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Paljon julkisuutta saaneet maanteiden suuronnettomuudet ovat nostaneet esiin raskaan kaluston
turvallisuuden ja pakottaneet viranomaiset etsimään uusia keinoja sen edistämiseksi. Turvalli
suuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Ajoneuvon stabiiliuden lisääminen on yksi tapa pyr
kiä parantamaan ajoneuvon hallittavuutta ja estämään vakavien onnettomuuksia syntymistä.

Ajoneuvoyhdistelmien stabiiliutta on tutkittu melko laajasti. Suomen oloihin soveltuvia tutki
muksia  ovat  tuottaneet  lähinnä  VTT  sekä  Ruotsin  liikenteen  ja  kuljetusalan  tutkimuslaitos.
Tutkimuksissa on  tarkasteltu mm. aisapainon, nopeuden  ja  lastauksen painotuksen vaikutusta
ajoneuvoyhdistelmän  stabiiliuteen.  Renkaiden  vaikutus  raskaan  kaluston  stabiiliuden  tutki
muksissa on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka renkaiden tiedetään vaikuttavan
ajoneuvon hallittavuuteen merkittävästi.

Tässä työssä tutkitaan raskaan kaluston ja etenkin kuormaauton, apuvaunun ja puoliperävau
nun muodostaman yhdistelmän stabiiliutta  sekä stabiliteetin parannusmahdollisuuksia rengas
tuksen avulla. Rengastuksella  tarkoitetaan apuvaunun  ja perävaunun eri  akseleilla käytettäviä
eritasoisia renkaita, uusia ja kuluneita. Tutkimusongelma: Minkälaisella mahdollisimman pie
nellä  rengastusmuutoksella  voidaan  saada  mahdollisimman  edullinen  vaikutus  yhdistelmän
käyttäytymiseen? Tutkimus on tehty  yhtenä  osana raskaan kaluston  turvallisuutta  ja energian
käytön tehostamista edistävää RASTU projektia.

Työssä esitellään aikaisempia  raskaan  kaluston  stabiliteettiin  liittyviä  tutkimuksia  ja pyritään
niiden avulla selvittämään eri tekijöiden vaikutuksia ajoneuvoyhdistelmän stabiiliuteen. Lisäk
si työssä kuvataan raskaalle kalustolle tyypillisiä vaaratilanteita sekä tarkastellaan ajokokeita,
joilla pyritään selvittämään  yhdistelmän käyttäytymistä näissä  vaaratilanteissa. Työssä esitel
lään myös erilaisia aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä stabiiliuden mittareita.

Tutkimustyökaluna  käytetään  ADAMS/Car  ohjelmistoa,  jolla  simuloidaan  kuormaauton,
apuvaunun  ja  puoliperävaunun  yhdistelmää.  Simuloinnilla  selvitetään,  minkälainen  vaikutus
saadaan aikaiseksi yhdistelmän käyttäytymiseen erilaisissa ajokokeissa, kun apuvaunun ja pe
rävaunun  rengastuksia  muutetaan.  Yhdistelmän  käyttäytymistä  tutkitaan  enimmäkseen  apu
vaunun ja perävaunun sortokulmien avulla.

Simuloinneissa  selvisi,  että  oikeanlaisella  rengastuksella  pystytään  vaikuttamaan  perävaunun
heilahteluun merkittävästi. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella parempikuntoisten ren
kaiden  sijoittamista  ajoneuvoyhdistelmän  jokaisen  ajoneuvoyksikön  takaakseleille.  Jo  aiem
min on tiedetty, että henkilöautoissa on suotavaa asentaa parempikuntoiset renkaat auton taka
akselille.

Kuormaauto, puoliperävaunu, varsinainen perävaunu, stabiilius, rengas, raskas kalusto, kais
tanvaihto, sortokulma, heilahtelu
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Recent major road accidents in Finland have shown that the safety level of heavy vehicle com
binations has to be increased. Safety can be achieved in many ways. Improving stability is one
way to increase the controllability of the vehicle to prevent serious accidents.

The stability of heavy vehicles has been studied quite extensively. Technical Research Center
of Finland and Swedish National Road and Transport Research Institute have done research in
environments  comparable  to Finnish conditions. The studies have explored  for example how
vertical load of coupling devices, driving speed, and loading weight distribution affect on sta
bility of heavy vehicle combination. However, the effect of tires has not received much atten
tion although the effect of tires is known to be significant.

The  purpose  of  this  thesis  is  to  study  the  stability  of  heavy  vehicle  combinations  and  the
potential of making truckdollysemitrailer combination more stable by tire configuration. Tire
configuration means using different kind of tires (new and worn) on separate axles. Research
problem: What kind of tire configuration leads to most stable heavy vehicle combination with
minimal  amount of  new  tires? The  thesis  has  been  done as  a part of  RASTUproject, which
examines the safety and environmental impacts of heavy vehicles.

In this thesis, earlier research of heavy vehicle combinations’ stability is introduced. This the
sis  studies  also  different  factors  that  influence  heavy  vehicle  combinations  stability,  typical
dangerous driving situations, different kinds of driving tests and indicators of stability.

Research  is  performed  by  simulating  truckdollysemitrailer  combination  with  ADAMS/Car
simulation  program.  The  target  was  to  compare  the  effect  of  different  tire  configuration  in
various driving tests. Vehicle combination’s behavior is measured by drift angles of dolly and
trailer.

It turned out that right tire configuration has a huge effect on trailer’s swinging. Based on this
research it can be recommended that new tires are set at least on the rear axle of every vehicle
unit in a heavy vehicle combination. For passenger cars, setting better tires on rear axles has
been recommended already before.

Truck, semi trailer, full trailer, stability, tire, heavy vehicle, lane change, drift angle, swinging
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Symboliluettelo

W Ajoneuvon leveys
L Ajoneuvon akseliväli

f Ohjauskulma
ay Sivuttaiskiihtyvyys
Kus Aliohjautuvuusindeksi
V Nopeus
g Putoamiskiihtyvyys
R Kaartosäde
RA Vahvistuskerroin
X1 Vetoauton mitattavan suureen itseisarvon maksimi
X2 Perävaunun mitattavan suureen itseisarvon maksimi

geom Geometrinen ohjauskulma
r Vetoauton pystykiertymäkulmanopeus

Kiertoheilahteluiden vaimennuskerroin
y1 ja
y

Nivelkulmien kaksi peräkkäistä amplitudia
ldolly Apuvaunun pituus
ltraileri Vetopöydän ja perävaunun takapään välinen etäisyys

dolly Apuvaunun sortokulma
traileri Perävaunun sortokulma

D Sallittu perävaunun takapään kulkuuran poikkeama vetoauton kulkuurasta
F1 Apuvaunun ensimmäisen akselin jousivoiman suuruus
F2 Apuvaunun toisen akselin jousivoiman suuruus
z1 Apuvaunun ensimmäisen akselin painuma
z2 Apuvaunun toisen akselin painuma
k Jousivakio
f Taajuus
a Siniaalto ohjausherätteen aloitustaajuus
c Vakio
d Vakio
t aika

xoF Renkaan tuottama pitkittäisvoima

xκ Renkaan pitkittäisluisto

xC Renkaan pitkittäissuuntaisen kitkakäyrän huippuarvon jälkeen esiintyvä kitkan
romahdus (shape factor)

xD Renkaan pitkittäissuuntaisen kitkakäyrän huippuarvo
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xµ Renkaan kitkakerroin pitkittäissuunnassa

xK Renkaan pitkittäinen luistojäykkyys
γ Camberkulma

HxS Renkaan pitkittäissuuntaisen kitkakäyrän horisontaalinen siirtymä

VxS Renkaan pitkittäissuuntaisen kitkakäyrän vertikaalinen siirtymä

zF Renkaan pystykuormitus

0zF Pystykuormitus, jolla rengas on mitattu

yoF Renkaan tuottama sivuttaisvoima

yα Renkaan sortokulma

yC Renkaan  poikittaissuuntaisen  kitkakäyrän  huippuarvon  jälkeen  esiintyvä  kit
kan romahdus (Shape factor)

yD Renkaan poikittaissuuntaisen kitkakäyrän huippuarvo

yµ Renkaan kitkakerroin poikittaissuunnassa

yK Renkaan poikittainen luistojäykkyys
γ Camberkulma

HyS Renkaan poikittaissuuntaisen kitkakäyrän horisontaalinen siirtymä

VyS Renkaan poikittaissuuntaisen kitkakäyrän vertikaalinen siirtymä
Ajoneuvoyksikön sortokulma

vx Ajoneuvon pitkittäisakselin suuntainen pisteen nopeus
vy Pisteen nopeus kohtisuoraan ajoneuvon pitkittäisakselin suhteen
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1  Johdanto
Raskaan kaluston  turvallisuus on kiinnostanut viranomaisia  jo melko pitkään,  ja  Suo
messakin on tehty useita asiaan liittyviä tutkimuksia. Etenkin Konginkankaan traagisen
onnettomuuden  johdosta on  syntynyt useita  tutkimuksia  raskaan kaluston  turvallisuu
den  parantamiseksi.  Raskaan  kaluston  ajokäyttäytymisestä  on  tehty  lähivuosina myös
diplomityö, joka esitellään tässä työssä. Lisäksi VTT on, useammin kuin kerran, tutki
nut  raskaan  kaluston  sivuttaista  stabiiliutta.  Myös  muualla  maailmassa  asiasta  ollaan
kiinnostuneita, ja tutkimustyötä on tehty, mutta pohjoismaiden ulkopuolella kiinnostus
koskee enemmän kaatumisstabiiliutta kuin sivuttaisstabiiliutta. Tässä työssä tullaankin
keskittymään  pohjoismaisiin  liukkaisiin  talviolosuhteisiin,  joissa  sivuttaisstabiiliuden
menetys  on  yleisempää  kuin  kaatuminen.  /13/  Muita  pohjoismaisia  tutkimuksia  tässä
työssä  edustaa  Ruotsin  VTI,  joka  on  tutkinut  ajoneuvoyhdistelmien  käyttäytymistä
myös talvikelillä.

Tämä diplomityö tehdään RASTU projektiin,  joka on HDEnergian  jatkoprojekti. HD
Energian  tarkoituksena  oli  tutkia  raskaan  kaluston  energiansäästömahdollisuuksia.
RASTU projekti jatkaa tätä toimintaa mutta energiankäytön tehostamisen lisäksi tutki
taan myös raskaan kaluston turvallisuutta.

Tutkimuksen tarkoitus on tutkia eritasoisten renkaiden vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän
stabiiliuteen, ja tutkia niiden potentiaalia parantaa raskaan kaluston turvallisuutta. Tätä
aihetta on aikaisemmin tutkittu muun muassa Ruotsissa, mutta hieman eri työkaluilla.

Viimeaikoina keskustelua on herättänyt moduuliyhdistelmien stabiilius  ja  turvallisuus.
Moduuliyhdistelmä on 22  25,25 metriä pitkä ja maksimissaan 60 tonnia painava ajo
neuvoyhdistelmä.

Moduuliyhdistelmistä  kuormaauton  ja  varsinaisen  perävaunun  yhdistelmän  stabiilius
on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu paljon huonommaksi kuin esimerkiksi kuorma
auton  ja puoliperävaunun yhdistelmän  tai kuormaauton  ja keskiakseliperävaunun yh
distelmän stabiilius. Nämä varsinaisen perävaunun huonot ominaisuudet näkyvät myös
onnettomuustilastoissa. Lisäksi  niiden  käyttö muualla Euroopassa  tullee  lisääntymään
moduuliyhdistelmien sallimisen myötä.

Tutkimustyökaluna käytetään kuormaauton, apuvaunun eli dollyn ja puoliperävaunun
yhdistelmää kuvaavaa tietokonesimulointimallia, jota käytetään MSC Software Corpo
rationin  ADAMS/Carsimulointiohjelmalla.  Simuloitu  ajoneuvoyhdistelmä  vastaa  pe
rusmitoitukseltaan  kuormaauton  ja  varsinaisen  perävaunun  yhdistelmää  ja  on  myös
rakenteeltaan hyvin samanlainen. Yhdistelmien rakenteista kerrotaan enemmän luvussa
5.

Suomessa raskaan kaluston renkaille ei, toisin kuin henkilöautolle, ole erityisiä vuoden
ajasta  riippuvia  vaatimuksia  urasyvyydelle,  eikä  vaatimus  suurten  kustannusten  takia
olisi kohtuullinen. Työssä tutkitaankin, mikä olisi kustannuksiltaan pienin perävaunuun
tehtävä rengastusmuutos, jolla saadaan stabiilius parantumaan mahdollisimman paljon.
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Työssä  pyritään  selvittämään minkä  perävaunun akselin  renkailla  on  suurin  ja minkä
akselin renkailla pienin vaikutus ajoneuvon stabiiliuteen.

Rengastuksella  tarkoitetaan  tässä  työssä  apuvaunun  ja  puoliperävaunun  rengastuksia,
eli eritasoisten renkaiden asennusjärjestystä perävaunujen akseleille.
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2   Stabiilius ja ajokäyttäytyminen
Ajoneuvojen  yhteydessä  puhutaan  monesti  staattisesta  ja  dynaamisesta  stabiiliudesta.
Staattisella  stabiiliudella  tarkoitetaan  ajoneuvon  stabiiliutta  kallistuspöytäkokeessa  ja
dynaamisella  stabiiliudella  tarkoitetaan ajoneuvon stabiiliutta ajokokeessa. Staattisesta
stabiiliudesta  puhutaan  myös  ns.  staattisten  ajokokeiden  yhteydessä,  joista  kerrotaan
luvussa 3 enemmän.

Dynaaminen  stabiilius  voidaan  jakaa  kahteen  osaan:  kallistumisstabiiliuteen  ja  sivut
taisstabiiliuteen. /11/ Kaatuminen on epästabiilia kallistumista, mutta sivuttaisstabiiliu
den epästabiili tila on paljon hankalammin määriteltävissä. Yleensä epästabiilina pide
tään  tilannetta,  jossa  tasapainoasemastaan  poikkeutettu  kappale  ei  palaa  enää  takaisin
tasapainoasemaan,  eli  epästabiili  ajoneuvo  on  sivuttaisstabiiliuden kannalta vasta kun
ajoneuvo on kiertynyt niin paljon, että se ei enää palaudu takasin alkuasemaansa. Kui
tenkin epätoivottu vaarallinen  tilanne saavutetaan paljon  ennen epästabiilia  tilaa. Ajo
neuvoyhdistelmä voi olla stabiili vaikka perävaunu kulkisi vastaantulijoiden kaistaa si
vuttaisluistossa samanaikaisesti kun vetoauto on omalla kaistallaan.

Ajokäyttäytymistä ja ajoneuvon stabiiliutta voidaan mitata ja tutkia monilla eri tavoilla.
Ajoneuvon käyttäytyminen  erilaisissa  tilanteissa  tulee parhaiten  esille kokeissa,  joissa
kuljettajan  vaikutus  pyritään  minimoimaan.  Tällaisissa  takaisin  kytkemättömissä,  eli
open  loop,  kokeissa  annetaan  esimerkiksi  ohjauspyörälle  tietty  heräte  ja  tarkastellaan
ohjausherätteen vaikutusta ajoneuvoon. Ohjausherätteet voivat olla ajan suhteen muut
tuvia  tai  vakioita.  Takaisin  kytkemättömissä  kokeissa  ongelma  on  kuitenkin  tulosten
vertailu silloin, kun ajoneuvosta muutetaan jotain sellaista, että esimerkiksi ajoneuvon
ajoura muuttuu, kun  tarkoitus olisi  suorittaa  sama ajokoe. Tästä  ongelmasta kerrotaan
lisää myöhemmin.

Kuva 1 Kuormaauton ja varsinaisen perävaunun erilaisia epätoivottuja ajokäyttäytymistilanteita
/13/
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2.1  Vetoauton käyttäytyminen
Käytännössä kaikki autot suunnitellaan nykypäivänä aliohjaaviksi. Kuormaautot, eten
kin  teliakselilla varustettuna, ovat yleensä erittäin aliohjaavia, koska teliakselin  tuotta
ma  sivuttaisvoima  on  suurempi  kuin  yksittäisakselin.  Kuitenkin  kuormaamattomana,
kun rengaskuormitukset ovat todella pienet, saattaa tilanne muuttua merkittävästi ja yli
ohjaaminenkin on mahdollista. /13/

2.2  Perävaunun käyttäytyminen
Perävaunun  käyttäytyminen  eroaa  monesti  vetoauton  käyttäytymisestä  melko  paljon
muun muassa liikkeiden ja kiihtyvyyksien vahvistumisen vuoksi. Sivuttaiskiihtyvyyden
vahvistuminen  aiheuttaa  monesti  perävaunun  sivuttaista  heilahtelua,  vaikka  vetoauto
kulkee  ohjausuraansa  pitkin  tai  käyttäytyy  aliohjaavasti.  Liukkaalla  kelillä
perävaunujen ongelma on  sivuttaispidon menetys,  ja  kesällä pitävällä  kelillä  ongelma
on useimmiten kaatuminen.

Varsinaisen  perävaunun  tai  apuvaunun  ja  puoliperävaunun  yhdistelmän  näkee  usein
liukkaalla  kelillä heilahtelevan  ja  kiemurtelevan.  Tätä  kiemurtelua  kutsutaan monissa
englanninkielisissä raporteissa ”snakingiksi”. Kiemurtelu voi johtua monenlaisista teki
jöistä, mutta mitä luultavimmin se johtuu vetoauton hieman mutkittelevasta käyttäyty
misestä, joka vahvistuu perävaunussa.

Apuvaunun renkaiden pidonmenetys voi aiheuttaa perävaunun linkkuun menon. Varsi
naisen perävaunun tai puoliperävaunun ja apuvaunun yhdistelmässä liikkeiden  ja kiih
tyvyyksien  vahvistuminen  tapahtuu kahteen  kertaa. Ensin  vetoauton  liike  siirtyy  apu
vaunuun, josta se siirtyy edelleen perävaunuun. Tästä johtuen apuvaunun käyttäytymi
sellä on iso merkitys perävaunun käyttäytymiseen.
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3  Erilaisia ajokokeita
Ajoneuvon käyttäytymistä voidaan tutkia erilaisilla ajokokeilla. Tyypillisesti ajokokeet
voidaan jakaa kahteen tyyppiin: staattiseen ja dynaamiseen. Tässä staattisella ja dynaa
misella tarkoitetaan yleensä ohjausta, eli staattisessa ohjauskulma pysyy vakiona ja dy
naamisessa taas ei. Lisäksi säiliöajoneuvoille tehdään kallistuskokeita, joissa selvitetään
ajoneuvon kaatumiskulma. Tämä kaatumiskulma ei saa olla,  täyteen lastatulla ajoneu
volla, 23 astetta pienempi. Vaatimuksen mukaisuus voidaan osoittaa myös laskennalli
sesti siten, että täyteen lastatun ajoneuvon tulee kestää 4 m/s2 sivuttaiskiihtyvyys kaa
tumatta./20/

Dynaamiset ajokokeet ovat lähempänä todellisuuden ajotilanteita, mutta näissä kokeissa
jonkin tietyn  asian vaikutusta on hankalalampi  tutkia kuin  staattisissa kokeissa. Tämä
johtuu ajoneuvojen ja renkaiden toiminnan monimutkaisuudesta ja epälineaarisuudesta,
jolloin jonkin asian muuttaminen voi  jossain tilanteessa aiheuttaa kovinkin odottamat
tomia  muutoksia  ajokäytökseen.  Ajoneuvoyhdistelmän  käyttäytyminen  riippuu  aina
kaikkien osien kombinaatiosta, ja tällöin jonkin komponentin muuttaminen paremmaksi
voi  aiheuttaa  jollain  tietyllä  ajokokeella  huonomman  suorituksen  kuin  huonommalla
komponentilla.

Tässä kappaleessa esitellään muutama ajokoe, joita suunniteltiin käytettävän tai käytet
tiin simuloinneissa. Jo melko alkuvaiheessa selvisi, että ajokoe kannattaa pitää mahdol
lisimman yksinkertaisena oikeastaan kahdestakin syystä, monimutkaisen ajokokeen si
mulointi ilman kunnollista kuljettajamallia on lähes mahdotonta ja monimutkaisen ajo
kokeen tulosten tarkastelu ja syyseuraus suhteiden löytäminen on erittäin vaikeata. Kai
kenlaiset jarrutuskokeet on myös  jätetty esittelemättä, koska simulointimallissamme ei
ole lukkiutumattomia jarruja, jolloin jarrutuskokeet eivät olisi todenmukaisia.

