.0,11H RET 0 L)

9 FORMAT (32X , 16)
110 FORMAT (41X,34HSLÄPFORDONETS HJUL LASTA T O M  N=,I2)

STOP
END



P åsk ju tsk raftens inverkan  på  den dynam iska stab ilite ten  under 
brom sning hos en lä t t  fordonskom bination vid  låsning 

av dragfordonets bakh ju l

Undersökningen behandlar en fordons
kom bination bestående av e tt tvåaxlig t 
dragfordon med tillkopplat enaxligt släp
fordon, släpkärra. Fordonskom binatio- 
nen tänkes bromsad så a t t  dragfordonets 
bakhjul låses, varvid antages a t t  dess 
tyngdpunkts hastighet kan  betrak tas 
som konstan t med oförändrad riktning 
under det betrak tade tidsin tervallet.1 
Vidare antages a t t  släpfordonets tyngd
punk t under det aktuella in tervallet rör 
sig utefter samma linje som dragfordo
nets tyngdpunkt, se figur 1.

Använda beteckningar:
T yngdaccelerationen g (m/s2)
Vinkel mellan dragfordo
nets och släpfordonets
längdax lar............................. 0  (rad)
K o n s ta n t............................... k
Friktionskoefficient mellan 
hjul och vägbana vid låst 
hjul............................................ [Ig

För dragfordonet:
T yng d p u n k t.........................  TP
A vstånd mellan tyngd
punktens och framaxelcent- 
rums projektioner på längd
ax e ln ......................................  /  (m)
A vstånd mellan tyngd
punktens och bakaxelcent- 
rums projektioner på längd
axeln ......................................  b (m)

1 Ingeniörsvetenskapsakademien, Transport- 
forskningskommissionen. Meddelande nr 48,
Vägfordons kursstabilitet, s. 53.

A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkulecent
rums projektioner på längd
axeln ......................................  a (m)
M assa.....................................  m  (kg)
E n i släpfordonets längd
riktning, på dragkulan ver
kande kraft, påskjutskraf-
t e n ..........................................  P  (N)
Bakaxelbelastning. . . . . . .  P 34 (N)
Sammanlagd sidkraft på
fram hju len ............................ S12 (N)
M asströghetsmoment med 
avseende på en vertikal 
axel genom tyngdpunkten J z (kgm2)
Tyngdpunktens hastighet v (m/s)
Tyngdpunktens retardation  r (m/s2)
Sammanlagd sidkraftskoef
ficient för fram h ju len .. . .  C12 (N /rad) 
Vinkeln mellan rörelserikt
ningarna för tyngdpunkt
och bakaxelcentrum  a  (rad)
Avdriftsvinkel för fram 
h ju len ..................................... <512 (rad)
Vinkel mellan rörelserikt
ningarna för tyngdpunkt
och fram axelcentrum   0  (rad)
Vinkel mellan fordonets 
längdaxel och den vid tiden 
t =  0 rådande färd rik t
ningen, g irv inkeln .............. W  (rad)

För släpfordonet:
T yng d p u n k t.........................  TP E
A vstånd mellan tyngd
punktens och dragkulecent
rums projektioner på längd-



Figur 1. Kraftplan för lätt fordonskombination vid låsning av dragfordonets bakhjul

(m)

(kgm2)

(rad)

a x e ln ......................................  ae
M asströghetsmoment med 
avseende på en vertikal 
axel genom tyngdpunkten J ez 
Vinkel mellan fordonets 
längdaxel och den vid tiden 
t =  0 rådande färdrik t
ningen, g irvinkeln.................We

V inklarna W, 0 ,  oc9 0  och We enligt 
figur 1 antas så små, a t t  cosinus kan sättas 
lika med e tt och sinus resp. tångens lika 
med vinkeln i radianer.

På fram hjulen verkar sidkraften S12 vin
ke lrä tt m ot fordonets längdaxel, emedan 
fram hjulen antas parallella med denna. 
Sidkraften antages proportionell m ot av
driftsvinkeln <512, som i d e tta  fall blir 
lika med vinkeln mellan längdaxeln och 
fram axelcentrum s rörelseriktning.