3.1  Väistökokeet
Väistökokeet ovat perinteisiä  ja helposti  kuviteltavissa  todelliseksi ajotilanteeksi. Nii
den antama informaatio voi kuitenkin olla joskus hankalasti tulkittavaa johtuen monista
tekijöistä, jotka vaikuttavat ajoneuvon käyttäytymiseen.

3.1.1  Kaistanvaihto
Kaistanvaihtokoe on dynaaminen ajokoe,  jossa väistetään kuviteltua estettä vastaantu
levien  kaistalle.  Simuloinneissa  ajoneuvo  saadaan  siirtymään  sivuun  alkuperäisestä
ajourasta antamalla ajoneuvon ohjauspyörälle sinimuotoinen ohjausheräte. Kaistanvaih
to tuo hyvin esille ajoneuvoyhdistelmän ajonopeuden, kääntökulman ja jaksonajan vai
kutukset ajoneuvon käyttäytymiseen, ja lisäksi muutosten suunnat on melko helppo en
nustaa.  Kaistanvaihtokokeen  yksinkertaisuus helpottaa  tulosten  tarkastelua,  kun  tutki
taan tiettyjä asioita, kuten pelkän renkaan vaikutusta, ja lisäksi sen voi helposti mieltää
normaaliliikenteen ajotilanteeksi.

Tässä  tutkimuksessa  simuloitiin  neljä  erilaista  kaistanvaihtoa.  Ensin  ajettiin  kaistan
vaihtokokeet, joissa kaistaa vaihdettiin 6,3 sekunnin aikana 80 km/h ja 50 km/h nope
uksilla.  Kaistanvaihdon  aikana  kuljettiin  suuremmalla  nopeudella  140  metriä  ja  pie
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nemmällä nopeudella 87,5 metriä. Tällä ajokokeella pyrittiin selvittämään rengastuksen
vaikutus ajoneuvon käyttäytymiseen eri ajonopeuksilla.

Toiseksi ajettiin kaistanvaihtokokeet, joissa kaistaa vaihdettiin 4 sekunnin ja 9 sekunnin
aikana 80 km/h nopeudella. 4 sekunnin kaistanvaihdossa matkaa meni noin 89 metriä ja
9  sekunnin kaistanvaihdossa  200 metriä.  Tällä  ajokokeella pyrittiin  selvittämään ren
gastuksen vaikutus ajoneuvon käyttäytymiseen eri kaistanvaihtoajoilla.

Kaikissa  kaistanvaihdossa siirryttiin  sivuttaissuunnassa  3,5 metriä,  joka  on  sama kuin
kaistanleveys maanteillä.

Eräs tässä tutkimuksessa käytetty kaistanvaihtokoe on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2 Kaistanvaihto 50 km/h nopeudella 6,3 sekunnin aikana

3.1.2  Kaksoiskaistanvaihto
Kaksoiskaistanvaihtokoe on perinteinen ohituskoe ajoneuvoille. Tulosten analysointi on
kuitenkin hieman hankalampaa kuin yksöiskaistanvaihtokokeella tehtyjen ajokokeiden
tulosten. Kaksoiskaistanvaihdon tuloksiin vaikuttaa merkittävästi kaistanvaihtojen väli
nen matka suhteessa auton dimensioihin ja hitausmomentteihin.

Perävaunun mitat ja hitausmomentit vaikuttavat sen liikkeiden nopeuksiin ja heilahtelu
jen  laajuuteen,  eli  ne määräävät osaltaan sen minkälaisessa asennossa perävaunu kul
loinkin on. Perävaunun asennolla on suuri merkitys kaksoiskaistanvaihdossa esimerkik
si silloin, kun vetoauto lähtee kääntymään takaisin omalle kaistalleen. Joissain tilanteis
sa voi vetoauto kasvattaa perävaunun heilahdusta rajustikin,  jolloin  yhdistelmä ei  sel
viydy kokeesta.  Jossain  tilanteessa vetoauto  voi korjata perävaunun liikettä siten, että
heilahdus vaimenee lähes täysin.

ISO 3888 standardin mukainen kaksoiskaistavaihtokoe suoritetaan radalla, joka koos
tuu kahdesta 3,5 metrin levyisestä kaistasta. Kaistanvaihto toiselle kaistalle tapahtuu 40
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metrin matkalla, ja kaistanvaihtojen välissä on 10 metrin pituinen suora osuus. /11/ Alla
on kuva 3 ISO 3888 standardin mukaisesta kaksoiskaistanvaihtokokeen radasta.

Kuva 3 ISO 3888 kaistanvaihtokoe /13/

Kaksoiskaistanvaihto on erinomainen koe tutkia yksiosaisen ajoneuvon käyttäytymistä,
mutta perävaunullisen ajoneuvon rakenne hankaloittaa tulosten tulkitsemista huomatta
vasti.

Koska  simulointimallimme  osien  hitausmomentit  on  laskettu  osien  arvioiduista  mas
soista  ja yksinkertaisesti mallinnettujen osien dimensioista, ei  välttämättä näin dynaa
mista ajokoetta kannata tehdä. Massat ovat kylläkin melko lähellä muun muassa Pekka
Rahkolan /13/ käyttämiä massoja, joten ne eivät välttämättä ole kovinkaan kaukana to
dellisuudesta.

Lisäksi, kun käytössämme ei ole kuljettajamallia, ajokokeet joudutaan tekemään takai
sin  kytkemättöminä  (open  loop),  ja  mielestäni  takaisin  kytkemättömänä  ajokokeena
kaksoiskaistanvaihto on liian monimutkainen. Yhden asian, kuten pelkästään renkaiden,
vaikutusta käyttäytymiseen sillä on monissa tapauksissa vaikea nähdä. Kaksoiskaistan
vaihdossa saattaa syntyä  jollain pienellä nopeudella epästabiilimpi tilanne kuin jollain
suurella nopeudella.
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3.2  Siniaaltoohjausheräte (swept sini)
Tässä  ajokokeessa  ohjauspyörää  vatkataan  edestakaisin  kasvattamalla  taajuutta  jatku
vasti. Tällä ajokokeella voidaan tutkia ohjausherätteen  taajuuden vaikutusta. Tämä on
todellisuudessa  vähemmän  käytetty  ajokoe,  mutta  simuloinneissa  sen  käyttö  on  ylei
sempää. Kuvassa 4 on esitetty ohjausheräte, jossa taajuus kasvaa lineaarisesti ajan suh
teen.
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Kuva 4 Ohjausheräte lineaarisesti kasvavan taajuuden funktiona

3.3  Fishhook
Fishhook  ajokoe  on  eräänlainen  kaarreajokoe,  joka  nimensä  mukaisesti  muistuttaa
koukkua. Fishhook ajokoe on USA:ssa suosittu ajokoe ajoneuvojen kaatumisherkkyy
den selvittämiseksi.

Ajokoe on alun perin Toyotan kehittämä ja sillä tutkitaan ajoneuvon käyttäytymistä ti
lanteissa,  joissa  ohjauspyörän  kääntökulmaa  muutetaan  suunnasta  toiseen  nopeasti.
Ajokokeessa käännetään ohjauspyörää ensin toiseen suuntaan 0 asteesta 270 asteeseen
ja sen jälkeen 270 asteesta 600 asteeseen. Ajoneuvon alkunopeus on 55 80 km/h (34
50 mph). Normaalisti ajoneuvolla ajetaan ajokoe kahteen kertaan siten, että toisella ajo
kerralla  ohjauspyörää  käännetään  ensin  oikealle  ja  toisella  ajokerralla  ensimmäinen
käännös suoritetaan vasemmalle. /30/

3.4  Kaarreajokokeet
J. Y. Wong erottelee kirjassaan Theory of Ground Vehicles kolme erilaista kaarreajo
koetta:  vakiokaartosäteellä,  vakionopeudella  ja  vakioohjauskulmalla  ajettava  kaar
reajokoe. /16/ Vakiokaartosäteellä ajettava koe on yksinkertaisin ja helppo toteuttaa to
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dellisuudessa, lisäksi kokeessa  tarvitaan vähiten mittalaitteita, ainoastaan ohjauskulma
ja nopeus täytyy mitata. Vakionopeuskoe kuvaa paremmin todellista ajotilannetta kuin
vakiokaartosäteellä ajettava koe. Vakioohjauskulmalla ajettava koe on helppo toteuttaa
simuloimalla  takaisin  kytkemättömänä  ajokokeena,  mutta  vaatii,  kuten  myös  va
kionopeuskoe,  sivuttaiskiihtyvyyden  ja pystykiertymänopeuden mittaukset,  jotka eivät
kuitenkaan tuota simuloinneissa ongelmaa.

Erityisesti  ajoneuvoyhdistelmille  ja  kuormaautoille  suoritettavasta  kaarreajokokeesta
on kerrottu julkaisussa SAE J2181 /19/

3.4.1  Kaarreajokoe vakiokaartosäteellä
Tässä  ajokokeessa  pidetään  kaartosäde  vakiona  eri  nopeuksilla  muuttamalla  ohjaus
kulmaa. Tulokset voidaan esittää kuten kuvassa 5, jossa on piirretty ohjauskulma sivut
taiskiihtyvyyden suhteen. Kuvassa näkyy kuinka ajoneuvo voi muuttua aliohjautuvasta
yliohjautuvaksi (piste A) nopeuden kasvaessa. Tämä on tyypillinen tilanne, joka johtuu
enimmäkseen renkaiden ja jousituksen epälineaarisesta käyttäytymisestä. /16/ Kuvassa
5 L on akseliväli, R on kaartosäde ja V ajoneuvon nopeus.

Kuva 5 Ajokäyttäytyminen kuvattuna ohjauskulman ja sivuttaiskiihtyvyyden funktiona

Ongelma kuitenkin on, että  ennalta määrätyllä ohjauksella  ei  tällaista vakiosädekoetta
voi tehdä. Lisäksi kun ADAMS/Driver ei ole käytettävissä, ei takaisin kytkettyä koetta
pystytä toteuttamaan.
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3.4.2  Kaarreajokoe vakionopeudella
Tässä kokeessa ajoneuvoa ajetaan vakionopeudella eri säteisiä kaarteita pitkin. Ohjaus
kulma ja sivuttaiskiihtyvyys mitataan. /16/ Tulos voidaan esittää kuten kuvassa 6, jonka
käyrä voidaan piirtää käyttämällä kaavaa [1]. /16/

( ) us
y

f K
V
gL

gad
d

+= 2

δ
[1]

jossa L on ajoneuvon akseliväli, V nopeus, ay sivuttaiskiihtyvyys, g putoamiskiihtyvyys,
f ohjauskulma ja Kus on aliohjautuvuusindeksi.

Kuva 6 Ajokäyttäytyminen kuvattuna ohjauskulman ja sivuttaiskiihtyvyyden suhteen

Ajoneuvo käyttäytyy neutraalisti, kun Kus on nolla, aliohjaavasti kun Kus on positiivinen
ja yliohjaavasti kun Kus on negatiivinen.

Lisäksi  kuvassa 6 näkyy kohta  A,  jossa  käyttäytyminen muuttuu epästabiiliksi. Tämä
on kohta käyrällä, jossa

02 =+ usK
V
gL  ja 22

)( kriittinen
us

V
K
gLV =

−
= [2]

Jos ohjauskulma ja pystykiertymänopeus on mitattu, voidaan lähteen /16/ mukaan niistä
piirrettyä  kuvaajaa  käyttää  myös  jatkuvan  tilanteen  tutkimiseen  samalla  tavalla  kuin
edellä esiteltyä tapaa.



19

3.4.3  Kaarreajokoe vakioohjauskulmalla
Tässä ajokokeessa pidetään ohjauskulma vakiona  ja muutetaan ajonopeutta. Sivuttais
kiihtyvyys mitataan. Tulokset voidaan esittää kuten kuvassa 7, kaartosäteen käänteislu
vun  ja  sivuttaiskiihtyvyyden avulla.  Kuvaaja näyttää  yhtälönä kaavan  [3] mukaiselta.
/16/
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jossa L on akseliväli, R kaartosäde, ay sivuttaiskiihtyvyys, g putoamiskiihtyvyys ja Kus
on aliohjautuvuusindeksi.

[]

Kuva 7 Ajokäyttäytyminen kuvattuna kaartosäteen käänteisluvun ja sivuttaiskiihtyvyyden funk
tiona

Kus  on nolla,  kun ajoneuvo  käyttäytyy neutraalisti.  Tällöin kuvaajan kulmakerroin on
nolla. Ajoneuvo on aliohjautuva, kun Kus on negatiivinen, ja yliohjautuva kun positiivi
nen.
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4  Aikaisemmat tutkimukset ja simuloinnit
Tässä kappaleessa esitellään raskaan kaluston stabiliteettiin liittyviä tutkimuksia ja pyri
tään kartoittamaan eri osien vaikutusta stabiliteettiin.

Aikaisemmin  raskaan  kaluston  ajoneuvoyhdistelmiä  on  Suomessa  tutkinut  enimmäk
seen VTT, mutta myös Oulun yliopistossa sekä Teknillisessä korkeakoulussa on tutki
mustyötä tehty. Ruotsissa julkista tutkimusta on tehnyt VTI. Myös USA:sta, Australias
ta  ja  Euroopasta  löytyy  raskaan  kaluston  turvallisuuteen  ja  käyttäytymiseen  liittyviä
tutkimuksia,  mutta  ilmaston  eroavuuden  takia  ei  niitä  käsitellä,  vaan  keskitytään  ni
menomaan pohjoismaisiin  liukkaisiin olosuhteisiin,  joissa yhdistelmän kaatuminen on
harvinaisempaa mutta perävaunun sivuttaisen stabiliteetin menettämisen riski on suuri.

4.1  VTI – Ruotsin liikenteen ja kuljetusalan tutkimuslaitos
VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) on ruotsalainen, teollisuusministeri
ön alaisena toimiva, liikenteen ja kuljetusalan tutkimuslaitos. VTI on tehnyt useita ras
kaaseen  kalustoon  liittyviä  tutkimuksia  ja  on  myös  tutkinut  talvirenkaiden  vaikutusta
ajokäyttäytymiseen. Vuonna 1989 julkaistu SAEdokumentti 892502 /9/ esittelee VTI:n
raskaan kaluston tutkimuksia. VTI on tutkinut dynaamista stabiliteettia, kaatumisstabi
liteettia  sekä  erilaisten  ohjauksen  ja  jarrutuksen  yhdistelmien  vaikutusta  sivuttaiseen
stabiliteettiin.  VTI  on  myös  antanut  tutkimuksiensa  perusteella  suosituksia  liittyen
muun muassa ajoneuvojen sekä perävaunujen rakenteisiin.

Dynaaminen stabiliteetin käsitteen määritystä ei VTI:n raporteissa löydy mutta asiayh
teydestä voisi päätellä sen  liittyvän sivuttaiseen  stabiiliuteen  ja kaistanvaihtoajokokei
siin. Dynaaminen stabiliteetti voisi tarkoittaa stabiliteettia ajokokeissa, joissa sivuttais
kiihtyvyys  muuttuu  jatkuvasti.  Muussa  kirjallisuudessa  dynaamista  stabiiliutta  käyte
tään melko vähän ja lisäksi sen määritelmät ovat monesti niin erikoisia, että niiden pä
tevyyttä voidaan epäillä.

Lisäksi VTI on käyttänyt myös termiä staattinen stabiilius, jota ei myöskään ole määri
telty  sen  kummemmin.  Staattisella  stabiiliudella  tarkoitetaan  ajoneuvon  stabiiliutta
usein kallistuskokeessa, mutta asiayhteydestä voidaan päätellä sen tarkoittavan tilannet
ta, joissa sivuttaiskiihtyvyys on vakio tai lähes vakio, kuten vakiokaarreajokokeissa.

4.1.1  Renkaiden vaikutus stabiliteettiin
Tutkimuksessaan Tunga  fordons  däckanvänding Effekter vid  is/snöväglag /6/ VTI on
tutkinut nastarenkaiden ja uusien nastattomien sekä kuluneiden nastattomien renkaiden
eroja sekä renkaiden vaikutusta kuormaauton ja perävaunun yhdistelmän käyttäytymi
seen ja stabiliteettiin.

Eri  renkaiden kitkatasojen selvittämiseksi VTI  teki kokeita  3±0,5 °C lämpötilassa 30
km/h nopeudella. Rengaskuorma oli 30 kN ja rengaspaine 700 kPa. VTI:n testilaitteis
tossa rengasvoimat mitataan paikallaan pidettävän pyörän navasta ja tienpintaa liikute
taan halutulla nopeudella renkaan alla. Testilaitteistosta (kuva 8) on kerrottu tarkemmin
SAEjulkaisussa 933006.
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Kuva 8 VTI:n renkaanmittaustestilaitteisto /31/

VTI mittasi eri renkaiden pitkittäisen maksimikitkan, pitkittäisen kitkan rengas lukittu
na, sivuttaiskitkan maksimin sekä kitkan 20 asteen sortokulmalla. /6/

Testirenkaiden  koot  olivat kaksi  Ruotsin yleisintä rengaskokoa:  315/70 R 22,5  eli  12
R22,5 ja 11 R22,5. Kaikki renkaat olivat M+S merkittyjä eli myös talvisiin olosuhtei
siin  tarkoitettuja. Ruotsissa, kuten myös Suomessa, on  tapana raskaalla kalustolla ajaa
ympärivuotisesti  talvirenkailla.  Testirenkaita oli  20  erilaista,  yhdeksän  kulutettua,  yh
deksän uutta, yksi nastoitettu ja yksi yhdeksän vuotta vanha. Nastoitetun renkaan tulos
ten tutkiminen ei sinänsä ole järkevää koska siinä oli 248 nastaa lain salliman 150 nas
tan  sijasta.  Taulukossa  1  on  niiden  rengasmallien mittaustuloksista,  joista  oli  mitattu
sekä kuluneet että uudet renkaat. /6/

Taulukko 1 VTI:n mittaustuloksia /6/
Pitkittäispito Sivuttaispito

Urasyvyys Maksimi Lukko Maksimi 20 asteen sortokulma
Rengas 1 19 0,105 0,052  0,112 0,044

10 0,127 0,044  0,126 0,048
Rengas 2 20 0,104 0,064  0,115 0,049

5 0,131 0,043  0,125 0,048
Rengas 3 20 0,091 0,051  0,105 0,047

3 0,13 0,036  0,133 0,046
Rengas 4 16 0,135 0,05 0,134 0,046

5 0,118 0,024  0,127 0,037
Rengas 5 20 0,12 0,072  0,138 0,053

7 0,122 0,036  0,126 0,044
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Nähdään,  että  renkaan  kuluneisuus  ei  välttämättä  huononna  pitoa  jäällä.  Tämä  voisi
johtua  esimerkiksi  kosketuspinnan  lisääntymisestä  tai  kuviopalan  pienemmästä  muo
donmuutoksesta  kuluneessa  renkaassa.  Kuitenkin  tuloksista  nähdään,  että  ainoastaan
kuluneen renkaan maksimipito oli parempi. Suurilla luistoilla uusi rengas oli parempi.
Tämä  kertoo  mahdollisesti  kuluneiden  renkaiden  nopeasta  kitkatason  romahtamisesta
luiston kasvaessa. /8/

Tulosten vertailua kuitenkin vaikeuttaa jään ominaisuuksien muuttuminen eri mittaus
ten  välissä.  Tästä  syystä  testeissä  on  ajettu  referenssirengasta  aina  ennen  mittausta.
Referenssimittauksia  vertaamalla  saadaan  tietoa  jään  liukkaudesta.  Tämän  referenssi
renkaan antaman tiedon perusteella voidaan korjata mittaustuloksia, mutta myös korja
usten  jälkeen  järjestys pysyi kuitenkin  suhteellisen  samana. Tulosten  korjaus  tehdään
kertomalla  vertailtavien  renkaiden  suhteellinen  ero  referenssimittausten  suhteellisella
erolla. Tällä menetelmällä päästään osittain eroon  jään  liukkauden muuttumisesta mit
tauksen  aikana,  mutta  ei  kuitenkaan  itse  mittauksen  aiheuttamasta  jään  liukkauden
muuttumisesta.