^ 1 2= Ql2 ̂ 12
eller S12 = C12 (W -  &) men

alltså

VP
v

C-i

C12 & 1c (mg -  P3i)
d är Ql2 =  sammanlagd sidkraftskoeffi- 

cient för dragfordonets fram 
hjul

1̂2 =  avdriftsvinkel för dragfordo
nets fram hjul 

m =  dragfordonets massa

P 34 =  dragfordonets b ak axelbelast
ning 

k  =  konstan t 
P å  bakhjulen verkar friktionskraften 

PMfig. Den betrak tas liksom sidkraften 
som angripande axelcentrum. R iktningen 
är rak t m otsa tt dettas hastighet, dvs. 
bildar vinkeln W  + a  med längdaxeln.

bW
oc =  tg  a =  —  

v

varför vinkeln blir W  +
bip

Beträffande den påskjutande kraften P  
gäller för dess vinkel 0  med dragfordo
nets längdaxel:

$ = W + V e men We = W -
do
(sinusteoremet)

varför 0  = W
a + a K

ap
M omentekvationen kring TP  ger:

-  P MjUgbsin ( ¥ +  a) + Pa  sin 0  + S 12f =

där J z =  dragfordonets m asströghets
m om ent med avseende på en 
vertikal axel genom tyngd
punkten

J es =  släpfordonets m asströghets
m om ent med avseende på en 
vertikal axel genom tyngd
punkten



E fter ersättning av sinus med resp. 
vinkel fås efter förenkling:
\p ^C -^ /2 +  2 P 34/Mgrft2 y /  _

2u\ J z + I -

C12/  + P — (a +  ae) -  P z i! h bdo

J z  +
F = 0

Jo

D 1 = -  u + \Ju2 + A

D 2 =  -  u -  \Ju2+ A  

C12f2+ P Mftgb2u =

A  =
C l 2 /  +  P ~ ( a  +  a e)  ~  P Z iM g bUp

J,+ I —
k. @P.

stället antages vid en approxim ativ be
räkning av det fo rtsa tta  förloppet, a t t  
sidkraften S12 är konstan t med värdet K , 
varav fås ekvationen

i p + 2 u 'W - A ' W = K ' 
där

P 3ifab2

eller W + 2 a W - A W = 0
Den karakteristiska ekvationen har 

lösningen:
A ' —

elv \  J z + [ — ] J p. 
aP

P - ( a +  ae) ~  P u figb
Up

J z +
n y

K f

J * + U ) Jez
Den karakteristiska ekvationen har lös
ningen
D± =  -  u' + \Ju'2 + A '

Instabilitet föreligger så länge som A  
är positivt. Positivt värde på P  ökar 
således instabiliteten. S tabilitet uppnås 
vid stort negativt värde på P. D etta  fall 
behandlas inte här. V ärdet på P  är be
roende av släpfordonets brom sutrust
ning.

Lösningen på differentialekvationen 
blir:
y7 = Q ^m + Q2eDit 

v/ = e 1V ii+ o 2V 2'

'P = Q 1DleM + Q2DleD>t
Stort tröghetsm om ent på enaxligt släp

fordon minskar A , dvs. gör förloppet 
långsammare. N är avdriftsvinkeln för 
dragfordonets fram hjul (d12) up p n å tt v är
det ^  5°, antages tillgänglig friktions- 
k raft vara helt u tn y ttjad . E fter tid 
punkten för de tta  gäller således ej den 
antagna förutsättningen, a t t  sidkraften 
är proportionell m ot avdriftsvinkeln. I

D 2= -  u' -  \Ju'2 + A '

I. Om u '2 + A '> 0, fås lösningen 

W = 61 eDlt' + Q, eP# -  ~

W = Q ^eP* + Q2D2eM 
W = Q±D \ e ^  + QtPYP*

II. Om u '2+ A ’ =  0, fås lösningen

'F =  e - « t '  ( ö 1 + Q2 0 - §

'F = e ‘ “r  [ -  Qi u’ + Q2 (1 -  uT)]

'P  =  e~“r  [QiU'2 + 02 ~  2«0]

III. Om u.'2 + A '< 0, fås lösningen

xp = e -u ’f  cos q t' + Qz sin q t') -  ^

W = e ~ [( -  Q-jii’ + Q2q) cos q t ' -  
-  (ö i? + ö 2«') sin q t'] 

ip  = e [Ö! (u'2 -  q2) -  2 Q2qu] cos q t' + 

+ [2öi?u ' + Ö2 («'2 “  ?2)] sin ? r } 

där q =  y/ -  (u'2 + A')