Eri rengasmerkkien kitkakertoimissa oli kuluneiden ja uusien yksilöiden välillä suuria
eroja. Taulukosta 2 näkee jokaisen rengastyypin, kuluneen ja uuden välisen korjattujen
kitkakertoimien suhteellisen eron.

Taulukko 2 Kuluneiden ja uusien renkaiden kitkakertoimien prosentuaaliset erot
Pitkittäispito Sivuttaispito
Maksimi Lukko Maksimi 20 asteen sortokulma

Rengas 1 80 % 112 %  90 % 92 %
Rengas 2 84 % 151 %  97 % 107 %
Rengas 3 71 % 144 %  83 % 107 %
Rengas 4 115 % 212 %  109 % 124 %
Rengas 5 103 % 204 %  113 % 120 %

Myös  taulukosta  2  nähdään,  kuluneen  renkaan  pidon  romahtaminen  maksimikitkan
saavuttamisen jälkeen, millä on varmasti melko suuri vaikutus nimenomaan tilanteissa,
joissa ollaan menettämässä ajoneuvon hallintaa ja joissa luistot ovat suuria. Vertaamalla
taulukkoa 1 ja 2 keskenään voidaan huomata, että tulosten korjauksella on melko suuri
merkitys kitkakertoimien suhteellisiin eroihin.

Stabiiliustestit VTI  teki kolmiakselisen kuormaauton  ja neliakselisen perävaunun yh
distelmällä  jääpintaisella  lentokentällä.  Testeissä  suoritettiin  kaksoiskaistanvaihtokoe
erilaisilla rengastuksilla ja eri nopeuksilla. Nopeutta nostettiin joka ajokerralla, kunnes
yhdistelmä  alkoi  luistaa  tai  heilahdella  selvästi.  Testissä  käytettiin  nastoitettuja  sekä
nastattomia  renkaita.  Testissä  käytettiin  myös  kuluneita  nastattomia  renkaita,  joiden
jarrutuspito osoittautui paljon huonommaksi kuin uusien nastoittamattomien renkaiden.



23

Erilaisia rengastuksia oli neljä,  jotka VTI mittasi neljässä päivässä. Pitkän testiajan ai
kana  jään ominaisuudet muuttuvat, mikä aiheuttaa varmasti  epävarmuuksia mittaustu
loksiin.  Kuvasta  9  nähdään  eri  rengastukset.  Ensimmäisessä  rengastuksessa  oli  kaksi
uutta  nastoitettua  rengasta  joka  akselilla.  Tämä  tarkoittaa,  että  vetoauton  taka
akseleiden paripyörillä vain ulommaiset olivat nastoitetut. Toisessa testitilanteessa nas
toitetut renkaat olivat diagonaalisesti sekä vetoautossa että perävaunussa. Toisena ren
kaana käytettiin uutta nastoittamatonta  talvirengasta. Kolmannessa testissä kaikki ren
kaat olivat nastoittamattomia uusia talvirenkaita. Viimeisessä neljännessä testissä kaik
ki  renkaat  olivat  kulutettuja  nastattomia  renkaita.  Lisäksi  vetoauton  takaakselilla  oli
yksikköpyörät (supersingle). /6/

Kuva 9 VTI:n kokeilemat rengasjärjestykset

Jarrutuskokeissa nastoitetut renkaat kaikilla akseleilla antoi 30 % paremman jarrutuspi
don  kuin  nastoittamattomat  renkaat  kaikilla  akseleilla,  diagonaaliasennus  antoi  10  %
paremman  tuloksen kuin nastoittamattomat renkaat kaikilla akseleilla  ja kuluneet ren
kaat  olivat  10  %  huonommat  kuin  nastoittamattomat  uudet  talvirenkaat.  Kuitenkaan
kaksoiskaistanvaihtokokeessa  (luku  3.1.2)  rengastuksella  ei  saatu  huomattavia  eroja,
vaikka itse rengasmittauksissa renkaille saatiin suuria, jopa 40 prosentin eroja. Ainoas
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taan  nastoitettu  yhdistelmä  oli  selvästi  muita  parempi,  vaikka  nastoitetuilla  renkailla
todettiin olevan paremmat pitoominaisuudet vasta lukkiintumistilanteissa. /6/

Nastarenkaiden käyttö ei  tutkimuksen  ja tilastojen mukaan kuitenkaan vähennä onnet
tomuusriskiä, minkä uskotaan johtuvan siitä, että kuljettajat ajavat lujempaa ja luottavat
renkaisiin  enemmän  kun  ajoneuvossa  on  nastarenkaat.  Sen  sijaan  kesärenkailla  liuk
kaissa olosuhteissa kuljettaja sovittaa ajonopeutensa tarkemmin olosuhteisiin. Perävau
nujen monesti huonokuntoisten jarrujen vuoksi ei myöskään nastarenkaiden tarjoamaa
parempaa pitoa voida käyttää hyödyksi. /6/

Tiestöllä,  jossa  käytetään  paljon  nastarenkailla  varustettuja  ajoneuvoja,  uskotaan  kui
tenkin olevan vaikutusta onnettomuustilastoihin. Liukkaammilla syrjäisillä teillä käyte
tään useammin nastoitetuilla renkailla varustettuja ajoneuvoja kuin pääteillä. Raportissa
ei kuitenkaan tiedon puutteellisuuden takia varmoja suosituksia nastarenkaiden käytölle
annettu. /6/

4.1.2  Ohjaavien akseleiden vaikutus stabiliteettiin
Yleisesti  ajoneuvoissa  etuakseli  on  ohjaava,  ja  tässä  kappaleessa  ohjaavalla  akselilla
tarkoitetaankin  ohjaavaa  takaakselia.  Ajoneuvon  kääntyvyyttä  parantavia  taka
akseleita on kahdentyyppisiä, ohjaavia sekä ohjautuvia. Molemmilla tarkoitetaan akse
leita, joissa renkaiden kääntyminen on mahdollista ja joiden tarkoitus on parantaa ajo
neuvon kääntyvyyttä pienillä nopeuksilla. Liikenne ja viestintäministeriön asetus auto
jen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/1248 määrittelee akselityypit
seuraavasti: /12/

12 §

Akselistorakenteet

1. Auton ohjaavalla akselilla tarkoitetaan ohjauspyörän liikkeen mukaan mekaanisesti,
hydraulisesti tai sähköisesti ohjattua akselia tai akseliryhmää.

2. Ohjautuvalla akselilla tarkoitetaan renkaan ja tien kosketuksen aiheuttamien voimien
tai momenttien vaikutuksesta ohjautuvaa akselia tai teliä.

Suomessa  ohjautuva  akseli  on  varustettava  kuljettajan  paikalta  käytettävällä  tai  auto
maattisesti toimivalla, ohjauksen suoraan lukitsevalla laitteella. Ohjautuvan akselin pi
tää olla lukittuna yli 60 km/h nopeudella. /5/

Volvo on tutkinut ohjaavien ja ohjautuvien akseleiden vaikutusta dynaamiseen  stabili
teettiin. /11/ Dynaamisella stabiliteetilla tarkoitetaan raportissa sitä, että ajoneuvo pysyy
tasapainossa  ajokokeen  aikana.  Stabiliteettia  mitattiin  pystykiertymäkulman  ja  sivut
taiskiihtyvyyden avulla. /11/

Ohjaavien ja ohjautuvien akseleiden käyttö on lisääntynyt monien eri syiden takia. Sekä
ohjautuvat että ohjaavat akselit vähentävät renkaiden  ja tien kulumista, vähentävät oi
komista ja parantavat kääntyvyyttä. /11/
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Enintään  18,75 metrin pituiselle  ajoneuvoyhdistelmän  kääntyvyysvaatimus  on  Euroo
passa  ja Suomessa, että ajoneuvon uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin  sätei
sen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 5,30 metrin säteistä kaarta pitkin.
/5/ Puoliperävaunun, joka ei ole varustettu ohjaavalla tai ohjautuvalla akselilla, viimei
selle akselille voi  syntyä, kyseisen vaatimuksen mukaisessa kaarroksessa,  jopa 21 as
teen sortokulma. /11/

Puoliperävaunun katsotaan täyttävän vaatimus, jos mitta vetotapista kiinteiden teliakse
leiden keskiviivaan ei ole suurempi kuin

( ) 22 )2/30,5(04,250,12 W+−−

jossa W on perävaunun leveys. /5/

Suomessa  erityyppisten  ajoneuvoyhdistelmien  kääntymisvaatimukset  on  esitetty  ajo
neuvojen  käytöstä  tiellä  annetun  asetuksen  pykälässä  26.  Moduuliyhdistelmille  kään
tymisvaatimus on, että ajoneuvon uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteistä
kaarta pitkin sisäsivun tulee kulkea vähintään 2,00 metrin säteistä kaarta pitkin. /5/

Ohjautuva tai ohjaava akseli voi sijaita joko vetävän akselin etu tai takapuolella. John
Aurell:in raportin /11/ mukaan ohjautuva akseli sijaitsee yleensä vetävän akselin  taka
puolella  ja  ohjaava etupuolella. Ohjautuvissa  akseleissa usein käytettävistä  ohjausvai
mentimista aiheutuu suuremmat poikittaisluistot kuin ohjaavilla akseleilla, mutta tilan
puutteen  vuoksi  vetoakselin  takapuolelle  ei  ohjaavaa  akselia  voitu  tuolloin  järkevillä
kustannuksilla rakentaa. /11/  Nykyisin kuitenkin hydrauliikalla toimivat pakkoohjatut
akselit voidaan sijoittaa myös vetoakselin takapuolelle. Tämän hetken erilaisten raken
teiden yleisyydestä ei ole tietoa.

Sekä ohjautuvien että ohjaavien akseleiden vaikutusta Volvo tutki lineaarisilla  ja epä
lineaarisilla  matemaattisilla  malleilla  sekä  käytännön  ajokokeilla.  Käytännön  kokeet
tehtiin  kuormaauton,  puoliperävaunun  ja  varsinaisen  perävaunun  yhdistelmällä.  Ajo
kokeina  käytettiin  kaksoiskaistanvaihtoa  ja  satunnaisohjausheräteajokoetta.  Kokeet
ajettiin  jäällä,  jonka  kitkataso  oli  noin  0,20  0,25.  Satunnaisohjausherätekoe  oli  stan
dardin ISO 7401 mukainen. Kaksoiskaistanvaihtokokeen rata on esitelty kuvassa 3 si
vulla 15. Ajonopeutta kasvatettiin kunnes ajoneuvoyhdistelmä ei enää pysynyt radalla.
Maksiminopeus, jolla yhdistelmä selvisi radasta kaatamatta keiloja, oli 62 km/h. /11/

Tulokset osoittivat, että kolmeakselisesta autosta tulee helposti yliohjautuva ja epästa
biili  ohjautuvaa  akselia  käytettäessä.  Tasapainotilan  saavuttamiseen  kului  paljon
enemmän aikaa ohjautuvalla akselilla kuin ohjaavalla tai kiinteällä akselilla. /11/

Kuormaauton  sekä puoliperävaunun yhdistelmälle ohjaavalla akselilla  oli paljon suo
tuisammat  vaikutukset kuin ohjautuvalla akselilla. Ohjautuva akseli huononsi ajoneu
von stabiiliutta, ja tutkimuksen mukaan tällaisen ajoneuvon käyttö vaatii varovaisuutta.
/11/
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Tutkimuksen mukaan voidaan sanoa, että dynaamisen  stabiiliuden kannalta ohjautuva
akseli  on  selvästi  huonompi kuin ohjaava  akseli.  Lisäksi  sekä ohjaava  että ohjautuva
akseli kannattaa sijoittaa vetoautossa mieluummin vetoakselin eteen kuin taakse.

4.2  VTT – Valtion teknillinen tutkimuslaitos
VTT on  tehnyt simuloinnin avulla useita raskaan kaluston  stabiiliuteen  liittyviä  tutki
muksia. Tutkimuksen aiheita ovat olleet muun muassa kuormauksen vaikutus ja ajono
peuden vaikutus stabiiliuteen.

4.2.1  Ajonopeuden vaikutus ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin
Raportissa  /1/ Täysperävaunullisten kuormaautojen talviajan nopeusrajoituksen alen
tamisen vaikutukset on  tutkittu  erilaisten ajoneuvoyhdistelmien stabiliteettia  ja nopeu
den vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää,
minkälainen  vaikutus  moduuliyhdistelmien  talviajan  nopeuden  rajoittamisella  70
km/h:iin,  olisi  liikenteen  turvallisuuteen  ja minkälaisia  kustannuksia  tai  säästöjä  siitä
koituisi. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään nopeuden vaikutukset sivuttaiseen
stabiiliuteen erilaisille ajoneuvoyhdistelmille. Tutkimuksessa vertailtiin kuutta erilaista
yhdistelmää, jotka on esitetty kuvassa 10.

Ajoneuvoyhdistelmiä  tutkittiin  simuloimalla  kaksoiskaistanvaihto  ja  pientareelle  ajo
ADAMS/View  ohjelman avulla. Tavoite  oli selvittää yhdistelmätyypistä, perusmitoi
tuksesta ja kokonaismassasta johtuvat erot sivusuuntaisessa stabiliteetissa. Stabiiliuden
mittarina on tutkimuksessa käytetty sivuttaiskiihtyvyyden RAarvoa. /1/
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Kuva 10 Tutkitut ajoneuvoyhdistelmät /1/

Yhdistelmät  oli  lastattu  siten,  että  kuorman  painopiste  oli  0,75  metrin  korkeudella
kuormatilan lattiasta ja että sallitut akseli ja telipainot eivät ylity. /1/

Tutkimuksessa  kävi  ilmi,  että  yhdistelmän  stabiilius,  ainakin  RAarvolla  mitattuna,
riippuu  voimakkaasti  ajonopeudesta.  Ajonopeuden  pienentäminen  80  km/h:sta  70
km/h:iin pienensi RAarvoa 16  18 % kaikilla muilla yhdistelmillä paitsi keskiakselipe
rävaunuyhdistelmällä, jossa RAarvo pieneni vain noin 4 %. /1/
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Nopeuden kasvattaminen 90 km/h:iin suurensi RAarvoa 9  19 % kaikilla muilla paitsi
yhdistelmällä F,  jossa  vaikutus  jäi  jälleen  pienemmäksi.  Kuvassa  11 näkyy nopeuden
vaikutukset eri yhdistelmille.

Kuva 11. Nopeuden ja ajoneuvoyhdistelmätyypin vaikutus sivuttaiskiihtyvyyden RAarvoon /1/

Tutkimuksessa pyrittiin arvioiman myös, miten ajoneuvojen nopeusrajoituksen alenta
minen  vaikuttaisi  todellisiin  nopeuksiin,  minkälaisia  kustannuksia  siitä  aiheutuisi,  ja
kuinka nopeuden alentaminen vaikuttaisi onnettomuuksiin.

Tutkimuksessa  arvioitiin,  että  todellinen nopeuden  alenema  olisi  3    4  km/h,  joka  jo
merkittävästi parantaisi ajoneuvon stabiilisuutta. Nopeusrajoituksen alentamisen arvioi
tiin näin vähentävän 30  60 onnettomuutta vuodessa. Näistä suurin osa olisi onnetto
muuksia, joissa ei olisi mukana perävaunullista kuormaautoa, koska liikennevirran no
peus laskisi johtuen entistä hitaammista ajoneuvoyhdistelmistä. Tutkimuksessa todettiin
myös, että yhteiskunnalle nopeusrajoituksen alentaminen toisi noin 15 miljoonan euron
vuotuisen säästön, joista suurin osa tulisi onnettomuuskustannuksista. Kuitenkin usean
kymmenen miljoonan kustannukset syntyisivät aikakustannuksista  ja yritysten  välittö
mistä kuljetuskustannuksista. Lisäksi yrityksille  tulisi mahdollisesti  logististen  toimin
tojen uudelleenjärjestelyistä ja kaluston vaihdoksista lisäkustannuksia, jotka myös voi
sivat olla  kymmeniä miljoonia  euroja  vuodessa. Nopeusrajoituksen  alentaminen  tulisi
liian kalliiksi yrityksille,  ja  lisäksi valvonta olisi hankala  toteuttaa, koska nopeudenra
joitinta ei nykyään käytännössä voida säätää erikseen talviajalle ja kesäajalle. /1/
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4.2.2  Säiliöauton  kuormituksen  painotuksen  vaikutus  stabiilisuu
teen

Liikenne  ja  viestintäministeriö  teetti VTT:llä  tutkimuksen  /2/,  jolla pyrittiin  selvittä
mään säiliöajoneuvoyhdistelmän kuormituksen painotuksen merkitys ajoneuvon stabii
liuteen. Kuormituksen painotuksella tarkoitetaan kuorman jakamista perävaunun ja ve
toauton  kesken.  Tutkimus  käynnistettiin  11.10.2002  Harjavallassa  tapahtuneen  säiliö
ajoneuvon kaatumisonnettomuuden seurauksena.

Säiliöajoneuvoyhdistelmän  stabiilisuutta  tutkittiin  kahden ajokokeen avulla,  kuormaa
malla ajoneuvoyhdistelmä vetoauto tai perävaunupainotteisesti. Yhdistelmillä simuloi
tiin kaksoiskaistanvaihto (luku 3.1.2), jossa kuljettaja väistää 80 km/h nopeudella omal
la  ajokaistalla  olevaa  estettä vastaantulevien ajokaistalle  ja palaa heti  takaisin  omalle
ajokaistalle,  sekä  pientareelleajotilanne,  jossa  ajoneuvo  ajautuu  tien  pientareelle  50
km/h  nopeudella  ja  kuljettaja  pyrkii  ohjaamaan  ajoneuvon  takaisin  ajokaistalle.  Dy
naamisten ajotilanteiden simulointien lisäksi tutkimuksen yhteydessä tehtiin Euroopan
talouskomission (ECE) sääntö nro 111 mukainen stabiiliusanalyysi Harjavallan onnet
tomuusajoneuvon mitoituksen mukaiselle ajoneuvolle. /2/

Sekä kaksoiskaistanvaihto että pientareelle ajokoe oli  toteutettu antamalla ajoneuvolle
ohjausimpulssiksi  kaksi  peräkkäistä  siniaaltoa.  Kääntökulman  maksimi  eli  siniaallon
amplitudi  valittiin  siten,  että  vetoauton  etuakseli  siirtyi  kaistanvaihdossa  5  metriä  si
vuun ja pientareelleajotilanteessa kulma valittiin siten, että yhdistelmä pysyi tiellä. Ku
vassa  12  on  esitetty  ohjauskulma  ja  vetoauton  etuakselin  sivuttaissuuntainen  asema
kaksoiskaistanvaihdossa. Kaistanvaihtoaika oli kaikille yhdistelmille sama. /2/

Kuva 12 Ohjausliike kaksoiskaistanvaihtotilanteessa /2/

Työn tavoitteena oli  selvittää, kuormauksen painotuksen  lisäksi, miten varsinaisen pe
rävaunun akselien lukumäärä ja telin laskeminen tapauksissa, joissa vetoauto on tyhjä,
vaikuttavat ajoneuvoyhdistelmän stabiiliuteen. Lisäksi oli tavoitteena selvittää varsinai



30

sella perävaunulla  varustettujen yhdistelmien  stabiiliuden ero  puoliperävaunuyhdistel
mästä ja varsinaisesta perävaunusta muodostetun yhdistelmän stabiiliuteen.

Tutkimustyökaluna  käytettiin  ADAMS  mekanismisimulointiohjelmistoa  ja  simuloin
neissa käytetyt  laskentamallit perustuvat DI Tero Kiviniemen liikenne  ja viestintämi
nisteriön julkaisussa 39/2000 Säiliöajoneuvon stabiilisuus kuvaamiin simulointimallei
hin, joista kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa 4.2.3.

Simuloinneissa tutkittiin kolmea erityyppistä ajoneuvoa. Kahta varsinaisen perävaunun
yhdistelmää, jossa toisessa on kolmiakselinen perävaunu ja toisessa neliakselinen perä
vaunu  ja  puoliperävaunuyhdistelmää,  johon  oli  kytketty  kolmiakselinen  varsinainen
perävaunu. Puoliperävaunu ja kaikki vetoautot olivat myös kolmiakselisia. Kuvassa 13
on esitetty yksi simulointimalleista.

Kuva 13 Simulointimalli kolmiakselisen varsinaisen perävaunun ja vetoauton yhdistelmästä /2/

Laskennassa vetoauton ja perävaunujen säiliöiden täyttöaste oli 0 %, 50 % tai 100 %.

Ajoalusta oli kaikissa simulointitapauksissa ideaalisen tasainen ja suora. Tien reunaan
mallinnettiin 50 mm korkea päällysteen reuna, 0,5 m leveä piennar sekä oja, jonka sy
vyys on 0,5 m ja leveys 2 m. Laskennassa tien ja renkaan välisen kontaktin kitkakerroin
oli 0,8. Ajoalustan profiili on esitetty kuvassa 14. /2/

Kuva 14 Tien leikkausprofiili (tasainen tie näkyy kuvassa oikeassa reunassa) /2/
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Ajoneuvoyhdistelmän stabiiliutta kuvaavina suureina käytettiin sivuttaiskiihtyvyyden ja
sivuttaisaseman  RAarvoja  ja  ajoneuvoyksikön  maksimikallistuskulmaa  sekä  rengas
kuormitussuhdetta. RAarvo on esitelty luvussa 8.1.

Rengaskuormitussuhde on ajokokeen aikana renkaan pystyvoiman minimiarvon ja ren
kaan  staattisen  pystyvoiman  suhde.  Renkaan  staattisella  pystyvoimalla  tarkoitetaan
voimaa,  joka  kohdistuu  renkaaseen,  kun  ajoneuvo  on  paikallaan  tasaisella  alustalla.
Rengaskuormitussuhteen mennessä nollaan irtoaa renkaan ote tiestä. /2/

Raportin mukaan perävaunupainotteisesti lastatulla ajoneuvoyhdistelmällä on pienempi
sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo kuin vetoautopainotteisesti lastatulla yhdistelmällä. Tä
mä johtunee raskaan perävaunun rauhallisemmasta käyttäytymisestä. Perävaunupainot
teisesti lastatuissa yhdistelmissä vetoauton telin laskeminen nosti hieman sivuttaiskiih
tyvyyden RAarvoa. Kuvasta 15 näkee lastauksen vaikutuksen RAarvoon kolmiakseli
sen vetoauton ja kolmiakselisen varsinaisen perävaunun yhdistelmällä.

Kuva 15 Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo eri lastaustavoilla /2/

Vetoauton  ja  perävaunujen  maksimikallistuskulmat  olivat  johdonmukaisia  siten,  että
mitä enemmän ajoneuvoyksikön säiliössä oli kuormaa, sitä enemmän se kallisteli. Ra
portin mukaan,  vaikka  perävaunupainotteisesti  lastatun  yhdistelmän  RAarvo  oli  pie
nempi kuin vetoautopainotteisesti lastatun yhdistelmän RAarvo, pitäisi perävaunupai
notteisen yhdistelmän käyttöä välttää, koska kuljettaja ei tiedosta raskaamman perävau
nun voimakasta kallistelua. /2/

Perävaunupainotteisesti  lastatuissa  tapauksissa  vetoauton  telin  laskeminen  pienentää
vetoauton kallistelua, mutta vastaavasti perävaunun maksimikallistuskulma kasvaa kas
vavien  sivuttaiskiihtyvyyksien seurauksena. Rengaskuormitussuhde oli  pienempi  siinä
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ajoneuvoyksikössä,  jossa  oli enemmän kuormaa. Vetoauton  telin  laskeminen suurensi
ajoneuvoyksiköiden välistä rengaskuormitussuhdetta. /2/

Neliakselisen perävaunun  ja kolmiakselisen perävaunun  tulokset olivat keskenään hy
vin  samanlaiset.  Neliakselinen  perävaunu  kallisteli  kokeissa  hieman  enemmän  kuin
kolmiakselinen. /2/

Vetoauton,  puoliperävaunun  ja  varsinaisen  perävaunun  yhdistelmällä  sivuttaiskiihty
vyyden  RAarvo  on  todella  suuri.  Rengaskuormitussuhde  oli  kaikilla  lastaustavoilla
vetoautolle  suurempi kuin perävaunuilla,  joten perävaunun pidon menetys  tapahtunee
ennen  vetoautoa.  Raportin  mukaan  varsinaisen  perävaunun  kytkemistä  puoliperävau
nuyhdistelmään ei voi  suositella,  eikä se ole nykyään enää  lain mukaan sallittuakaan.
Kuvasta 16 näkee lastaustavan vaikutuksen tällaiselle yhdistelmälle.

Kuva 16 Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo eri lastaustavoilla /2/

Pientareelleajotilanteissa lastauksen vaikutukset olivat melko pieniä. Tämä tarkoittanee,
että  lastaustapa  vaikuttaa  merkittävästi  ajoneuvon  käyttäytymiseen  vasta  suuremmilla
sivuttaiskiihtyvyyden arvoilla.

4.2.3 Säiliöauton kuorman jakautumisen vaikutus stabiiliuteen
Liikenne  ja viestintäministeriön  julkaisu  39/2000 Säiliöajoneuvojen  stabiilisuus koos
tuu  kahdesta  osasta.  Osa  1  käsittelee  säiliöajoneuvojen  stabiiliuslaskelmien  soveltu
vuutta Suomen maksimipainoille ja mitoille ja osassa 2 /22/ tutkitaan säiliöajoneuvojen
kuorman  jakautumisen  vaikutusta  yhdistelmän  käyttäytymiseen.  Kuorman  jakautumi
sella  tarkoitetaan  ajoneuvoyksikössä  olevien  osastojen  kuormaamista  eri  painoisiksi.
/22/
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Tässä kappaleessa tullaan keskittymään osaan 2, koska osan 1 käsittelemät vaatimukset
ovat  jo  vanhentuneita  ja  uudet  määräykset  ovat  tulleet  voimaan  ja  tämä  liikenne  ja
viestintäministeriön tutkimus on otettu niissä huomioon.

Osan  2  tutkimuksessa  on  tietokonesimuloinnein  selvitetty  säiliöajoneuvon  käyttäyty
mistä  eri kuormaustilanteissa. Tutkimustyökaluna on käytetty ADAMS simulointioh
jelmistoa. Ajoneuvon malliin on kehitetty nesteelementti, joka kuvaa nesteen liikkeitä
säiliössä ja pyrkii ottamaan huomioon sen aiheuttamat vaikutukset. Tutkimus on tehty
Teknillisen korkeakoulun Autotekniikan laboratoriossa. /22/

Polttoainekuljetuksissa säiliöajoneuvon säiliö ei ole koskaan täytetty aivan täyteen tur
vallisuussyistä. Nesteen tilavuus muuttuu lämpötilojen vaikutuksesta ja sille on varatta
va  tilaa  ja  lisäksi myös  automaattiset  täyttöjärjestelmät  vaativat  ylitäytön  estämiseksi
tietyn turvallisuusmarginaalin. Myös  jakelutehtävä voi aiheuttaa sen, että säiliön kuor
maus on vajaa ja osa osastoista voi olla tyhjiä tai vain osittain täytettynä. /22/

Säiliöajoneuvojen  säiliöt  jaetaan  tyypillisesti  4    8  erikokoisiin  osastoihin.  Osastoilla
voidaan vaikuttaa ajoneuvon kuorman  jakautumiseen  tulevan työtehtävän aikana  ja li
säksi osastojaolla voidaan vaikuttaa kuormausmahdollisuuksiin ilman akselipainorajoi
tusten  ylittämistä.  Osastojako  tehdään  hyvin  pitkälle  asiakkaan  toiveiden  mukaisesti.
Valmistaja antaa ajoneuvon mukaan ohjeistuksen kielletyistä ja sallituista kuormausta
voista. /22/

Liikennöitsijä vaikuttaa kuormaukseen kuormaus ja jakelusuunnittelullaan. Kuormaus
suunnittelun  kannalta  polttonesteiden kuljetukset  voidaan  jakaa  kahteen pääluokkaan:
huoltoasemille  tapahtuviin  kuljetuksiin  ja  yksityisille  käyttäjille  tapahtuviin,  yleensä
lämmitysöljykuljetuksiin.  Huoltoasemalle  polttoainetta  kuljetettaessa  voidaan  kuorma
monesti purkaa kokonaan yhteen paikkaan, kun  taas  lämmitysöljyjakelussa kierretään
pieniä mutkaisia teitä talolta talolle. Yhteen taloon menee tyypillisesti 1000–3000 litraa
lämmitysöljyä eli osakuormalla ajoa ei voida välttää. Tyypillisesti autossa on tyhjiä  ja
täysiä osastoja sekä yksi vajaa osasto. Kuormaustilanteisiin voidaan vaikuttaa osastojen
purkujärjestyksellä. /22/

Kuva 17 Simuloinneissa käytetty ajoneuvoyhdistelmä /22/

Kuvassa 17 nähdään simuloitu yhdistelmä. Se koostuu kolmiakselisesta vetoautosta  ja
neliakselisesta  varsinaisesta  perävaunusta.  Ajoneuvoyhdistelmän  rungot,  säiliöt,  hytti,
moottori  ja  vaihteisto  on  mallinnettu  jäykkinä  kappaleina.  Osien  hitausmomentit  on
laskettu annetun massan ja yksinkertaisen geometrian perusteella. /22/

Vetoauton jousituksessa akselit ovat jäykkiä kappaleita. Jousitus on toteutettu ilmapal
keilla,  joiden toiminta oli mallinnettu ideaalikaasun adiabaattisella tilayhtälöllä. Jousi
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tuksen tukijousena toimivat  lehtijousen puolikkaat on mallinnettu  joustavina kappalei
na.  Vetävällä  akselilla  on  lisäksi  kallistuksen  vakaaja.  Perävaunun  akselistoissa  sekä
akselit  että  tukijouset  ovat  joustavia  kappaleita.  Lisäksi  tukijousen  liitos  runkoon  on
joustava, kuvaten todellisen asennuksen teräskumiteräs holkkia. /22/

Iskunvaimentimet  on mallinnettu  epäsymmetrisenä  ja  lineaarisena  liikenopeusriippu
vaisena voimana. Rengasmallina simuloinneissa käytettiin 3dtire rengasmallia. Voima
laskenta  tuossa rengasmallissa perustuu H. Pacejka'n Magic Formula  yhtälöihin vuo
delta 1987. Rengasdata mallissa on Michelin 315/80R22,5 XDA ja 385/65R22,5 XZA 
renkaista. /22/

Ajoneuvomallia  ei  ole  verifioitu  käytännön  mittauksilla.  Mallin  lähtöarvot  perustuvat
valmistajien piirustuksiin ja heiltä saatuihin tietoihin.

Nesteen mallinnuksessa on oletettu että, että nesteen pinta on aina suora ja kohtisuoras
sa vallitsevaa kiihtyvyysresultanttia vastaan (kuva 18). Tämä merkitsee sitä, että se ei
ota huomioon nesteen  aaltoilua  ja  loiskuntaa.  Tämä oletus pätee  erittäin hyvin kallis
tuskokeen  tilanteeseen,  jossa  ajoneuvon  asento  muuttuu  hyvin hitaasti.  Dynaamisessa
tilanteessa oletus ei pidä paikkansa ja voi siten aiheuttaa virhettä. /22/

Kuva 18 Oletus nesteen pinnan käyttäytymisestä /22/

Kun  tiedetään  säiliön  muoto  ja  säiliössä  olevan  dynaamisen nestemäärän  osuus,  voi
daan  laskea  avaruuspinta,  jota  pitkin  nesteen  painopisteellä  on  mahdollisuus  liikkua.
Koska säiliön muoto on usein monimutkainen, on avaruuspinnan muodon määrittämi
nen  vaikeaa.  Muotoa  on  mallissa  kuvattu  ellipsoidilla,  joka  pyöreälle  säiliön  poikki
leikkaukselle  antaa  tarkkoja  tuloksia  mutta  elliptiselle  ja  laatikkomaiselle  säiliölle  ai
heutuu oletuksesta virhettä. /22/

Nesteelementti  kuvataan  simulointimallissa  osalla,  jolla  on  nesteen  massa.  Yhdessä
säiliössä jokaisella osastolla on oma elementti. Neste elementtiin kuuluu myös nesteen
pintaa kuvaava pinta, jolla ei ole massaa. /22/

Elementti  on  kytketty  dummyosaan,  joka  on  kiinnitetty  säiliöön  saranalla.  Saranan
pyörähdysakseli  on  poikittaissuunnassa  ajoneuvoon  nähden.  Dummyosassa  on  tämä
aikaisemmin mainittu  ellipsoidisen avaruuspinnan muotoinen käyrä,  jota pitkin neste
elementti pääsee liikkumaan. /22/
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Nesteen  viskositeetin  vaikutus  mallinnetaan  nesteelementin  ja  säiliön  välisenä  vai
mennusvoimana. /22/ Kuvassa 19 on havainnollistettu nesteelementin mallinnusperiaa
tetta.

Kuva 19 Nesteelementin mallinnus /22/

Simulointimalleille tehtiin kallistuskokeita ja kaksoiskaistanvaihtokokeita. Kallistusko
keessa selvitetään, mikä on kriittisin täyttöaste eri säiliön perusmuodoilla tässä koetyy
pissä.  Nesteen  painopisteen  sivuttaissiirtymä  vaikuttaa  lopputulokseen,  mutta nesteen
liikkeiden dynaamiset vaikutukset eivät tule ilmi tässä koetyypissä. Kaksoiskaistanvaih
tokokeet  tehtiin,  ainoastaan  elliptiselle  säiliön  muodolle,  antamalla  kaksoissiniaallon
muotoinen ohjausliike ohjauspyörälle. /22/

Kaksoiskaistanvaihtokokeita  tehtiin kahdenlaisia. Ensimmäisessä kokeessa  kaikille  si
muloitaville ajoneuvoille annettiin vakio ohjausimpulssi, jonka taajuus oli 0,347 Hz ja
amplitudi oli 5 astetta. Tästä tilanteesta mitattiin ajoneuvon yksiköiden kallistuskulmat,
sivuttaiskiihtyvyydet, pystykiertymänopeudet ja rengaskuormitukset. Näiden perusteel
la  laskettiin muutamia  indikaattoreita,  joiden  avulla  eri  yhdistelmiä  pystyttiin  vertaa
maan. /22/

Kallistuskulma tulostettiin sellaisenaan. Sivuttaiskiihtyvyyksistä ja pystykiertymänope
uksista  laskettiin RAarvot  (kappale 6.1). Rengaskuormituksista  laskettiin rengaskuor
mitussuhde, joka on esitelty edellisessä luvussa 4.2.2.
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Toisessa  kaksoiskaistanvaihtokokeessa  yhdistelmille  haettiin  kaatumispiste  lisäämällä
ohjauskulman amplitudia  kunnes  yhdistelmä  tai sen osa kaatui. Tilanteesta rekisteröi
dään sivuttaiskiihtyvyys, joita vertaamalla eri kuormausvaihtoehtoja vertaillaan. /22/

Ajonopeus  oli  molemmissa  kokeissa  50  km/h  ja  väistökokeet  suoritettiin  ainoastaan
säiliöllä, jonka poikkileikkauksen muoto oli elliptinen. /22/

Kallistuskokeet tehtiin kolmella eri säiliön poikkileikkausprofiililla pyöreällä, elliptisel
lä  ja  suorakulmiolla. Elliptinen on melko  yleinen muoto, kun  taas suorakulmio ei ole
yleisesti käytetty muoto. Suorakulmion muotoisella poikkileikkauksella saadaan paino
piste  kuitenkin  alemmaksi  kuin  muilla  profiileilla.  Pyöreää  muotoa  käytetään  öljy  ja
paineistetuissa kuljetuksissa. Säiliön muodot ja mitoitus on esitelty alla olevassa kuvas
sa 20. /22/

Kuva 20 Säiliöiden poikkileikkaukset ja mitoitus /22/

Säiliöt  asetettiin  ajoneuvoihin  siten,  että  alareunat  olivat  samalla  tasolla  keskenään.
Nesteenä  käytettiin  bensiiniä  ja  säiliöiden  täyttöastetta  vaihdeltiin  0  prosentista  100
prosenttiin 10 prosentin askelluksella. /22/

Kallistuskokeesta selvisi, että kriittisin täyttöaste oli 100 %. Kaatuminen tapahtui pyö
reällä säiliöllä noin 19,2 asteessa ja laatikkomaisella noin 22,2 asteessa. Elliptisellä säi
liöllä  varustettu ajoneuvo  kaatui noin 20,7 asteessa. Pyöreä  säiliö  oli  stabiilimpi kuin
muut 10  55 % täyttöasteen välillä. /22/

Väistökokeissa selvisi, että kriittisin auton säiliön täyttöaste on 70 %. Tällä täyttöasteel
la ajoneuvo kaatui 4 m/s2  sivuttaiskiihtyvyydellä, kun esimerkiksi 50 % täyttöasteella
kaatumiseen tarvittiin yli 5 m/s2 sivuttaiskiihtyvyys. 100 % täyttöasteella ajoneuvo kaa
tui noin 4,3 m/ s2 täyttöasteella. /22/
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Kuorman  jakautumisen  vaikutusta  pelkkään  autoon  tutkittiin  taulukossa  3  esiteltyjen
kuormaustapojen avulla. Kaikki kuormaustavat ovat lain sallimissa rajoissa.

Taulukko 3 Säiliöauton kuorman jakautuminen eri tilanteissa /22/

 Tapaus Etu osoittautui simuloinneissa parhaaksi tavaksi kuormata auto ja tapaukset 50
%  ja Taka  osoittautuivat huonoimmiksi.  Raportin mukaan  todelliset ongelmat  tapauk
sessa Taka  tulevat  kunnolla  esille  vasta  liukkaammalla  pinnalla,  jolloin  ajoneuvon
kääntyminen vaikeutuu huomattavasti. /22/

Varsinaiselle perävaunulle täyttöasteet 50 100 % ovat lähes yhtä kriittisiä ja indikaatto
rit antoivat kaikki hieman eri tuloksia. Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvon mukaan, kriitti
sin  täyttöaste olisi  70 % kuten  säiliöautolla. Kuormaauton  täyttöaste  oli  80 % paitsi,
kun perävaunu oli tyhjä tai lähes tyhjä (10 % täyttöaste), jolloin vetoauto oli myös tyh
jä. Vetoauto kaatui 80 %  täyttöasteella ennen  perävaunua  kun perävaunu oli  tyhjä  tai
lähes tyhjä. /22/

Kuorman jakautuminen varsinaisessa perävaunussa eri tilanteissa on esitelty taulukossa
4. Säiliöauton kuormausaste oli kaikissa tapauksissa 80 %.

Taulukko 4 Varsinaisen perävaunun kuorman jakautuminen eri tilanteissa /22/

Kuorman jakautumisen vaikutus perävaunussa oli osittain  erilainen kuin autossa. Par
haat  tulokset  tulivat  kun  paino  oli  jakautunut  mahdollisimman  tasaisesti  etu  ja  taka
akseleiden kesken. Eli tapaukset 50 %, Keski ja Päät antoivat parhaat tulokset. Tapaus
Etu kuormaustapa oli erityisen huono. Ja tutkimuksessa uskotaan, että kolmiakselisessa
perävaunussa etupainotteisen kuormaustavan epästabiilius korostuisi entisestään. /22/
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4.2.4  Kuormaauton  ja  keskiakseliperävaunun  aisapainon  vaikutus
stabiiliuteen

Pekka Rahkola on tutkinut VTT:llä autonkuljetusyhdistelmän stabiiliutta simuloimalla.
Tutkimus /14/ on tehty helmikuussa 2006 sattuneen autonkuljetusajoneuvoyhdistelmän
ja  linjaauton yhteentörmäyksen onnettomuustutkinnan yhteydessä. Perävaunu oli  las
tattu lainvastaisesti liian etupainoiseksi, mikä on ilmeisesti melko yleistä, yhdistelmillä,
joiden pituus  saa KeskiEuroopassa olla  yli  Suomen  lain  salliman 18,75 metrin. Kun
yhdistelmää  käytetään  Suomessa  alle  18,75  metrin  pituisena,  perävaunun  kuormaus
muuttuu helposti etupainoiseksi, ja silloin aisapaino ylittää Suomen lain salliman 1000
kg. Perävaunun lyhentämisen mahdollistaa takarampin pituudensäätö. /14/

Tutkimuksessa simuloinnin avulla on pyritty selvittämään  tämän etupainoisuuden vai
kutusta stabiiliuteen. Simulointeja on suoritettu kolmella eri aisapainolla, onnettomuus
tilanteen aisapainolla 1434 kg, Suomen lain sallimalla aisapainolla,  joka simuloinnissa
oli 870 kg ja 856 kg:n aisapainolla, joka saavutettiin KeskiEuroopassa sallitulla kuor
maustavalla.