Figur 2. Kraftplan för lätt fordonskombination vid låsning av dragfordonets bakhjul. Horisontalvy

Q1 och Q2 bestämmes av nedanstående 
randvillkor.
Då <512= 5° är t = tx

t' = 0 för t = tx 
Randvillkoren blir alltså 
ip ( t '= o )  = ¥ ( t = t 1)

ip ( t '= 0 )  = 'F ( t= t1)

W (t'=  0) = W (t = t1)
Beräkningar har genomförts för tv å  

fall. I fall 1 är påskjutskraften P =  0 och 
i fall 2 ungefär 10 % av dragfordonets 
tyngd, dvs. P &  0,1 mg. Övriga data 
fram går av det följande.

För dragfordonet:
A vstånd mellan 
tyngdpunktens och 
fram axelcentrum s 
projektioner på
längdaxeln .................  /  =  1,3 m
A vstånd mellan 
tyngdpunktens och 
b ak axelcentrums 
projektioner på
längdaxeln .................  b = l , 3 m
A vstånd mellan 
tyngdpunktens och 
dragkulecentrums 
projektioner på
längdaxeln.................  a =  2,5 m
Tyngdpunktens höjd
över väg b an an  h = 0,55 m
Dragkulecentrums
höjd över vägbanan hk =  0,35 m
M assa.............................. m  =  1 260 kg

En nedåt riktad, på 
dragkulan verkande
k r a f t ............................  Fks =  500 N
M asströghetsmoment 
med avseende på en 
vertikal axel genom
ty n g d p u n k ten   J z = 2 000 kgm2
Sammanlagd sid
kraftskoefficient för
fram hjulen.................  C12 =  4 • 104

N /rad
För släpfordonet:
A vstånd mellan 
tyngdpunktens och 
dragkulecentrum s 
projektioner på
längdaxeln ...................  ae
M asströghetsmoment 
med avseende på en 
vertikal axel genom
ty n g d p u n k ten   J ez
Fordonskom binatio
nens hastighet vid 
bromsningens början v 
Friktionskoefficient
vid låst h ju l ............. [ig
Friktionsm axim um  . jumax ■■

Dragfordonet antages ha en sådan 
bromskraftfördelning och bromsningen 
antages så kraftig, a t t  fram hjulen får 
brom skraften jLimax P 34 (N), m edan bak
hjulen låses, vilket ger brom skraften 
/ugPM(N). Under detta  bromsningstill- 
stånd antages de ovan angivna värdena 
på kulbelastning och påskjutskraft gälla. 
Bakhjulsbelastningen P 34 beräknas ur

3,1 m

=  2 500 kgm 2

=  20 m/s

=  0,5 
0,8



Figur 3. Girvinkel, girvinkelhastighet och girvinkelacceleration som funktion av tiden vid sladdnings- 
förlopp för lätt fordonskombination med låsta bakhjul på dragfordonet

m om entjäm viktsekvationen (se även 
figur 2)

p  (/ +  <') +  P  (h -  hk) +  mgf
34 f + b + (Umax + f^g) h

För tiden t =  0 antages W  =  3 • 10-3 
rad , vilket m otsvarar den avdriftsvinkel 
som krävs för a t t  kompensera en tv ä r
lutning hos vägbanan på ca 2% , sam t
a tt  W  =  0.

Figur 3 visar för de båda genom räkna
de fallen girvinkel, girvinkelhastighet och 
girvinkelacceleration som funktion av 
tiden från bromsningens början.

För a t t  häva fällknivsförloppet m åste 
fordonsföraren ändra riktning på sid
kraften  S12. D etta  kan ske genom a tt  
föraren gör e tt så sto rt styrutslag a t t  
vinkeln mellan fram hjulens hjulplan och 
fordonets färdriktning ändrar tecken. I 
det i figur 1 exemplifierade fallet skall 
föraren sålunda göra e tt styrutslag å t 
höger i färdriktningen sett. F ö ru tsä tt
ningen för a t t  fällknivsförloppet skall 
kunna hävas är dock a t t  det maxim ala 
styrutslaget är större än dragfordonets 
girvinkel vid tidpunkten för styrutslaget. 
D et m axim ala styrutslaget antages här 
vara  40°. Vidare antages a tt  föraren för 
a t t  kunna häva fällknivsförloppet m åste