Simulointimalli perustuu MercedesBenz Actros 1832LS 4x2 vetoautoon, jonka akse
liväli on 3900 mm ja johon on kytketty EUROLOHR 1.00 E tyyppinen irrotettava ko
rirakenne,  johon  on nivelletty kaksiakselinen  keskiakseliperävaunu.  /14/ Alla kuvassa
21 on  esitelty  yhdistelmä  ja  sen  päämitat,  jotka perustuvat onnettomuusyhdistelmästä
tehtyihin mittauksiin.

Kuva 21 Yhdistelmän päämitat /14/

Vetoautossa renkaina oli 295/60R22,5 kaikilla akseleilla, ja perävaunun kaikilla akse
leilla oli paripyörät, joiden rengaskoko oli 245/70R17,5. Yhdistelmä oli varustettu kit
kavaimennusmekanismilla, joka on esitetty kuvassa 22. Vaimennin koostuu vetoautoon
nivelletystä kaaresta ja jarrusatulasta, joka on kiinnitetty perävaunun vetoaisaan. Kitka
paloja puristava voima saadaan vetoaisan sisään sijoitetusta ilmapalkeesta, joka saa oh
jauksen perävaunun ilmajousitusjärjestelmästä. /14/
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Kuva 22 Vetokytkimen kitkavaimennusmekanismi /14/

Simulointi suoritettiin MSC.ADAMSohjelmistolla. Malli näkyy alla olevassa kuvassa
23. Malli koostui suurelta osin VTT:n aikaisemmin käyttämistä simulointimallien kom
ponenteista. Yhdistelmän kaikkien osien tarkkoja massoja ja hitausmomentteja ei ollut
saatavilla,  joten  oli  käytetty  arvioita.  Osien  geometrioita  ei  myöskään  ollut  tarkkaan
mallinnettu, koska näillä ei aiemman kokemuksen perusteella ollut tutkimuksen kannal
ta oleellista merkitystä ja mahdolliset erot tulevat esille eri kuormaustapauksissa vaikka
malli ei vastaa onnettomuusyhdistelmää. /14/

Kuva 23 Simulointimalli /14/

Simulointimallin vetoauton  ja perävaunun rungot, korirakenteet  ja vetoauton ohjaamo
oli mallinnettu jäykkinä kappaleina, jotka olivat kiinnitetyt jäykästi toisiinsa. Myös las
tina olleet henkilöautot olivat jäykästi kiinni korirakenteessa. Todellisuudessa runko ja
liitokset ovat joustavia, mutta tällä yksinkertaistuksella ei tutkimuksessa oletettu olevan
oleellista merkitystä. /14/

Mallinnuksen tärkein lähtökohta oli akseliston tuennan riittävän todenmukainen mallin
taminen. Tuenta oli  toteutettu  joustavilla elementeillä  ja  jousitus  ilmapalkeilla,  joiden
toiminta oli mallinnettu ideaalikaasun adiabaattisella tilayhtälöllä. /14/
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Rengasmalli perustuu Pacejkan Magic Formula 87:ään  /17/,  joka on melko paljon yk
sinkertaisempi  kuin  tässä  työssä  käytetty 2002  mutta  on  kuitenkin  riittävän hyvä  esi
merkiksi kuvaamaan simuloitavan yhdistelmän renkaita. Kitkataso oli 0,53, joka saavu
tetaan hyvällä talvikelillä tai märällä asfaltilla. Onnettomuusyhdistelmän kokonaismas
sa oli 28385 kg ja vetoaisan kuormitus 1434 kg. /14/

Stabiiliuden mittarina oli käytetty kiertoheilahtelun vaimennuskerrointa (esitelty luvus
sa  8.3),  sivuttaiskiihtyvyyden  RAarvoa  (luku  8.1)  ja  vetoauton  ohjautuvuusindeksiä
(luku 8.2).

Tutkimuksessa  ajettiin  kolme  erilaista  ajokoetta,  pulssiheräte,  kaksoiskaistanvaihto  ja
askelheräte. Pulssiherätteessä ajoneuvolle annettiin pulssimainen ohjausheräte, joka saa
aikaiseksi ajoneuvon sivusuuntaisen vapaan värähtelyn.  Tästä syntyneestä värähtelystä
laskettiin vaimennuskerroin. RAarvo laskettiin kaksoiskaistanvaihtokokeiden tuloksis
ta. Ohjautuvuusindeksi  laskettiin  askelheräte kokeesta,  jossa  ajoneuvolle  annettiin  as
kelmainen  ohjausheräte.  Askelherätteen  suuruutta  muuttamalla  vaikutettiin  ajoneuvon
kaartosäteeseen ja näin myös syntyneeseen keskeiskiihtyvyyteen, jonka suhteen ohjau
tuvuus indeksi usein piirretään. /14/

Kuormaustavalla  näytti  olevan  merkittävämpää  vaikutusta  vain  kiertoheilahteluiden
vaimennuskertoimeen.  Suurin  vaimennuskerroin  saavutettiin  onnettomuusyhdistelmän
kuormaustavalla,  ja  pienin  vaimennus  saavutettiin  KeskiEuroopan  sallimalla  kuor
maustavalla, eli aisakuorman lisääminen lisää yhdistelmän stabiiliutta ainakin onnetto
muusyhdistelmän aisapainoon asti. /14/

4.3  Yhdistelmätyypin vaikutus stabiliteettiin
Yhdistelmän  rakenteella  ja  tyypillä on  suuri vaikutus  stabiiliuteen,  mikä  käy  ilmi  lii
kenne  ja  viestintäministeriön  julkaisusta  68/2004  Täysperävaunullisten  kuorma
autojen  talviajan  nopeusrajoituksen  alentamisen  vaikutukset.  /1/  Raportissa  on  siis
nopeuden vaikutusten ohella tutkittu myös erilaisia ajoneuvoyhdistelmiä.

Ajoneuvoyhdistelmätyyppejä on vertailtu tietokonemallien ja simulointien avulla. Ajo
kokeena  simuloinneissa  oli  käytetty  muun muassa  kaksoiskaistanvaihtoa  ja  stabiilius
mittarina oli pidetty sivuttaiskiihtyvyyden RAarvoa. Simuloinnit ja mallinnus oli suo
ritettu ADAMS/Viewohjelmistolla. /1/

Kuvasta  11  (s.  27)  näkyy  RAarvolla  mitattuna  ajoneuvoyhdistelmien  stabiiliuserot.
Ajoneuvoyhdistelmät on esitelty kuvassa 10 (s. 26). Stabiilein on kuormaauton ja puo
liperävaunun muodostama yhdistelmä A ja epästabiilein on 22 metriä pitkä ja 60 tonnia
painava kuormaauton ja varsinaisen perävaunun muodostama yhdistelmä D. Toiseksi
stabiilein oli yhdistelmä F, joka on kuormaauton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä.
Ajonopeuden vaikutus yhdistelmän F RAarvoon oli merkittävän pieni, mistä voitaneen
päätellä, että sen ajokäyttäytyminen ei juuri muutu nopeuden vaihdellessa. Moduuliyh
distelmistä (B, C ja D) stabiilein oli yhdistelmä B ja epästabiilein jo aiemmin mainittu
D. Toiseksi epästabiilein yhdistelmä oli 18,75 metriä pitkä  ja 40 tonnia painava varsi
naisen perävaunuyhdistelmä E.  Tämä on  lyhyin mutta myös kevyin varsinaisen  perä
vaunun yhdistelmistä. /1/
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Raportissa  Vehicle  combinations  based  on  the  modular  concept  /28/  John  Aurell  ja
Thomas  Wadman  ovat  myös  vertailleet  erilaisia  ajoneuvoyhdistelmiä  matemaattisten
mallien avulla. Kuvasta 24 nähdään ajoneuvotyypin vaikutus sivuttaisheilahtelun RA
arvoon.

Kuva 24 Erilaisten ajoneuvoyhdistelmien sivuttaisheilahtelun RAarvoja /28/

Yhdistelmä 4, joka on kolmiakselisen kuormaauton ja kaksiakselisen varsinaisen perä
vaunun yhdistelmä, on selvästi muita epästabiilimpi. Yhdistelmä 6 on lähinnä tässä dip
lomityössä tutkittua yhdistelmää, mutta vetokidan paikka eroaa selvästi,  joten tulokset
eivät ole vertailukelpoisia.

Vaikka  VTT:n  ja VTI:n  ilmoittamat  RAarvot  eri  yhdistelmille  eroavat melko paljon
toisistaan, yhteenvetona voidaan sanoa, että yleisesti ottaen yhdistelmän nivelien lisään
tyessä stabiilius huononee. Nivelien lisäksi muun muassa ajoneuvon pituus, renkaiden
lukumäärä,  ajoneuvon  kokonaismassa  ja  ajonopeus  vaikuttavat  stabiiliuteen  ja  RA
arvon suuruuteen.
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4.4  Pekka Rahkolan diplomityö: Raskaan ajoneuvoyhdistel
män ajodynamiikka

Pekka Rahkola on Oulun yliopistolla diplomityössään tutkinut raskaan kaluston ajody
namiikkaa ja stabiiliutta. Tutkimustyökaluina Rahkola käytti käytännön ajokokeilla  to
dennettuja  sivuttaisdynamiikkaa  mallintavia  matemaattisia  malleja.  Diplomityön  pää
paino  oli  selvittää  lineaarisen mallin  soveltuvuus  ajoneuvoyhdistelmän  tutkimiseen  ja
selvittää mallin avulla yhdistelmän käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. /13/

Rahkola on esitellyt erilaisia ajokokeita sekä selvittänyt mallilta vaadittavat ominaisuu
det  erilaisissa ajokokeissa. Rahkola  tutki kuormaauton  ja varsinaisen perävaunun yh
distelmää. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuormausparametrien vaikutuksia ajody
namiikkaan ja stabiiliuteen kesäkelillä lineaarisen mallin avulla sekä liukkaissa olosuh
teissa epälineaarisen mallin avulla. /13/

Tutkimuksessa  suoritettiin myös  tiekokeita  tiedonkeruujärjestelmällä  varustetulla  ajo
neuvoyhdistelmällä.  Tiekokeista  saatiin  tietoa  ajoneuvon  käyttäytymisestä  erilaisissa
ajotilanteissa. Matemaattista mallia verrattiin tiekokeiden  tuloksiin,  ja  laskettiin niiden
välinen korrelaatio. Lineaarisen laskentamallin vastaavuus tie ja ajokokeisiin verrattu
na osoittautui etenkin kesäkelin ajokokeissa melko hyväksi. /13/

Rahkolan mukaan ajoneuvon sivuttaissuuntainen värähtely voi saada alkunsa ohjaushe
rätteestä,  ajoradan  epätasaisuuksista  tai  tuulenpuuskista.  Heilahtelun  vaimeneminen
riippuu ajoneuvon rakenteesta ja mitoituksesta. Vaimennus on kuitenkin kesäkelillä lä
hes aina niin suuri, että sivuttaissuuntainen epästabiilius ei ole todennäköistä.

Rakenteellisesti  tärkeimmät RAarvoon vaikuttavat  tekijät ovat  rengastus, perävaunun
pituus sekä vetokytkimen takaylitys. RAarvon suuruuteen vaikuttaa myös voimakkaas
ti ohjausherätteen terävyys ja äkkinäisyys. /13/

Mittaukset ja simuloinnit osoittivat, että pienillä nopeuksilla stabiiliuden kannalta kriit
tisimmät olivat perävaunun etuakselit, joilla oli suurimmat pystykiertymisnopeudet se
kä sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihdossa. Suurimmilla nopeuksilla perävaunun
takaakselit  alkavat  kokea  suurempia  sivuttaiskiihtyvyyksiä  kuin  etuakselit.  /13/  Jos
näin  on  myös  todellisuudessa,  tarkoittaa  se,  että  apuvaunussa  hyvillä  renkailla  on
enemmän vaikutusta pienillä nopeuksilla kuin suurilla nopeuksilla. Nopeuden kasvaes
sa hyvät renkaat kannattaisi taas laittaa viimeiselle akselille.

Perävaunun sivuttainen heilahtelu on ongelma käytännössä vain liukkaissa olosuhteissa,
jolloin perävaunun sortokulma voi kasvaa niin suureksi, että perävaunun renkaat eivät
tuota  enää  enempää  sivuttaisvoimaa  sortokulman  kasvaessa.  /13/  Kuluneilla  renkailla
sivuttaisvoima saattaa jopa pienentyä. Täten liukkaalla suuret sortokulmat voivat johtaa
nopeasti vaarallisiin epästabiileihin tilanteisiin. /13/

Eniten perävaunun käyttäytymiseen vaikuttavat akselistorakenne ja renkaat. Akseleiden
lisääntyessä stabiilius paranee. /13/
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Kuljettaja  voi  vaikuttaa  stabiiliuteen  kuormauksella  ja  ajonopeudella.  Vääränlaisella
kuormauksella  voi  yhdistelmän hallitseminen muuttua  selvästi  vaikeammaksi.  Ajono
peuden kasvaessa sivuttaisheilahtelu vaimenee hitaammin ja samalla vetoauton liikkeet
vahvistuvat  perävaunussa  yhä  voimakkaammin.  /13/  Sivuttaisheilahtelun  vaimennuk
sella tarkoitetaan perävaunun kahden peräkkäisen heilahduksen amplitudien suhdetta ja
liikkeiden vahvistumisella  tarkoitetaan vetoauton maksimiheilahduksen  ja perävaunun
maksimiheilahduksen suhdetta.

Ajoneuvon rakenteella ja  lastauksella on erittäin suuri vaikutus ajoneuvon kaarrekäyt
täytymiseen, etenkin raskaalla kalustolla, jossa painopiste sijaitsee korkealla verrattuna
raideleveyteen.  Painopisteen  ollessa  korkealla  on  sivuttaisesta  kiihtyvyydestä  johtuva
painonsiirtyminen myös  suuri,  jolloin  sivuttaispito  riippuu  epälineaarisesti  pystykuor
mituksesta.  Tällainen  renkaiden  epälineaarinen  käyttäytyminen  tarkoittaa,  että  ulko
kaarteen puoleisten renkaiden tuottama sivuttaisvoima kasvaa vähemmän kuin sisäkaar
teen  renkaat  menettävät.  Tästä  johtuen  menetetään  kokonaissivuttaisvoimaa,  ja  näin
yhdistelmä  voi  lähteä  äkkinäisesti  hallitsemattomaan  luisuun.  /13/  Rahkolan  mukaan
ajonopeuden kasvattaminen huonontaa stabiiliutta, kuten myös perävaunun  lyhentämi
nen  ja  vetokidan  takaylityksen  kasvattaminen. Kuvasta  25 näkee  ohjausherätteen  taa
juuden vaikutuksen etutelin ja perävaunun RAarvon vahvistukseen.

Kuva 25 Perävaunun ja etutelin RAarvon riippuvuus ohjausherätteen taajuudesta /13/
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5  Moduuliyhdistelmien rakenne ja määrien kehitys
Moduuliyhdistelmällä  tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmää,  jonka pituus on yli 22 metriä
ja kokonaismassa 60 tonnia. Maksimi pituus on 25,25 metriä. Moduuliyhdistelmiä voi
daan muodostaa neljällä tavalla:

• vetoauton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä (sivu 26 kuva 10 yhdistelmä b)

• vetoauton, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistelmä

• vetoauton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä (sivu 26 kuva
10 yhdistelmä c)

• vetoauton,  puoliperävaunun  ja  toisen  puoliperävaunun  yhdistelmä  ns.  bjuna
(kuva 26 ja 27)

Kuva 26 Bjuna /23/

Kuva 27 Bjuna /28/
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Kuten edellä käy ilmi, moduuliyhdistelmä ja etenkin kuormaauton ja varsinaisen perä
vaunun tai vetoauton, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistelmä on ongelmallinen sta
biiliuden suhteen. Tämän tyyppiset yhdistelmät ovat kuitenkin yleistymässä Euroopas
sa. Suomessakin varsinaisten perävaunujen määrä kasvaa enemmän kuin puoliperävau
nujen määrä. Kuvista  28  ja  29 selviää perävaunujen  ja  apuvaunujen määrien kehitys.
Käyrät osoittavat, että sekä varsinaiset perävaunut (kuvassa täysperävaunu), että dollyt
eli apuvaunut ovat selvässä kasvussa. Tämä tarkoittanee, että yhä enemmän käytettään
varsinaisen  perävaunun  yhdistelmiä  ja  puoliperävaunuistakin  tehdään  apuvaunujen
avulla tällaisia moduulimitat täyttäviä yhdistelmiä vastaavia ajoneuvoyhdistelmiä.

Kuva 28 Perävaunujen määrien kehitys 1992–2003 /1/
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Kuva 29 Keskiakseliperävaunujen ja apuvaunujen määrien kehitys 1992–2003 /1/

5.1  Keskiakseliperävaunu
Keskiakseliperävaunu  on  vähintään  yksiakselinen  perävaunu,  jonka  akselit  sijaitsevat
lähellä perävaunun painopistettä. Keskiakseliperävaunussa on kiinteä niveltämätön ve
toaisa,  jonka  avulla  se  kiinnitetään  kuormaauton  vetokitaan.  Vetokitaan  kohdistuva
massa ei saa ylittää 100 kg tai 10 prosenttia perävaunun kokonaismassasta, sen mukaan
kumpi  on  pienempi.  /5/  Kuvassa  30  nähdään  keskiakseliperävaunu,  jonka  jokaisessa
kulmassa on  tukijalka. Tukijaloilla perävaunu pidetään pystyssä kun se on  irrotettuna
vetoautosta. /24/

Kuva 30 Kontinkuljetukseen tarkoitettu keskiakseliperävaunu  /25/
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5.2  Varsinainen perävaunu
Varsinaisessa perävaunussa on vähintään kaksi akselia. Varsinaisen perävaunun etuak
selit ovat ohjaavia. Perävaunu kiinnitetään vetoauton vetokitaan vetoaisalla, joka kään
tää ohjaavia akseleita. Vetoaisa on nivelletty pystysuunnassa liikkuvaksi. Varsinaisessa
perävaunussa on usein 2 tai kolme takaakselia. Teliakselit ovat erittäin harvinaisia var
sinaisessa perävaunussa. /24/ Pystysuunnassa nivelletyn vetoaisan ansiosta vetoautoon
ei kohdistu juurikaan pystysuuntaisia voimia. Kuvassa 31 on esitetty kylmäkuljetukseen
tarkoitettu varsinainen perävaunu.

Kuva 31 Varsinainen perävaunu kylmälaitteilla varustettuna /26/

5.3  Apuvaunu
Apuvaunu  eli  dolly  on  vetopöydällä  varustettu  keskiakseliperävaunu,  kuva  32.  Apu
vaunun avulla puoliperävaunu voidaan kytkeä vetokidalla varustettuun kuormaautoon
varsinaisen perävaunun tavoin.  /24/ Apuvaunun  jäykän aisan takia vetoautoon kohdis
tuu enemmän pystysuuntaisia voimia kuin varsinaisella perävaunulla varustetuissa yh
distelmissä.

Kuva 32 Apuvaunu /23/
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5.4  Puoliperävaunu
Puoliperävaunu on vähintään yksiakselinen perävaunu,  jonka kaikki akselit sijaitsevat
perävaunun  takaosassa.  Usein  akseleita  on  kolme.  Vetoauton  etuosassa  on  vetotappi,
jonka avulla perävaunu kiinnitetään vetopöytään. Perävaunu painosta iso osa kohdistuu
vetopöytään.  Puoliperävaunu  on  yleinen  eri  maiden  välisessä  liikenteessä,  koska  ne
ovat  yleensä  standardimittaisia.  On  myös  yleistä,  että  vetoauton  omistava  yritys  ei
omista  vedettävää  perävaunua  tai  perävaunu  voi  olla  jonkin muun  maan  rekisterissä.
/24/ Kuvassa 33 näkyy kappaletavaran kuljetukseen tarkoitettu kolmiakselinen puolipe
rävaunu.

Kuva 33 Puoliperävaunu /27/
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6  Renkaat
Kuormaauton renkaita valmistavia yrityksiä on paljon  ja monet niistä ovat tunnettuja
myös henkilöautojen renkaiden valmistajina. Kuormaauton renkaiden myyntivaltteina
on  usein  kestävyys  ja  pieni  vierinvastus.  Vetorenkaiden  kohdalla  mainostetaan  usein
hyvää vetopitoa.

Renkaiden  leveydet  vaihtelevat  normaalisti  välillä  265  –  385  mm  ja  vannekoko  on
yleensä  välillä  19  –  22  tuumaa.  Renkaat  voivat  olla  pariasennettuna,  jolloin  yhdellä
ajoneuvon akselilla on neljä rengasta, tai yksittäisasennettuna, riippuen renkaiden kan
tavuudesta  ja  akselimassoista.  Pariasennus  voidaan  korvata  myös  ”supersingle”  ren
kaalla, jonka leveys on lähes puoli metriä.

Kuormaauton  rengastus  eroaa  henkilöauton  rengastuksesta  muun  muassa  siten,  että
kuormaautoon asennetaan usein  erilaiset  renkaat vetoakselille kuin vapaastipyöriville
perävaunun akseleille. Myös etuakselille voi olla omantyyppisensä renkaat.

Suomessa  ja  Ruotsissa käytetään  raskaassa kalustossa perinteisesti  talvirenkaita myös
kesällä.  Renkaiden vaihto vetoautoissa  tapahtuu useimmiten  syksyllä  tai  alkutalvesta,
jolloin  talveksi  saadaan  uudet hyvin  pitävät  renkaat.  Perävaunujen renkaita  ei  kuiten
kaan yleensä vaihdeta joka vuosi, vaan yleensä rengas vaihdetaan vasta sen ollessa erit
täin huonokuntoinen tai renkaan hajottua. Joka aiheuttaa sen, että perävaunuissa näkyy
erilaisia renkaita jopa samalla akselilla.

Kuormaautojen  renkaat  ovat  usein  uudelleenpinnoitettuja.  Samoin  kuin  uusissa  ren
kaissa, käytetään myös pinnoitetuissa renkaissa erilaisia pintoja ajoneuvon eri akseleil
la. Vetorenkaille on  tarkoitettu erilainen pinta kuin peräkärryn  tai etuakselin renkaille.
Vetopinnan  tarkoituksena  on  välittää mahdollisimman  paljon  pitkittäistä  voimaa, kun
peräkärryn  renkaiden  pinnan  tarkoituksena  on  pienentää  vierinvastusta.  Eturenkaiden
pinnoilta  toivotaan  pienen  vierinvastuksen  lisäksi  ainakin  kohtuullista  sivuttaispitoa.
Pinnalla  sekä  pinnoituksen  pysyvyydellä  on  ilmeisesti  isojakin  eroja.  Pinnan  lisäksi
renkaan ominaisuuksiin  vaikuttaa renkaan runko,  joka  voi  joskus  olla melko vanha  ja
kulunut jo uudelleen pinnoituksessa. Rungon vaikutukset voivat olla jopa pintaa merkit
tävämmät. /10/ Pinnat liitetään renkaan runkoon pinnoittamoissa, joita on Suomessa 25
ja koko Pohjolassa on 55 kappaletta. /10/

Suomessa,  Ruotsissa  ja Norjassa pinnoitettuja  renkaita myydään noin 60 % talviveto
pinnalla,  10 % muunlaisena vetopintana  ja  30 %  vapaasti  pyörivän renkaan  pinnalla.
Muualla  Euroopassa  käytetään  hyvin  vähän  talvipintoja  ja  pinnat  ovatkin  enemmän
yleiskäyttöön soveltuvia. /10/

Pinnoitettujen renkaiden käyttö on Suomessa paljon yleisempää kuin missään muualla
maailmassa.  Suomessa  kaikista myydystä  raskaan  kaluston  renkaista  pinnoitettuja  on
66 %, kun yhteensä Euroopassa pinnoitettuja renkaita myydään 40 % kaikista raskaan
kaluston renkaista. Pohjoismaissa myydään  1000000 rengasta  vuodessa,  joista pinnoi
tettuja on 55 %. /10/ Venäjällä ei pinnoitettuja renkaita juuri käytetä. Suomessa renkaita
myydään 320000 kpl vuodessa ja Euroopassa 18470000 kpl vuodessa.
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7  Ongelmatilanteet ja onnettomuudet
Suomessa  tapahtuu vuosittain satoja  liikenneonnettomuuksia. Vuosien 2000 2005 ai
kana on liikenneonnettomuuksia  tapahtunut 203809 kappaletta, joista kuolemaan johti
2119  onnettomuutta.  Näissä  kuolemaan  johtaneissa  onnettomuuksissa  kuoli  yhteensä
2377  henkilöä.  559:ssä  kuolemaan  johtaneessa  onnettomuudessa oli mukana  kuorma
auto,  joista  perävaunullisia  oli  310./18/  Henkilövahinkoihin  johtavia  liikenneonnetto
muuksia, joissa on osallisena perävaunullinen kuormaauto, tapahtuu Suomessa vuosit
tain noin 270. /1/

Kuvista  34  ja  35  näkyy  varsinaisilla  perävaunuilla  varustettujen  yhdistelmien  osuus
(valkoinen palkki) loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Var
sinaisella  perävaunulla  varustettujen  kuormaautojen  osuus  on  merkittävä  ja  selvästi
suurempi kuin puoliperävaunullisten kuormaautojen osuus. Suurelta osalta tämä johtuu
kuitenkin  varsinaisten  perävaunujen  suuremmasta  määrästä  ja  ajosuoritteesta,  mutta
tämäkin huomioituna on varsinaisella perävaunulla  varustettujen kuormaautojen kuo
lemaan  johtavien  onnettomuuksien  riski  selvästi  suurempi  kuin  puoliperävaunullisten
kuormaautojen. /1/

Kuva 34 Kuormaautojen osuus henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa /1/

Kuva 35 Kuormaautojen osuus kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa /1/
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Taulukosta  5  nähdään  perävaunullisten  kuormaautojen  onnettomuuksien  lukumäärät
onnettomuustyypeittäin. Yli neljäsosa onnettomuuksista oli kohtaamisonnettomuuksia,
joissa myös kuolee eniten ihmisiä. /1/

Taulukko 5 Perävaunullisten kuormaautojen henkilövahinkoonnettomuuksien lukumäärät vuo
sittain ja onnettomuustyypeittäin. /1/

Taulukossa 6 näkyy  vuodenajan vaikutus onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantu
neiden  määrien  jakautumiseen  onnettomuustyypeittäin.  Kohtaamisonnettomuuksissa
loukkaantuu ja kuolee talvella yli 90 % enemmän ihmisiä kuin kesällä, vaikka kaikkien
onnettomuustyyppien kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät kasvavat yhteensä vain 53
% siirryttäessä talveen.

Taulukko 6 Perävaunullisten kuormaautojen henkilövahinkoonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden lukumäärät 1995 2002 kesällä (1.4. 30.9.) ja talvella (1.10. 31.3.) onnettomuus

tyypeittäin. /1/

Taulukosta 6 selviää myös, että talvikelillä kohtaamisonnettomuuksia sattuu enemmän,
mutta suhteessa loukkaantuneiden määrään niissä kuitenkin kuolee vähemmän ihmisiä.
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Taulukko 7 Perävaunullisten kuormaautojen hallinnan menetys liikennevahinkojen tutkijalauta
kuntien 1993 2002 tutkimissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. /1/

Taulukosta 7 nähdään, että heittelehtiminen ja luistoon lähtö vastaan tulevien kaistalle
on onnettomuuden syynä  35 % kaikista  varsinaisella  perävaunulla varustettujen  kuor
maautojen onnettomuuksista, joissa yhdistelmä on pääaiheuttajana. Vastaava luku puo
liperävaunullisille yhdistelmille on 11 %. Hallinnan menetyksen osuus kuormaautojen
aiheuttamista yhteenajoista oli kesäkelillä 36 % ja talvikelillä 65 %.

Kohtaamisonnettomuudet tapahtuvat, kun toinen ajoneuvoista ajautuu toisen ajoneuvon
kaistalle. Suurin osa kohtaamisonnettomuuksista tapahtuu valta ja kantateillä liukkaal
la talvikelillä. 70 % onnettomuuksista, joissa perävaunullinen kuormaauto on pääsyyl
lisenä, tapahtuu talvella. /1/ Kuitenkin useimmiten kuormaauto on osallisena onnetto
muudessa vähemmän syyllisenä osapuolena, ja pääaiheuttaja on useimmiten henkilöau
to. Lähes kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuvat tiellä, jossa nopeusra
joitus on 80 km/h tai suurempi. Noin puolet perävaunullisten kuormaautojen aiheutta
mista yhteenajoista  ja  lähes kaikki yksittäisonnettomuudet ovat  seurausta yhdistelmän
hallinnan menetyksestä.

Onnettomuuksissa, joissa kuormaauto oli pääaiheuttaja, tutkijalautakunta oli merkinnyt
renkaat useimmin, 29,3 % tapauksista, ajoneuvon varusteista  johtuvaksi riskitekijäksi.
Täten renkailla voidaan vaikuttaa noin 30 onnettomuuteen vuodessa. Toisena olivat jar
rut, 24,4 %. /1/
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8  Stabiiliuden mittaaminen
Stabiiliudella tässä työssä tarkoitetaan ajoneuvon sivuttaista stabiiliutta. Sivuttaisen sta
biiliuden määritteleminen on melko hankalaa kuten sen mittaaminen ja vertailukin.

Kuten aikaisemmin  jo  todettiinkin, auton  ja  ajoneuvoyhdistelmien käyttäytyminen  on
vaarallista  usein  jo  paljon  ennen  stabiiliuden  menettämistä.  Ajoneuvoyhdistelmä  voi
olla stabiili, vaikka perävaunu heilahtelisikin välillä penkalla ja välillä vastaantulevien
kaistalla. Tästä syystä tässä kappaleessa esitellyt stabiiliuden mittarit eivät kaikki edes
pyri mittaamaan stabiiliutta vaan nimenomaan turvallisuutta tai vaarallisuutta.

8.1  RAarvo
Ajoneuvoyhdistelmälle on ominaista, että ohjausliikkeen  seurauksena vetoautoon syn
tynyt  sivuttaiskiihtyvyys  ja  liike vahvistuvat perävaunussa. RAarvo kertookin kuinka
paljon jokin suure vahvistuu perävaunussa. Usein ajoneuvon käyttäytymisen mittarina
käytetään sivuttaiskiihtyvyyden RAarvoa, koska monesti kiihtyvyyden mittaaminen on
helpompaa kuin liikkeen, mutta RAarvo voidaan laskea minkä tahansa mitattavan suu
reen avulla. Pekka  Rahkola on  diplomityössään  /13/  käyttänytkin myös  kiertymiskul
manopeuksien  RAarvoa.  Yleisesti  RAarvon  ongelma  on  sen  voimakas  riippuvuus
ajonopeudesta ja ohjausherätteestä.

Muun muassa VTT on usein käyttänyt sivuttaiskiihtyvyyden RAarvoa stabiiliuden mit
taamiseen  ja  määrittänyt  RAarvon  vetoauton  etuakselin  ja  perävaunun  takimmaisen
akselin välille. RAarvo kuvaakin oikeastaan, kahta asiaa: sitä kuinka hyvin kuljettaja
pystyy aistimaan perävaunun  tilan  ja sitä kuinka paljon enemmän renkaalta vaaditaan
pitoa perävaunussa kuin vetoautossa. Jos sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo on suuri jolle
kin  ajoneuvoyhdistelmälle,  kuljettaja  ei  pysty  säätämään  ajonopeuttaan  ajotuntuman
mukaan mutkiin oikein ja perävaunun sivuttaispidon menetyksen riski kasvaa.

RAarvo lasketaan kaavalla [4] /14/

1

2

X
X

RA = [4]

jossa X1 ja X2 ovat vetoauton ja perävaunun mitattavien suureiden itseisarvojen maksi
mit. Kuva 36 esittää sivuttaiskiihtyvyyksiä kaistanvaihdossa, jossa suurin sivuttaiskiih
tyvyys esiintyy silloin, kun kaista on juuri vaihdettu ja perävaunu heilahtaa pientareen
suuntaan. Tällöin esiintyvät myös suurimmat sortokulmat.
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Kuva 36 RAarvon laskemiseen tarvittavien suureiden itseisarvojen maksimit /14/

Kuvissa 37  ja 38 näkyy ohjausherätteen  taajuuden vaikutus sivuttaiskiihtyvyyden RA
arvoon kuormaauton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmälle ja kuormaauton ja puo
liperävaunun yhdistelmälle VTT:n tekemässä simuloinnissa /1/.

Kuva 37 Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvon riippuvuus ohjausimpulssin taajuudesta /1/
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Kuva 38 Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvon riippuvuus ohjausimpulssin taajuudesta /1/

Ohjausherätteen  taajuudella on  todella suuri  ja epälineaarinen vaikutus sivuttaiskiihty
vyyden RAarvoon.. Kuvia vertailemalla voidaan huomata, että perävaunuyhdistelmällä
on kaksi huippua kuvaajassa, mutta puoliperävaunulla on vain yksi huippu.

Kuvassa 39 näkyy, kuinka nopeus vaikuttaa RAarvoon VTT:n tekemässä simuloinnis
sa kuormaauton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmälle. /1/

Kuva 39 Nopeuden vaikutus sivuttaiskiihtyvyyden RAarvon suuruuteen /1/

Ajonopeudella  on  siis  suuri  vaikutus  sivuttaiskiihtyvyyden  RAarvoon,  ja  lisäksi  no
peuden vaikutus on erilainen eri ajoneuvotyypeille.

Sivuttaiskiihtyvyyden  mittaaminen  on  yksinkertaista  ja  lisäksi  kiihtyvyysanturit  ovat
nykyisin melko edullisia. Tämä tekee sivuttaiskiihtyvyyden RAarvosta yleisesti käyte
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tyn  työkalun ajoneuvon käyttäytymisen tutkimiseen. Koska sivuttaiskiihtyvyyden RA
arvon  suuruus  riippuu  monista  eri  tekijöistä,  kuten  ajonopeudesta,  ajoneuvoyhdistel
mästä  ja  ohjauksen  taajuudesta,  on  tulosten  tulkitseminen  melko  hankalaa.  Lisäksi
etenkin liukkaat olosuhteet saattavat vaikuttaa sivuttaiskiihtyvyyksien RAarvoihin niin
paljon, että tulokset vääristyvät. /28/

Vaikka  sivuttaiskiihtyvyyden  RAarvo  voi  joskus  antaa  erilaisia  tuloksia  kuin  moni
muu mittari,  kertoo  se  silti  sen, kuinka  hyvin kuljettaja  pysyy  tuntemaan perävaunun
käyttäytymisen.  On  puhuttu  paljon  nopeuden  ja  ohjaustaajuuden  vaikutuksista  näihin
RAarvoihin. Syy näihin riippuvuuksiin löytynee ajoneuvojen suunnittelusta. Vetoautot
suunnitellaan  aliohjaaviksi,  vaikka  nopeutta  kasvatettaisiin  tai  renkaita  käännettäisiin
nopeammin,  kasvavat  eturenkaiden  sortokulmat  enemmän  kuin  takapään  sortokulmat.
Perävaunu on jo perusgeometrialtaan kovin erilainen kuin vetoauto, ja sen runsas pus
keminen olisi vähintään erikoista ja jopa vaarallista, koska perävaunu on kiinni etupääs
tään vetoautossa. Tässä työssä suoritettujen simuloitujen ajokokeiden aikana vetoauton
sortokulmat  vaihtelivat  parista  asteen  kymmenyksestä  hieman  alle  kahteen  asteeseen,
kun  taas  perävaunun  sortokulma  rankimmissa  simuloiduissa  ajokokeissa  kävi  reilusti
yli kymmenessä asteessa.

8.2  Ohjautuvuus
Vetoauton käyttäytymistä voidaan arvioida esimerkiksi ohjautuvuusmäärittelyllä. Auto
voi olla aliohjautuva, neutraali tai yliohjautuva. Aliohjautuva tarkoittaa, että eturenkai
den  sortokulmat  ovat  suuremmat kuin  takarenkaiden  sortokulmat  ja yliohjautuva  taas
päinvastoin. /16/ Kuormaauto on yleensä, etenkin liukkailla keleillä, voimakkaasti ali
ohjautuva.

Autolle voidaan  laskea aliohjautuvuusindeksi,  joka kuvaa auton yli  tai aliohjautuvuu
den voimakkuuden. Aliohjautuvuusindeksillä  voidaan  tarkoittaa  kahta eri asiaa, mutta
molemmat kuvaavat yli tai aliohjautuvuuden voimakkuutta.

Aliohjautuvuusindeksillä  voidaan  tarkoittaa  ohjauskulman  ja  geometrisen  ohjauskul
man  erotusta  [5]  /14/  tai  ohjauskulmanmuutoksen  ja  sivuttaiskiihtyvyydenmuutoksen
suhdetta [6] /16/.

Aliohjautuvuusindeksi voi olla siis  tarvittavan ohjauskulman   sekä geometrisen ohja
uskulman geom erotus:

V
Lrd geom −=−= δδδδ [5]

jossa L on vetoauton akseliväli, r on vakiotilanteessa saavutettu vetoauton pystykierty
mäkulmanopeus  ja V on ajonopeus. Geometrisella ohjauskulmalla tarkoitetaan siis oh
jauskulmaa, joka tarvittaisiin kaarteen ajamiseen, jos renkaissa ei esiintyisi luistoa. Ku
vassa  40  on  esimerkki  tyypillisistä  ohjautuvuusindeksikuvaajista.  Aliohjautuvan  ajo
neuvon ohjautuvuusindeksi, keskeiskiihtyvyyden suhteen piirrettynä, muodostaa kove
ran  kuvaajan  ja  yliohjautuvan  ajoneuvon  ohjautuvuusindeksi  muodostaa  kuperan  ku
vaajan.



57

Kuva 40 Tyypilliset ohjautuvuusindeksikuvaajat /14/

Aliohjautuvuus  indeksillä  voidaan myös  tarkoittaa  ohjauskulman  ja  keskeiskiihtyvyy
den muutoksen suhdetta. Indeksi voidaan määrittää vakiokaarrekokeilla, joissa pyritään
pitämään kaartosäde vakiona ja nopeutta kasvatetaan. (vrt. luku 3.4.1)

Aliohjautuvuusindeksi Kus lasketaan kaavalla [6] /16/.

( )gad
d

K
y

f
us

δ
= [6]

Kus on tässä tarvittava ohjauskulman muutos, kun sivuttaiskiihtyvyyttä halutaan muut
taa day:n verran, jaettuna putoamiskiihtyvyydellä g. Ajoneuvo on aliohjautuva jos ker
roin  on negatiivinen  ja  yliohjautuva  jos  kerroin on  positiivinen.  Tämäkin  aliohjautu
vuusindeksi kertoo aliohjautuvuuden tai yliohjautuvuuden voimakkuuden.

Vaikka ohjautuvuus  ajattelu on perinteinen stabiiliuden määrittely  autoille, on  sen so
veltaminen  perävaunujen  tutkimisessa  erittäin hankalaa,  koska perävaunulla ei  ole  to
dellista ohjauskulmaa.
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8.3  Kiertoheilahtelujen vaimennuskerroin
Ohjausliikkeen  seurauksena  ajoneuvoon  sekä  perävaunuun  syntyy  kiertoheilahteluita,
jotka vaimenevat yleensä voimakkaasti. Määrittämällä vaimennus voidaan ajoneuvoyh
distelmän  värähtelyominaisuuksia  arvioida  ja  erityyppisiä  yhdistelmään  tehtyjä  muu
toksia vertailla. Renkaalla on mitä luultavimmin suuri merkitys vaimennuskertoimeen,
joten vaimennuskerroin voisi olla hyvä keino verrata rengastuksen vaikutusta. VTT on
muun muassa aisapainon vaikutusta tutkiessaan /14/ käyttänyt kaavaa [7] kiertoheilah
teluvaimennuskertoimen  laskemisessa. Tämä kaava  tarvitsee  kuitenkin  oletuksen,  että
ajoneuvoyhdistelmä on eksponentiaalisesti vaimeneva, yhden vapausasteen värähtelin.
Tällaiselle kaksiniveliselle kuormaauton, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistelmälle
oletus ei ole järkevä.
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Kaavassa y1 ja y2 ovat nivelkulmien kaksi peräkkäistä amplitudia. Nivelkulmien ampli
tudien määrittäminen on esitetty kuvassa 41.