ha åstadkom m it d e tta  m axim ala styr
utslag senast när girvinkeln är 30°. In
ställning av m axim alt styrutslag antages 
ta  0,2 s. Vid t & 0,8 s har girvinkeln, 
girvinkelhastigheten och girvinkelacce- 
lerationen blivit så stora a t t  föraren upp
fa tta r  a t t  något håller på a t t  hända. 
In te förrän vid t &  1,0— 1,2 s börjar dock 
värdena bli så stora a t t  föraren med 
säkerhet kan antas inse a t t  han m åste 
vid taga någon m otåtgärd. Av figur 3 
fram går a t t  för påskjutskraften  P —0 
girvinkeln 30° uppnås vid /^ 2 ,0  s. Med 
avdrag för 0,2 s för u tförandet av r a t t 
m anövern och 1,0—1,2 s för tiden innan 
föraren m ärker a t t  något håller på a t t  
hända återstår 0,6—0,8 s som föraren 
har till s itt förfogande för beslut om och 
verkställande av adekvat styrkorrektion 
och minskning av brom spedalkraften. 
Denna tidsrym d torde för m ånga bil
förare vara  alltför kort. Med påsk ju ts
kraften  P = 1 250 N uppnås girvinkeln 
30° vid t =  1,8 s. D etta  medför a t t  
föraren endast har 0,4— 0,6 s till s itt för
fogande för verkställande av lämplig kor- 
rigeringsmanöver.

Exem plet visar, tro ts  gjorda förenk
lingar, betydelsen av a t t  påsk ju tskraften  
hålles vid e tt lågt värde.



Sammanfattning

Forsknings- och utredningsarbete rö 
rande lätta fordonskom binationers 
bromsförmåga och dynam iska stabili
tet vid brom sning h a r utförts v id  sta
tens väginstitut. Arbetet har omfattat 
litteraturstudier, teoretiska analyser och 
beräkningar samt fältförsök.

Ändamålet med studierna h ar varit 
att för lätta fordonskom binationer söka 
klarlägga olika faktorers inverkan på 
den dynam iska stabiliteten vid brom s
ning och på bromsförmågan. Med 
bromsförmåga avses i detta samman
hang ett fordons maximala förmåga till 
hastighetsm inskning med bibehållen dy
nam isk stabilitet. E tt under brom sning 
dynam iskt stabilt fordon kännetecknas 
av att en av en störningskraft in itie 
rad  svängningsrörelse dämpas ut, då 
störningen upphör att verka. Vid insta
bilitet förstärkes en dylik svängnings
rörelse.

Den dynam iska stabiliteten under oli
ka brom sningstillstånd h a r analyserats, 
och teoretisk beräkning av rörelseför
loppet vid hopvikning (s. k. fällknivs
verkan) av en fordonskom bination or
sakad av bakhjulslåsning på dragfor
donet har utförts för två fall, ett utan 
och ett med påskjutande kraft från 
släpfordonet.

Av analysen fram går att förutsättning 
för dynam isk stabilitet är att ej något 
hjul eller endast dragfordonets fram 
hjul är låsta. Av beräkningarna fram 
går att vikningsförloppet vid instabil 
brom sning sker snabbt och att det u t
vecklas snabbare, om påskjutskraft från 
släpfordonet föreligger.

Fältförsök h ar utförts med en ut- 
gångshastighet av dels 70 km/tim vid 
brom sning med alla hjul låsta på drag

fordonet och dels 90 km/tim  vid  brom s
ning med låsta fram hjul. Försöksresul
taten stöder riktigheten av teoretiska 
överväganden och beräkningar.

Teoretiska beräkningar h ar utförts 
som vid olika värden på dragfordonets 
brom skraftfördelning visar hur en for- 
donskom binations brom sförm åga påver
kas av släpfordonsbrom sarnas tillskott 
till den totala brom skraften, släpfordo
nets belastning, fordonskom binationens 
hastighet vid brom sningens början samt 
rådande friktionskoefficient.