Kuva 41 Nivelkulmien amplitudit /14/
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8.4  Kiertymisnopeus kiertymiskulman suhteen
Jonkin  verran  käytetty  turvallisuusmittari  on  tarkastella  kiertymiskulmanopeutta  kier
tymiskulman suhteen. Eli piirtämällä kuvaaja, jossa toisella akselilla on kiertymiskulma
ja  toisella akselilla kiertymiskulman kasvunopeus, voidaan tarkastella ajoneuvon käyt
täytymistä.  Kiertymiskulmalla  tarkoitetaan ajoneuvon, apuvaunun  tai  perävaunun  sor
tokulmaa, eli kulkusuunnan ja rakenteen pitkittäisakselin välistä kulmaa. Kuvassa 42 on
eräs  simuloitu  kaistanvaihto  kyseisellä  tavalla  esitettynä.  Kuvaajassa  turvallisuus  on
sitä parempi mitä lähempänä origoa ollaan.

Kaistanvaihto 80 km/h 6,3s
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Kuva 42 Sortokulman muutosnopeus sortokulman suhteen

Sortokulman kasvunopeuden  tarkastelu on sinänsä perusteltua, koska se kuvaa kuinka
nopeasti tilanteet kehittyvät ja perävaunu heittelehtii. Kuitenkin pidän ajoneuvon asen
toa ja sijaintia nopeutta tärkeämpänä. Lisäksi kun tarkastelemme ajoneuvoyhdistelmää,
jonka perävaunu koostuu kahdesta osasta, tulisi myös tämä toinen osa eli apuvaunu ot
taa huomioon tarkasteluissa.
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8.5  Puoliperävaunun sortokulma apuvaunun sortokulman suh
teen

Tässä  turvallisuuskuvaajassa  jätetään  kiertymiskulmien  nopeudet  kokonaan  huomioi
matta  ja keskitytään  perävaunun  sijaintiin  sortokulmien  avulla. Tällä  tavoin  voitaisiin
tutkia kuvaajan avulla, miten perävaunun ja apuvaunun yhdistelmä käyttäytyy, kun suo
ritetaan kaistanvaihto  tai kaksoiskaistanvaihto. Turvallisuusrajoina akseleilla ovat kul
mat, joilla perävaunu ylittää keskiviivan tai reunaviivan. Toisin sanoen 2,5 metriä leve
än yhdistelmän jokin nurkka on enemmän kuin 0,5 metriä sivussa kaistan keskilinjasta.
Tämä tarkoittaa 12,7 metriä pitkälle perävaunulle noin 2,25° sortokulmaa, jos apuvaunu
on  suorassa.  Apuvaunu  saisi  sortaa  noin  6,6°,  jos  perävaunu  on  suorassa  tai  toiseen
suuntaan kuin apuvaunu sortavana. Kuva 43 havainnollistaa ajatusta.

Kuva 43. Turvallisuuskuvaaja

Kuvassa 43 on esitetty turvallisuuskuvaaja, jossa toisella akselilla on apuvaunun sorto
kulma  ja  toisella  akselilla on  puoliperävaunun  sortokulma. Keltaisella  värillä värjätty
alue on ns. turvallinen alue, jossa perävaunu seuraa veroautoa maksimissaan puoli met
riä syrjässä. Alla turvallinen alue on esitetty yhtälönä [8]

Dll traileritraileridollydolly ±=+ )sin()sin( αα [8]

jossa

dollyl =  apuvaunun pituus (4,3 m)
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traileril = vetopöydän ja perävaunun takapään välinen etäisyys (11,2 m)

dollyα = apuvaunun sortokulma

traileriα = perävaunun sortokulma

D = sallittu poikkeama vetoauton ajourasta ( m5,0± )

Puoliperävaunun peräpäälle voisi sallia kuitenkin 1 metrin sivuttaisen heilahtelun, jol
loin se pysyisi vielä  tiellä,  jos oletetaan pientareen  leveydeksi 0,5 metriä. Perävaunun
viimeisen akselin renkaille sallittaisiin tällöin 0,66 metrin sivuttainen heilahtelu. 1 met
rin heilahtelulla  puoliperävaunun  peräpää  kävisi  0,5  metriä  vastaantulevalla  kaistalla.
Tämä ei vielä estä henkilö tai pakettiauton kulkemista, vaan sille jää vieläkin 3,5 metriä
leveä tila, jos piennar otetaan käyttöön. Tällaista tapausta ei voida kuitenkaan pitää ko
vinkaan turvallisena.
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9  Simulointimalli
Simulointi  suoritettiin  MSC Software  yhtiön ADAMS/car–ohjelmistolla,  joka  on ajo
neuvoteollisuuden käyttöön ajoneuvojen simuloimiseen tarkoitettu simulointiohjelma.

Simuloitava ajoneuvomalli on muokattu autolaboratorion aikaisemmin tutkimuksissaan
käyttämästä puoliperävaunuyhdistelmästä  /21/ kuormaauton, apuvaunun  ja puoliperä
vaunun yhdistelmäksi.  Puoliperävaunuyhdistelmää kuvaava simulointimalli oli Volvon
tekemä ja todennettu käytännön ajokokeilla.

Jotta puoliperävaunuyhdistelmästä saatiin todenmukaisen kaltainen moduuliyhdistelmä,
jouduttiin  vetoauton  runkoa  pidentämään  ja  siihen  liitettiin  myös  toinen  takaakseli.
Puoliperävaunu on pidetty alkuperäisenä. Koska apuvaunujen  käyttö on yleistymässä,
tehtiin yhdistelmästä, nimenomaan vetoauton, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistel
mä,  eikä  vetoauton  ja  varsinaisen perävaunun yhdistelmää. Tällä  erolla  ei  kuitenkaan
liene kovin suurta merkitystä  tehdyissä simuloinneissa, vaikka apuvaunu aiheuttaa sel
västi suuremman pystykuormituksen vetokytkimeen kuin varsinainen perävaunu, koska
korkeuseroja  ajoalustalla  ei  ole.  Uskon,  että  simulointien  tuloksia  voidaan  yhtä hyvin
soveltaa myös  varsinaisen  perävaunun  yhdistelmään.  Kuvassa  44  on  esitetty  käytetty
simulointimalli.

Kuva 44 Simulointimalli

Yhdistelmän mitat  on  saatu  ajoneuvo  ja perävaunuvalmistajien  Internetsivustoilta  ja
myös osa massoista on peräisin valmistajilta. Kuitenkin yksittäisten osien kohdalla on
jouduttu tekemään paljon arvioita, joilla ei kuitenkaan  liene vaikutusta erialaisten ren
gastuksien keskinäiseen hyvyysjärjestykseen. Kuvassa 45 on esitetty yhdistelmän mit
toja ja massoja.
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Kuva 45 Ajoneuvon päämitat ja akselikuormat

Ajoneuvon  hitausmomentteja  on  esitetty  taulukossa  8. Nähdään,  että  perävaunun  hi
tausmomentti zakselin suhteen on noin 16kertainen vetoautoon verrattuna, vaikka pe
rävaunu ei ole kuin pari metriä pidempi ja alle kaksi kertaa painavampi. Syy tähän on
yksittäisten painavien osien sijainnilla. Vetoautossa painavat  takaakselit sekä kuorma
ovat hyvin lähellä toisiaan ja painopistettä, ainoastaan moottori on painavampana osana
hieman kauempana painopisteestä. Puoliperävaunussa on kaksi kuormaa, jotka sijaitse
vat perävaunun päissä melko kaukana painopisteestä,  lisäksi myös perävaunun akselit
sijaitsevat kauempana painopisteestä kuin vetoautossa. Perävaunun kuormauksesta ker
rotaan lisää luvussa 9.3.2. Simulointimallissa xakseli on ajoneuvon pituussuuntaan, y
akseli poikittaissuuntaan ja zakseli pystysuuntaan.

Taulukko 8 Simulointimallin ja sen ajoneuvoyksiköiden hitausmomentit
Koko yhdistelmä (57,79 tonnia) Ixx 1,42683*1011 kgmm2

Iyy 1,05142*1013 kgmm2

Izz 1,03977*1013 kgmm2

Vetoauto (n. 23 tonnia) Ixx 5,64008*1010 kgmm2

Iyy 6,04627*1011 kgmm2

Izz 5,66602*1011 kgmm2

Apuvaunu (n. 2,51 tonnia) Ixx 1,21767*1010 kgmm2

Iyy 3,40721*1011 kgmm2

Izz 3,41426*1011 kgmm2

Perävaunu (n. 32,28 tonnia) Ixx 8,50078*1010 kgmm2

Iyy 9,55496*1012 kgmm2

Izz 9,47582*1012 kgmm2
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9.1  Vetoauto
Vetoauto  on  tehty  Volvon  tekemästä  rekkaveturista  pidentämällä  runkoa,  poistamalla
vetopöytä ja lisäämällä siihen kolmas akseli ja kuorma. Kolmas akseli oli myös Volvon
tekemä ja tarkoitettu nimenomaan lisättäväksi kyseiseen malliin. Vetoauto koostuu oh
jaamosta, joka on kiinnitetty runkoon joustavasti, rungosta, joka on joustava kiertymi
sen suhteen, akseleista sekä muista alustan osista, voimalinjasta ja ohjauksesta.

9.1.1  Runko
Vetoauton runko koostuu kahdesta pitkittäisestä joustamattomasta palkista ja kolmesta
poikittaisesta  jäykästä  palkista,  joista keskimmäinen,  kuvassa  46  keltainen, palkki on
kiinnitetty pitkittäisiin sinisiin palkkeihin  joustavasti  (bushing). Päätypalkit on kiinni
tetty pitkittäisiin palkkeihin pallonivelillä ja vakionopeusnivelillä. Tällä palkkien kiin
nitystavalla  saadaan  runko  kiertymisen  suhteen  joustavaksi  mutta  taipuminen  ei  ole
mahdollista.

Kuva 46 Vetoauton runko

9.1.2  Kuorma
Kuormana  vetoautossa  on  pistemäinen massa  (12,45  t),  jolla  on  hitausmomentit.  Hi
tausmomentit on laskettu arviosta kuorman mitoista ja massasta. Kuorma on kiinnitetty
neljällä joustavalla elementillä (bushing) kuormatilan nurkkiin. Kuorman kiinnitys täy
tyi tehdä joustavaksi, jotta runko säilyi joustavana.
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9.1.3  Akselisto
Autossa on kolme jäykkää akselia, jotka on joustavasti tuettu runkoon. Etuakselilla on
jousitus ja akselin tuenta toteutettu lehtijousta kuvaavalla systeemillä. Etuakselisto nä
kyy kuvassa 47.

Kuva 47 Etuakselisto

Lehtijouset  on  toteutettu  liittämällä  jäykkiä  palkkeja  toisiinsa  epälineaarisilla massat
tomilla joustavilla palkeilla (nonlinear beam). Lehtijousissa on kaksi päällekkäistä leh
teä, joiden välissä on kosketus mutta ei kitkaa. Kosketuksella estetään lehtien menemi
nen toistensa sisään.

Ohjauksen välitys (1:18) on toteutettu kierukkavaihteella (reduction gear). Ohjauksessa
ei ole välystä, eikä joustoa.

Takaakselit  (kuva 48) ovat keskenään  lähes  samanlaisia, erona  on ainoastaan  se,  että
kakkosakselissa on voimansiirto. Takaakseleiden tuenta  on  toteutettu kahdella pitkit
täisellä tukivarrella, jotka on kiinnitetty, sekä runkoon, että akseliin joustavalla elemen
tillä (bushing) ja kolmiomaisella tukivarrella, joka on kiinnitetty akseliin pallonivelellä
ja runkoon joustavalla elementillä (bushing). Jousituksena takaakselissa on neljä line
aarista kierrejousta,  joiden jäykkyys on 94 N/mm. Kaikilla vetoauton akseleilla on sa
mantyyppiset epälineaariset iskuvaimentimet.
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Kuva 48 Takaakseli

Kallistuksenvaimennin on jokaisella vetoauton akselilla samantyyppinen. Kallistuksen
vaimentimet koostuvat useasta  jäykästä kappaleesta, jotka on liitetty toisiinsa lineaari
silla  joustavilla  massattomilla  palkeilla  (beam  statement)  ja  joustavilla  elementeillä
(bushing)  Kallistuksenvaimennin  on  esitetty  kuvassa  49.  Se  on  harmaasta  osastaan
kiinnitetty  akseliin  joustavilla  elementeillä  (bushing)  ja  sinisten  ”koiranluiden” avulla
runkoon  pallonivelillä.  Kallistuksenvaimennin  on  kiinnitetty  ”koiranluihin”  va
kionopeusnivelillä.

Kuva 49 Kallistuksenvakain
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9.1.4  Voimalinja
Voimansiirto on mallinnettu melko tarkasti,  takaakselista  löytyy erilaisia perävälityk
sen osia  ja  lisäksi vaihteisto  ja moottori  löytyvät  ohjaamon alta, mutta momentti  tuo
daan  kuitenkin  molemmille  vetoakseleille  suoraan  ilman  välityksiä.  Koska  malli  on
alun perin tehty Volvolla, ei syytä tähän voimansiirtoratkaisuun tiedetä, ja tämä voi jo
pa aiheuttaa virhettä simulointimallin käyttäytymiseen, koska mallinnustapa muistuttaa
enimmäkseen napamoottoria, eikä tasauspyörästöllä toteutettua voiman välitystä.

9.2  Apuvaunu
Apuvaunun mitoituksen pohjana  on  Närko Oy:n  valmistama apuvaunu.  /29/  Apuvau
nun runko on mallinnettu itse, se on jäykkä ja koostuu yhdestä osasta, mutta akselit ja
vetopöytä ovat peräisin Volvolla  tehdystä  simulointimallista. Akselit  ovat samanlaisia
kuin puoliperävaunussa ja vetopöytä on lainattu vetoautosta.

9.2.1  Vetopöytä
Vetopöytä on sama kuin alkuperäisessä vetoautossa. Vetopöytä on kiinnitetty apuvau
nun runkoon kahdella  joustavalla elementillä  (bushing).  Itse vetopöytä  on  jäykkä hie
man alle  100 kg painava  kiekko. Perävaunun  ja vetopöydän välillä  ei ole  kosketusta,
vaan  perävaunu  kiinnittyy  vetopöytään  joustavan  elementin  avulla  (bushing).  Kitkaa
kiinnityksessä ei ole, mutta kiinnitys kuitenkin vastustaa  liikettä,  ja sille on määritelty
kiertymisen suhteen epälineaarinen vastusmomentti.

9.2.2  Vetokytkin
Vetokytkin  on  toteutettu  kitkattomalla  pallonivelellä.  John  Aurell  kirjoitti  raportissa
/28/, että kitkattomuus vetokidassa aiheuttaa epästabiiliutta, mutta edes  tekemissämme
simuloinneissa kokeiltu 0,1 liukukitka ei aiheuttanut käytännössä mitään eroa verrattu
na kitkattomaan tapaukseen. Kitkakerroin vetokidalle, jossa tappi on rasvattu ja on tuet
tu liukulaakereilla, on mitä luultavimmin alle 0,1.
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9.2.3  Akselisto
Apuvaunussa on kaksi akselia. Akselit ovat samanlaisia kuin perävaunussa. Erona kui
tenkin  on  jousitus,  joka  apuvaunussa  on  toteutettu  voimilla,  joilla  saadaan aikaiseksi
teliakseleiden tavoin toimiva akselipari, jossa pyritään pitämään pystysuuntaiset voimat
samoina akseleiden välillä.

Voimien suuruus määräytyy alla olevan kaavan [9] mukaan.

)( 2121 zzkFF +== [9]

jossa

1F = Ensimmäisen akselin jousivoiman suuruus

2F = Toisen akselin jousivoiman suuruus

1z = Ensimmäisen akselin painuma

1z = Toisen akselin painuma

k = jousivakio (110 N/mm)

Akseliston kiinnityksestä ja toteutuksesta kerrotaan tarkemmin perävaunun akselistojen
yhteydessä.

Apuvaunussa ei simulointien aikana ollut kallistuksenvaimentimia, mutta lisäsimuloin
neissa osoittautui, että kallistuksenvaimentimien lisäys ei käytännössä vaikuta tuloksiin.
Lisätyt  kallistuksenvaimentimet  on  toteutettu  voimilla,  jotka  vaikuttavat  akseleiden
päissä samoin kuin perävaunussa. Voiman suuruus määräytyy akselin pään ja rungossa
olevan pisteen välisestä etäisyydestä. Kallistusvaimentimen jäykkyys on 480 N/mm.

Simulointien aikana huomattiin, että apuvaunun akseleilla oli camberkulmaa 0,3 astet
ta sekä aurausta 0,5 astetta, vaikka ideana oli ollut pitää renkaat suorassa. Näiden kul
mien  vaikutuksien  selvittämiseksi  kulmat  otettiin  pois.  Useimmilla  rengastuksilla  ei
kulmilla ollut mitään vaikutusta yhdistelmän käyttäytymiseen, mutta tapauksiin, joissa
apuvaunun takimmaisella akselilla oli uudet renkaat ja ensimmäisellä akselilla kuluneet
renkaat, kulmilla oli vaikutusta. Ohjausherätteen amplitudia jouduttiin näissä tapauksis
sa kasvattamaan  0,1 astetta,  jotta  saatiin  kaistanvaihto  aikaiseksi.  Tämän  takia kaikki
simuloinnit uusittiin,  ja  tulokset,  jotka  tässä työssä esitetään, on simuloinneista,  joissa
kaikki ajoneuvon renkaiden pyöränkulmat ovat nollia.

Iskunvaimentimina on käytetty samanlaisia epälineaarisia iskunvaimentimia kuin puo
liperävaunussa.
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9.3  Puoliperävaunu
Puoliperävaunuun (kuva 50) ei tarvinnut tehdä muutoksia. Perävaunussa on kolme ak
selia, kaksi pistemäistä kuormaa ja kaksiosainen runko.

Kuva 50 Puoliperavaunu ja apuvaunu

9.3.1  Runko
Perävaunun runko koostuu kahdesta  osasta,  jotka  on kiinnitetty  toisiinsa yhdellä  sara
nalla,  joka mahdollistaa osien kiertymisen  toistensa suhteen. Saranan pyörähdysakseli
on  siis  ajoneuvon  pituussuunnassa.  Saranassa  on  myös  jousivaimennin.  Rungon  osat
näkyvät kuvassa 50 tummansinisenä ja turkoosina. Perävaunun runko on, samoin kuin
vetoautonkin runko, kiertymisen suhteen joustava mutta taipumisen suhteen jäykkä.

9.3.2  Kuorma
Perävaunussa on kaksi kuormaa, joista toinen on kiinnitetty jäykästi taaempaan rungon
osaan ja toinen etumaiseen rungon osaan. Koska kuormia on kaksi ja ne sijaitsevat eri
pisteissä, ei niillä ole zakselin suhteen hitausmomenttia, vaan kuorman hitausmomentti
syntyy  massoista  ja  niiden  välisestä  etäisyydestä.  Etummaisen  kuorman  (kuvassa  50
punainen pallo) massa on 11510 kg ja taaemman kuorman (kuvassa 50 valkoinen pallo)
massa on 16510 kg.
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9.3.3  Akselisto
Kaikki kolme akselia ovat keskenään samanlaisia. Akselisto koostuu jäykästä akselista,
joka on tuettu kahdella pitkittäisellä jäykällä tukivarrella joustavasti runkoon. Tukivar
ren ja akselin välillä on pallonivel.

Jousitus  on  toteutettu  kahdella  lineaarisella  kierrejousella,  joiden  jäykkyys  on  110
N/mm. Jokaisella akselilla on myös kaksi epälineaarista iskunvaimenninta.