B eräkningarna har utförts för såväl 
pedalkraftsty rd  broms som påskjuts
broms på släpfordonet. Som jämförelse 
h ar även det separata dragfordonets 
bromsförmåga beräknats. Av beräkning
arna fram går att det, med de brom s
system med fast brom skraftfördelning 
och möjlighet till h jullåsning som ännu 
förekommer på de flesta fordon, inte är 
möjligt att erhålla optim al brom sför
måga vid alla de friktionsförhållanden 
som kan råda på våra vägar. E tt fordons 
bromssystem ger således endast möjlig
het till fullt u tnyttjande av ett bestäm t 
friktionsvärde utan låsning av något 
hjul. Storleken av detta värde är dess
utom beroende av fordonets tyngd- 
punktsläge, som oftast ändras vid be
lastning av fordonet. Då b ilfabrikanter
na har olika uppfattning om vid vilken 
friktion och vid vilket belastningstill- 
stånd hos fordonet optim al brom sför
måga skall erhållas, kan fordon av lik
artad  storlek och typ men av olika fab
rika t ha olika brom sförm åga under 
samma friktionsförhållanden. Skillna
derna m ärks inte under norm ala in 
brom sningar men kan givetvis i en 
kritisk  situation vara av avgörande be



tydelse. Med nuvarande tekniska utveck
lingsnivå måste detta förhållande dock 
accepteras.

D ragfordonet i en lä tt fordonskom 
bination används i stor u tsträckning 
även utan släpfordon. Med fast brom s
kraftfördelning betyder detta, att brom s
förmågan vid en viss friktionskoeffi- 
cient inte kan vara densamma för ett 
separat dragfordon som för dragfordo
net med tillkopplat släpfordon, hu r 
bromssystemet än är beskaffat, om man 
uppställer villkoret att hjullåsning inte 
får ske. Allmänt gäller att om vid en 
viss friktionskoefficient dragfordonet 
h a r optim al brom sförm åga kommer for
donskom binationen att ha sämre brom s
förmåga men bättre dynam isk stabili
tet. H ar fordonskom binationen optimal 
bromsförmåga, kommer dragfordonet 
separat att ha sämre brom sförm åga och 
dålig dynam isk stabilitet. Skillnaden i 
brom sförm åga är dock vid läm pligt av
passad släpfordonsbrom s inte större än 
vad som förekommer mellan olika sing
elfordon. Av beräkningarna fram går 
v idare att bromsförm ågan påverkas 
m indre vid ändrad last när släpfordo
net är u trustat med påskjutsbrom s än 
när dess broms är pedalkraftstyrd  utan 
lastkännande regulator. U nder förut
sättning av fullgod dim ensionering av 
brom sarna är hastighetens inverkan på 
brom sförm ågan av m indre betydelse in 
om det studerade hastighetsom rådet 
(0—90 km /tim ).

Samma m inim ikrav på bromsförmåga 
bör lämpligen gälla för såväl ett separat 
fordon som en fordonskom bination. 
Enligt nuvarande svenska bestämmelser 
krävs en m edelretardation av 4,3 m/s2 
vid inbrom sning av ett maxim alt be
lastat fordon.

Förutom  ovannäm nda krav bör en 
fordonskom bination, som ej är att be
trak ta som bil med efterfordon, vid be
lastning m otsvarande fordonens tjänste

vikt och vid hastigheten 50 km/tim 
kunna uppnå retardationen 6 m/s2 på 
to rr  asfalt eller betong utan att något 
hjul låses. Detta m otiveras av att r is 
ken för låsning av dragfordonets bak
hjul resp. släpfordonets hjul är störst 
under denna förutsättning. Vidare bör 
ett släpfordons bromssystem till sin 
verkan vara beroende av släpfordonets 
helastningstillstånd, om förhållandet to- 
talvikt/tjänstevikt för släpfordonet över
stiger värdet 1,5. Därjämte bör förhål
landet mellan brom skrafterna på drag
fordon och släpfordon i en fordons
kom bination påverkas av dragfordonets 
helastningstillstånd, om förhållandet to- 
talvikt/tjänstevikt för dragfordonet över
stiger samma värde. Detta syftar till att 
förebygga för tidig hjullåsning i belast- 
ningsfall, som inte täcks av tid igare 
näm nda brom sprov, och grundar sig 
på förenklade teoretiska beräkningar.

Slutligen bör släpfordonets påskjutan- 
de kraft på dragfordonet inte överstiga 
10 % av dragfordonets tjänstevikt vid en 
retardation  av 6 m/s2. Skälet härtill ä r 
att en påskjutskraft från släpfordonet 
på dragfordonet under inbrom sning 
ökar riskerna för hopvikning av kom
binationen och därför bör hållas så 
liten som möjligt. En del av släpfor
donets tyngd vilar på dragfordonet, var
för en viss påskjutskraft inte kan und
vikas vid en med hänsyn till friktions- 
koefficienten maximal inbrom sning. Det 
sagda m edför att endast mycket lätta 
släpfordon kan tillåtas sakna brom sar. 
Teoretiskt h ar visats att brom sar ford
ras för alla släpfordon vars totalvikt 
överstiger en sjättedel av dragfordonets 
tjänstevikt.

De för lätta släpfordon vanligaste 
bromssystemen är elektrisk broms, p å
skjutsbroms, vakuum m ekanisk broms 
och hydraulisk  broms. P raktiska prov 
har utförts med de tre  förstnäm nda 
typerna. I funktionshänseende skilde



de sig främ st i fråga om fördröjningar 
och kopplingskrafter vid till- och från- 
slag av brom sarna. F ördröjningarna var 
endast otillfredsställande stora för va
kuumbromsen. Denna typ av brom s
system torde därför vara m indre läm
pad för snabba fordon. Beträffande 
påskjutsbrom sen konstaterades att på- 
skjutskraften, som vid fortvarighetstill- 
stånd var tillfredsställande låg, vid en 
snabb inbrom sning av dragfordonet 
kortvarigt kunde uppgå till flerdubbelt 
högre värde, vilket under ogynnsamma 
om ständigheter kan in itiera  en sladd- 
ningsrörelse hos kom binationen.

Vid en teoretisk jämförelse mellan 
pedalkraftstyrd  och retardationsstyrd  
släpfordonsbrom s har den pedalkraft- 
styrda släpfordonsbrom sen med möjlig
het till separatbrom sning tekniskt sett

befunnits vara fördelaktigast u r trafik 
säkerhetssynpunkt. Vissa i p rak tiken  
förekommande brister i u tförandet i 
förening med den re tardationsstyrda 
brom sens enklare handhavande gör 
dock att en ändring av gällande bestäm 
m elser angående släpfordonsbrom sars 
verkningssätt f. n. inte kan förordas.

När tekniskt fullgoda pedalkraftstyr- 
da släpfordonsbrom sar med separat 
m anövreringstillsats konstruerats och 
gynnsamma erfarenheter rörande des
sas driftsäkerhet kan framläggas, bör 
en sänkning övervägas av viktgränsen 
för släpfordon, som får förses med re 
tardationsstyrda brom sar. E tt vägande 
skäl härför är de ökade körningarna 
med husvagn v intertid , då den re ta rd a 
tionsstyrda bromsens nackdelar tyd li
gast fram träder.

Summary

The National Swedish Road Research 
Institute, Stockholm, has carried  out a 
series of researches and investigations 
w hich dealt w ith  the braking ability and 
the dynam ic stability during braking 
of passenger cars w ith  caravan trailers. 
This project com prised reviews of the 
literature, theoretical analyses and cal
culations, as well as field tests.

The purpose of these studies was to 
try  to determ ine the effects produced 
by various factors on the dynamic 
stability during braking of light vehicle 
combinations, such as passenger cars 
w ith  caravan trailers, and on their 
braking ability. The term  “braking 
ability” is used in this connection to 
designate the maximum ability of a 
vehicle to reduce its speed while m ain
taining its dynam ic stability. A vehicle 
that is dynam ically stable during 
braking is characterised  by the fact

that an oscillatory motion w hich is 
in itia ted  by a disturbing force is 
dam ped to rest w hen the disturbing 
force ceases to act. On the other hand, 
if the vehicle is dynam ically unstable, 
then such an oscillatory motion is 
increased.

The dynam ic stability in various 
states of braking has been analysed, 
and theoretical calculations of the p ro 
cess of motion w hich takes place w hen 
a light vehicle com bination, e.g. a 
passenger car w ith  a caravan tra iler, 
is folded together (this phenom enon is 
known as the “jack-knife effect” ) be
cause the rear wheels of the towing 
vehicle are locked have been made in 
two cases, viz., first, w hen a thrust, 
or pushing force, exerted by the tra ile r 
on the towing vehicle is absent, and sec
ond, when this force is present.

As has been shown by this analysis,



a  necessary condition for dynam ic sta
b ility  is that no wheels, or tha t only the 
front wheels, of the towing vehicle are 
locked. The calculations have demon
stra ted  that the jack-knife effect w hich 
occurs in the course of unstable braking 
is a rap id  process, and that it is de
veloped even more rap id ly  if the tra ile r 
exerts a pushing force on the towing 
vehicle.

Field tests have been perform ed at 
tw o in itia l speeds, viz., first, 70 km 
per h, w hen all wheels of the towing 
vehicle w ere locked during braking, 
and  second, 90 km per h, w hen only 
the front wheels w ere locked during 
braking. The results of these tests have 
confirm ed the correctness of the con
clusions w hich had  been draw n from 
the theoretical analyses and calcula
tions.

Furtherm ore, the investigations in 
cluded theoretical calculations w hich  
w ere carried  out for various values of 
the braking force of the towing vehicle, 
and w hich showed how the braking 
ability of a light vehicle com bination 
is influenced by the contribution of 
the  brakes of the tra ile r to the total 
braking force, by the load on the trailer, 
by the speed of the vehicle com bination 
at the outset of the braking process, and 
by the coefficient of friction between 
the  tyres and the road surface.

These calculations w ere made for 
brakes operated by the brake pedal 
force as well as for overrun brakes 
fitted on the trailer. For the sake of 
com parison, the braking ability of the 
tow ing vehicle alone has also been 
computed. From  these calculations it 
may be in ferred  that the braking 
systems characterised  by a fixed 
braking force d istribution and by a 
possibility  of w heel locking, w hich are 
still used on most vehicles, do not make 
it  possible to obtain an optimum

braking ability under all the frictional 
conditions w hich can be met w ith  on 
roads in Sweden. Accordingly, the 
braking system of a vehicle affords a 
possibility of completely utilising a 
definite value of the coefficient of fric 
tion only w hen no wheels are locked. 
Moreover, the m agnitude of th is value 
of the coefficient of friction is also de
pendent on the position of the centre 
of gravity of the vehicle, w hich most 
frequently changes w hen the vehicle 
is loaded. Since the m otor car m anu
facturers hold divergent opinions as 
to w hat value of the coefficient of fric 
tion and w hat loaded state of the 
vehicle should correspond to the opti
mum braking ability, vehicles w hich 
are sim ilar in size and in type, but 
differ in make, can also differ in the 
braking ability under the same fric
tional conditions. These differences are 
not noticeable during norm al braking 
operations but can of course be decisive 
factors in a critical situation. However, 
this circum stance has to be accepted 
at the present level of engineering 
development.

The towing vehicles w hich form p art 
of light vehicle com binations, such as 
passenger cars w ith  caravan trailers, 
are to a large extent also used w ithout 
trailers. W ith a fixed braking force 
distribution, this means that the braking 
ability of a towing vehicle used alone 
at a certain definite coefficient of fric 
tion cannot be the same as that of the 
same towing vehicle w hen it is coupled 
to a tra iler, irrespective of the charac
teristics of the braking system, if it is 
stipulated that the wheels shall not be 
locked. Generally speaking, it may be 
stated that, if the tow ing vehicle has 
an optim um  braking ability at a certain  
definite coefficient of friction, the 
braking ability of the vehicle combi
nation w ill be lower, but its dynam ic



stability  w ill be higher. If the vehicle 
com bination has an optimum braking 
ability, then the braking ability of the 
tow ing vehicle alone w ill be lower, and 
its dynam ic stability w ill be bad. 
Nevertheless, if the brake of the tra ile r 
is appropriately  adapted to the re 
quirem ents in question, then the dif
ference in braking ability between the 
tw o vehicles entering into the combi
nation w ill not be greater than that 
w hich can exist between various single 
vehicles. Furtherm ore, the calculations 
have shown that, w hen the tra ile r is 
equipped w ith  an overrun brake, the 
braking ability is less influenced by 
changes in load than w hen the tra iler 
is provided w ith  a brake w hich is 
operated by the brake pedal force, 
w ithout any load-sensing regulator. On 
condition that the design and the 
dimensions of the brake are fully ade
quate, the effect of the speed on the 
braking ability is of m inor im portance 
w ith in  the speed range w hich was 
studied in these investigations, viz., 
from  0 to 90 km p er h.

It seems advisable that the same 
m inim um  requirem ent for braking abili
ty  should be specified for a single 
vehicle as w ell as for a light vehicle 
combination. The present Swedish regu
lations require  an average deceleration 
of 4.3 m per sec2 during braking of a 
vehicle w hich carries its maximum 
load.

In addition to the above-mentioned 
requirem ent, an unladen vehicle combi
nation should be able to attain a de
celeration of 6 m per sec2 at a speed 
of 50 km per h  on a dry bitum inous or 
concrete pavem ent w ithout locking of 
any wheel. This is justified in view  of 
the fact that the risk  of locking of the 
rear wheels of the towing vehicle or the 
wheels of the tra iler is greatest under 
these conditions. Moreover, the action

of the braking system fitted on the 
tra ile r should be dependent on the state 
of loading of the tra ile r if the ratio  of 
the weight at m axim um  load of the 
tra ile r to the unladen w eight of the 
tra ile r exceeds the value 1.5. F u rth e r
more, the ratio  of the braking forces 
of the towing vehicle and  the tra ile r 
in a light vehicle com bination should 
be influenced by the state of loading 
of the towing vehicle if the ratio  of the 
weight at maximum load of the towing 
vehicle to the unladen weight of the 
towing vehicle exceeds the same value. 
The purpose of this requirem ent is to 
prevent the wheels from being locked 
too early under the conditions of 
loading w hich are not covered by the 
braking tests referred  to in the above, 
and the requirem ent in question is 
based on sim plified theoretical calcula
tions.

F inally, the thrust, or pushing force, 
exerted by the tra ile r on the towing 
vehicle should not be greater than 
10 p er cent of the unladen w eight of 
the towing vehicle at a deceleration 
of 6 m per sec2. The reason is that a 
th rust of the tra iler against the towing 
vehicle in the course of braking in 
creases the risk  of the jack-knife effect, 
and should therefore be kept as small 
as possible. The weight of the tra iler 
rests in p art on the towing vehicle, 
and a certain amount of th rust is there
fore unavoidable w hen the braking p ro 
duces the maximum deceleration that 
is possible at a given coefficient of 
friction. Hence it follows tha t only very 
light tra ilers may be perm itted  to be 
used w ithout brakes. It has been demon
strated  theoretically  that brakes are 
required  for all tra ilers whose weight 
at m aximum load exceeds one-sixth of 
the unladen weight of the towing 
vehicle.

The types of brakes w hich are most



commonly fitted on tra ilers are the 
electrically actuated brake, the overrun 
brake, the vacuum actuated brake, and 
the hydraulic brake. P ractical tests have 
been carried  out on the first-m entioned 
three types of brakes. In functional 
respects, they differed p rim arily  in the 
delays and coupling forces during 
application and rem oval of the brakes. 
The delays were unsatisfactorily  long 
only in the case of the vacuum  actuated 
brake. This type of braking system may 
therefore be presum ed to be scarcely 
suitable for high-speed vehicles. As 
regards the overrun brake, it was found 
that the pushing force, w hich was 
satisfactorily low in the steady state, 
could reach a value w hich was several 
times as great for short periods of time 
during rap id  braking of the towing 
vehicle. Under unfavourable conditions, 
this increase in the pushing force can 
in itiate a skidding m otion of the vehicle 
com bination.

A theoretical com parison was made 
between a tra iler brake w hich was 
operated by the brake pedal force and 
an overrun brake. This com parison 
showed that the tra ile r brake operated 
by the brake pedal force, w hich made it 
possible to brake the tra ile r separately,

was technically more advantageous 
from the point of view of traffic safety. 
However, in view of certain flaws in 
the design and construction of brakes 
operated by the brake pedal force 
w hich occur in practice, and in con
sideration of the fact that the overrun 
brake, w hich is operated by decelera
tion, is sim pler to handle, an alteration 
of the existing Swedish regulations 
w hich relate to the mode of action of 
tra ile r brakes cannot be recom m ended 
at the present time.

W hen tra ile r brakes operated by the 
brake pedal force, w ith  an additional 
device for separate operation of the  
tra iler brake, w hich are fully satis
factory from an engineering point of 
view  w ill have been designed, and when 
favourable experiences concerning the 
reliability  of these brakes in service 
w ill be available, a reduction of the 
weight lim it for the trailers w hich  may 
be equipped w ith  overrun brakes should 
be considered. A weighty reason w hich 
deserves attention in this connection 
is that caravan tra ilers are used to an 
increasing extent in the w inter-tim e, 
w hen the draw backs of the overrun 
brakes manifest themselves in the most 
m arked m anner.
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