Kallistuksenvaimennin on jokaiseen akseliin toteutettu voimilla, jotka vaikuttavat akse
leiden päissä. Voiman suuruus määräytyy akselinpään ja rungossa olevan pisteen väli
sestä etäisyydestä. Kalistusvaimentimen jäykkyys on 480 N/mm.

9.4  Renkaat
Mallissa  näkyvä  rengas  on  vain  kuori,  jolla  ei  ole  massaa.  Pyörän  massa  on  pyörän
geometrian keskipisteessä pistemäisenä.  Renkaalla  on pistekontakti  tien kanssa,  jossa
vaikuttaa  voima  (general  force),  jonka  suuruus  lasketaan  Magic  Formula  kaavoilla.
Kaavojen  tarvitsemat parametrit (liite 1) on  silmämääräisesti säädetty kohdalleen ver
taamalla laskettua kitkakäyrää mitattuun.

Kaikki mallissa käytetyt renkaat perustuvat M+S merkittyjen talvi tai ympärivuotiseen
käyttöön  tarkoitettujen renkaiden mittauksiin /6/ /10/  /21/. Mallin renkaat on  luotu eri
mittausten pohjalta, eivätkä näin vastaa todellisia olemassa olevia renkaita, eikä työssä
ole tarkoituksenakaan tutkia tietyn renkaan vaan hyvien ja huonojen tai kuluneiden ren
kaiden vaikutusta stabiiliuteen. Renkaat on kuitenkin pyritty saamaan hyvin lähelle to
dellisuutta ja etenkin hyvien ja kuluneiden renkaiden välisessä erossa, joka perustu mit
tauksiin /6/ /10/ , ei liene juurikaan virhettä. Myös huippukitka ja sivuttaisluiston arvo,
jolla huippukitka saavutetaan, perustuu mittauksiin.

Vetoauton  kaikki  renkaat  pidetään  kaikissa  simuloinneissa  samanlaisina.  Takarenkaat
pyrkivät vastaamaan uusia tai lähes uusia vetoauton takarenkaita ja eturenkaat ovat pi
toominaisuuksiltaan perävaunun uusien renkaiden tasoa.

Kaartojäykkyys,  jolla  tarkoitetaan  renkaan  tuottaman  voiman  kasvun  nopeutta  sorto
kulman kasvaessa ja jolla on erittäin suuri vaikutus ajoneuvon käyttäytymiseen, on otet
tu  autolaboratorion aikaisemmista  rengasmalleista,  jotka  perustuvat  tarkempiin mitta
uksiin./21/ Myös rengaskuorman epälineaarinen vaikutus renkaan tuottamaan voimaan
perustuvat tarkempiin mittauksiin. /21/ Kyseessä on samankokoinen mutta eri valmista
jan  rengas,  joten  tämän  ei  varmaankaan  pitäisi  aiheuttaa  suurta  epätodenmukaisuutta
renkaan toimintaan.

Rengasvoimat  lasketaan  seuraavilla  sivuilla  olevien  MagicFormula  kaavojen  avulla.
/33/ Kaavat eivät perustu fysiikkaan vaan ovat matemaattinen sovitus mittaustuloksiin.
Tästä  johtuen monien  tulosten ja parametrien ymmärtäminen on  joskus vaikeata  ja to
dellisuus voi joskus hämärtyä.
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Pitkittäisvoima lasketaan kaavalla [10]

Vxxxxxxxxxxxo SBBEBCDF +−−= ))}]arctan((arctan{sin[ κκα [10]
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xoF Pitkittäisvoima

xκ Pitkittäisluisto

xC Huippuarvon jälkeen esiintyvä kitkan romahdus (shape factor)

xD Huippuarvo

xµ Kitkakerroin pitkittäissuunnassa

xK Pitkittäinen luistojäykkyys (Voiman kasvunopeus pitkittäisluiston kasvaessa)
γ Camberkulma

HxS Horisontaalinen siirtymä (voiman tuotto nolla sortokulmalla)

VxS Vertikaalinen siirtymä (erilainen voiman tuotto erisuuntaisella sortokulmalla)

zF Pystykuormitus

0zF Pystykuormitus, jolla rengas on mitattu

Kaavoissa esiintyvät t:λ  erilaisilla alaviitteillä ovat ns.  skaalauskertoimia,  joilla voi
daan muuttaa jotain tiettyä ominaisuutta skaalaamalla sitä. Simuloinneissa käytetyt ren
gasmallit  olivat  kaikki  tehty  erikseen  ilman  skaalauskertoimien  käyttöä.  Kaavoissa
esiintyvät p:t erilaisilla alaviitteillä ovat parametreja,  joiden avulla säädetään kitkaku
vaajat vastaamaan mittaustuloksia. Alaviitteen kirjain ilmaisee sen, missä kaavassa ky
seinen parametri esiintyy, eli mihin renkaan ominaisuuteen parametri vaikuttaa.

Sivuttaisvoima lasketaan kaavalla [24]

Vyyyyyyyyyyyo SBBEBCDF +−−= ))}]arctan((arctan{sin[ ααα [24]

jossa

Hyy S+= αα [25]

yy γλγγ *= [26]

CyCyy pC λ⋅= 1 [27]

zyy FD ⋅= µ [28]

jossa

yyDyzDyDyy pdfpp µλγµ ⋅⋅−⋅⋅+= )1()( 2
321 [29]

EyyyEyEyzEyEyy ppdfppE λαγ ⋅⋅⋅+−⋅⋅+= )}sgn()(1{)( 4321  (  1) [30]

KyFzyKyFzzKyzzKyy pFpFFpK λλγλ ⋅⋅−⋅= 0300201 )1(]})(arctan{[2sin[ [31]
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Voidaan laskea myös

y

y
y d

dF
K

α
0=  kun y=0. [32]

yy

y
y DC

K
B = [33]

HyzyHyHyHyHy pdfppS λγ ⋅+⋅+= )( 321 [34]

yVyyzVyVyVyVyzVy dfppdfppFS µλλγ ⋅++⋅+⋅= })({ 4321 [35]

yoF Sivuttaisvoima [N]

yα Sortokulma [deg]

yC Huippuarvon jälkeen esiintyvä kitkan romahdus (Shape factor)

yD Huippuarvo

yµ Kitkakerroin sivuttaissuunnassa

yK Poikittainen luistojäykkyys (Voiman kasvunopeus sortokulman kasvaessa)

HyS Horisontaalinen siirtymä (voiman tuotto nolla sortokulmalla)

VyS Vertikaalinen siirtymä (erilainen voiman tuotto erisuuntaisella sortokulmalla)

Perävaunun uusien ja kuluneiden renkaiden pitkittäis ja poikittaispitokäyrät on esitetty
kuvissa 51 ja 52.
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Pitkittäisvoimakuvaajat (rengaskuorma 3150 kg)
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Kuva 51 Pitkittäsivoimakuvaajat uusille ja kuluneille perävaunun renkaille

Sivuttaisvoimakuvaajat (rengaskuorma 3150 kg)
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Kuva 52 Sivuttaisvoimakuvaajat uusille ja kuluneille perävaunun renkaille

Vierinvastus toteutetaan usein horisontaalisella siirtymällä, mutta renkaissamme käytet
tiin  vierinvastusmomenttia,  joka  oli mahdollisuus asettaa ADAMS:in  rengastiedostoi
hin. Näin voitiin pitää kitkakuvaajat symmetrisinä. Vierinvastus on vetorenkaalla, etu
renkaalla ja perävaunun uudella renkaalla 0,64 % pystykuormituksesta. Kuluneella pe
rävanun renkaalla vierinvastuksena on 0,42 %. Vierinvastukset perustuvat mittauksiin.
/10/
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10 Simuloidut ajokokeet
Ajoneuvoyhdistelmää simuloitiin erittäin liukkaissa olosuhteissa, huippukitka, renkaas
ta riippuen, oli 0,22  0,25. Ajokokeina käytettiin kaistanvaihtoa ja jatkuvan siniaallon
koetta. Vakiokaarreajokokeita kokeiltiin mutta niiden toteuttaminen kunnolla ei onnistu
ilman hyvää kuljettajamallia, eikä sellaista ollut käytettävissä. Kuitenkin, kun sivuttais
kiihtyvyys  on  vakio  suuruinen  ja  suuntainen,  luultavimmin  parhaiten  stabiiliutta  voi
daan  parantaa  lisäämällä  hyviä  renkaita  ajoneuvoyksiköiden  takimmaisille  akseleille.
Eli niille akseleille,  joilla on suurin etäisyys pisteestä, jonka suhteen ajoneuvoyksikkö
kiertyy. Tämä tarkoittaa perävaunun viimeistä akselia ja apuvaunun taaempaa akselia.
Lisäksi Fishhook ajokoetta kokeiltiin, mutta sen toteutus on hieman monimutkaisempi
kuin kaistanvaihdon, eikä Fishhook ajokokeen antama  informaatio juuri eroa kaistan
vaihdon antamasta informaatiosta.

10.1 Kaistanvaihto
Kaistanvaihtokokeeseen  päädyttiin  sen  takia,  että  se  on  suhteellisen  helppo  toteuttaa
ADAMS:ssa,  se  on  helppo  mieltää  todellisuuteen  ja  lisäksi  sen  tuloksia  on helpompi
tutkia kuin kaksoiskaistanvaihdon, joka olisi vieläkin realistisempi.

Yhtenä ongelmana oli määrittää sopiva kaistanvaihtokokeen kaistanvaihto aika tai mat
ka. Ensimmäiseksi lähdettiin liikkeelle kuvan 3 (sivu 15), eli standardin ISO 3888, mu
kaisesta  mitoituksesta,  jossa  kaistaa  vaihdetaan  40  metrin  matkalla.  Tämä  kuitenkin
osoittautui aivan liian nopeaksi tapahtumaksi, eikä yhdistelmä pystynyt lähellekään oi
keanlaiseen  suoritukseen.  Oikeanlaisena  suorituksena  pidettiin  käytännössä  sellaista,
että yhdistelmän sortokulmat eivät näyttäneet liian isoilta.

Seuraavaksi kasvatettiin kaistanvaihtoaikaa siten, että ajaksi valittiin 5 sekuntia, kun se
olisi ollut standardin mukaisella mitoituksella 80 km/h nopeudella 1,8 sekuntia. Tämä
kin ajokoe osoittautui vielä liian rankakasi, joten aikaa kasvatettiin entisestään.

Lopulta päädyttiin käyttämään 6,3 sekunnin kaistanvaihtoaikaa,  jonka aikana yhdistel
mä kulkee 80 km/h nopeudella 140 metrin matkan. Tässä kaistanvaihdossa yhdistelmä
näytti rengastuksella, jossa kaikki olivat kuluneita, aika epästabiililta ja rengastuksella,
jossa kaikki tai useampia renkaita oli vaihdettu uusiin, melko stabiililta.

Koska esille  tuli  paljon  kysymyksiä  tuon  ohjausherätteen  taajuuden eli  kaistanvaihto
ajan  vaikutuksesta  ja  nopeuden  vaikutuksesta  ajoneuvomme  käyttäytymiseen,  tehtiin
kaistanvaihtokokeita  myös  kahdella muulla  kaistanvaihtoajalla  ja  kahdella  eri  nopeu
della.

Kolmessa kaistanvaihtokokeessa pidettiin nopeus 80 km/h  tuntumassa  ja yhdessä ajo
nopeutena  oli  50  km/h.  Nämä  nopeudet  valittiin  siksi,  että  80  km/h  on  perinteinen
maantienopeus  ja suurin sallittu nopeus raskaalle kalustolle  ja 50 km/h on  taajamano
peus.  Lisäksi  muun  muassa  VTT  on  käyttänyt  näitä  samoja  nopeuksia  simuloinneis
saan,  jolloin  tulosten  vertailu  helpottuu  hieman.  80  km/h  nopeudella  tehtiin  kokeita
kolmella eri kaistanvaihtoajalla 4 sekuntia, 6,3 sekuntia ja 9 sekuntia ja 50 km/h nopeu
della tehtiin kaistanvaihto vain 6,3 sekunnin jaksonajalla.
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10.1.1 Kulkuuraongelma
Tässä kappaleessa esitellään ongelma,  johon törmättiin erilaisia rengastuksia kokeilta
essa.  Ongelmaan  paneudutaan  kulkuuria,  sivuttaiskiihtyvyyksiä  ja  sortokulmia  tutki
malla.

Simuloitujen rengastuksien nimeäminen perustuu kuvassa 53 esiteltyyn akseleiden nu
merointiin. Tapaukset on nimetty siten, että ensin on ilmoitettu ne akselit, joilla on uu
det  pitävämmät renkaat  ja  sitten  on  ilmoitettu ohjausherätteen amplitudi.  Esimerkiksi
”Uusi  2 6 12.5 deg” tarkoittaa,  että apuvaunun  takimmaisella akselilla  ja perävaunun
viimeisellä akselilla on uudet ja muilla akseleilla on kuluneet renkaat ja ohjauskulman
maksimi  on 12,5  astetta.  Nimeämisessä  on  kaksi  poikkeustapausta, ”Kaikki  uusia”  ja
”Kaikki kuluneita”.

Kuva 53 Akseleiden nimeäminen

6,3 sekunnin kaistanvaihtokokeiden vetoauton kulkuurat on esitetty kuvassa 54. Veto
auton kulkuura on mitattu ohjaamosta ajoneuvon keskilinjan kohdalta.

Vetoauton kulkuurat, 80 km/h 6,3s
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Kuva 54 Vetoauton kulkuurat kaistanvaihtokokeessa
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Kuvasta 54 näkee kuinka simulointien uudet 1, uudet 2 ja uudet 2 6 kulkuurat eroavat
lopuista  simuloinneista.  Tämä  johtuu erilaisista  ohjausherätteiden amplitudeista.  Ren
gastuksella, joissa apuvaunulla on erilaiset renkaat eri akseleilla (tapaukset uudet 1, uu
det 2 ja uudet 2 6), tarvitaan erisuuruinen ohjausherätteen amplitudi eli maksimi kään
tökulma,  jotta  sivusuuntainen  siirtymä  olisi  sama  kaikissa  tapauksissa.  Tapauksissa,
joissa apuvaunun ensimmäisellä  akselilla on uudet  pitävämmät  renkaat  tarvitaan  suu
rempi maksimi ohjauskulma ja tapauksissa, joissa apuvaunun toisella akselilla on uudet
renkaat, tarvitaan pienempi maksimi ohjauskulma kuin muissa simuloinneissa. Jo tämä
kertoo  sen,  että  apuvaunun  rengastuksella  on  suuri  merkitys  ajoneuvon  käyttäytymi
seen.

Jos näissä apuvaunun eriparirengastuksissa käytettäisiin samaa 14,1 asteen ohjauskul
maa kuin muissa simuloinneissa, näyttäisivät kulkuurat kuten kuvassa 55. Ainakin täl
laisessa kaistanvaihtokokeessa  asentamalla apuvaunun  ensimmäiselle  akselille  parem
mat  renkaat kuin  toiselle  akselille,  huononnetaan  yhdistelmän  kääntyvyyttä.  Kun  taas
asennetaan apuvaunun toiselle akselille paremmat renkaat kuin ensimmäiselle, paranne
taan yhdistelmän kääntyvyyttä.

Vetoauton kulkuurat 2, 80 km/h 6,3s
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Kuva 55 Vetoauton kulkuurat 14,1 asteen amplitudilla

Kuvista 54  ja 55 näkee myös kuinka ajoura  ei  ole  samansuuntainen  ennen  ja  jälkeen
kaistanvaihdon. Tämä suunnanmuutos johtunee siitä, että koko systeemi on melko epä
lineaarinen, josta kertoo myös se, että kurssimuutos on sitä suurempi mitä rankempi on
kaistanvaihto. Ainoa ratkaisu tähän ongelmaa olisi hyvä kuljettajamalli, jota ei kuiten
kaan ollut käytettävissä.

Ohjauskulman  amplitudin  muuttaminen  muuttaa  myös  perävaunun  ja  koko  ajoneu
voyhdistelmän käyttäytymistä, mikä vaikeuttaa eri rengastuksien vertailua. Kuvasta 56
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näkee ongelman vaikutuksen vetoauton ja kuvasta 57 perävaunun sivuttaiskiihtyvyyk
siin.

Sivuttaiskiihtyvyyttä mitattiin vetoautossa etuakselin keskeltä, apuvaunussa vetopöydän
keskeltä ja perävaunussa mittaus suoritetaan viimeisen akselin keskeltä.

Vetoauton sivuttaiskiihtyvyys 80km/h 6,3s

500

400

300

200

100

0

100

200

300

400

500

0 2 4 6 8 10 12 14

Aika [s]

Si
vu

tta
is

ki
ih

ty
vy

ys
 [m

m
/s

^2
]

Uusi 1 14.1 deg
Uusi 115,9 deg
Kaikki uusia 14,1 deg
Uusi 2 14.1 deg
Uusi 2 12,5 deg

Kuva 56 Vetoauton sivuttaiskiihtyvyys eri apuvaunun rengastuksilla

Huomataan,  että  vetoauton  sivuttaiskiihtyvyys  muuttuisi  paljon  vähemmän  kun  pide
tään ohjausherätteen amplitudi vakiona (14,1astetta) kuin amplitudia muutettaessa.

Perävaunun sivuttaiskiihtyvyys 80 km/h 6,3s
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Kuva 57 Perävaunun sivuttaiskiihtyvyys



79

Kuvasta  57  nähdään  ohjauskulman muuttamisen  vaikutus  perävaunun  sivuttaiskiihty
vyyteen. Kun käytetään tapauksissa, joissa 1 akselilla on uudet renkaat, suurempaa oh
jausherätteen  amplitudia  kuin  muissa  tapauksissa,  kasvaa  sivuttaiskiihtyvyys  suurim
maksi.  Kun  taas  käytetään  pienempää  ohjauskulman  amplitudia  tapauksissa,  joissa  2
akselilla  on  pitävämmät  renkaat,  laskee  sivuttaiskiihtyvyys  selvästi.  Kuvasta  voidaan
kuitenkin huomata, että vaikka ohjauskulman amplitudi pidettäisiin vakiona eri tapauk
sissa, on tapaus uusi 1 akselilla selvästi epästabiilimpi kuin muut rengastusvaihtoehdot
ja tapaus uusi 2 akselilla lähes yhtä hyvä kuin tapaus jossa kaikilla akseleilla on uudet
renkaat, joten mitä luultavimmin rengastuksien hyvyysjärjestys ei muutu, vaikka ampli
tudeja muutettaisiinkin.

Voidaan myös huomata, että laittamalla pitävämmät renkaat 2 akselille parannetaan yh
distelmän vaimennusta. Suhteellinen ero tapauksissa ”uusi 1” ja ”uusi 2” on paljon suu
rempi kolmannen ja neljännen sivuttaiskiihtyvyyden huipun kohdalla kuin ensimmäisen
ja toisen huipun kohdalla.

Kuvasta 58 näemme amplitudin muuttamisen vaikutuksen sivuttaiskiihtyvyyksien RA
arvoihin.  Ohjauskulman  muuttamisen  vaikutus  perävaunun  RAarvoihin  on  vähäinen
mutta päinvastainen kuin perävaunun sivuttaiskiihtyvyyksien absoluuttiarvoihin. Tämä
johtuu siitä, että amplitudin muuttaminen vaikuttaa enemmän vetoautoon kuin perävau
nuun.  Tämä  kertoo  sivuttaiskiihtyvyyden  RAarvon  toimimattomuudesta  ajoneuvoyh
distelmän stabiiliuden mittarina, jollaisena sitä on usein käytetty.
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Kuva 58 Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo
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Kulkuuraongelman vaikutus sortokulmiin näkyy kuvassa 59. Ohjausherätteen amplitu
din  muuttamisen  vaikutukset  sortokulmiin  ovat  samansuuntaiset  kuin  sivuttaiskiihty
vyyksiin.  Amplitudin  muuttaminen  aiheuttaa  kuitenkin  pienemmät  erot  sortokulmiin
kuin sivuttaiskiihtyvyyksiin, mikä helpottaa tulosten tarkastelua. Kuvasta voidaan myös
huomata, että rengastus kaikki uusia, erottuu muista tapauksista selvemmin sortokulmia
kuin sivuttaiskiihtyvyyksiä tarkastellessa.

Perävaunun sortokulma 80 km/h 6,3s
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Kuva 59 Perävaunun sortokulma erilaisilla ohjauskulman amplitudeilla

Amplitudin muuttaminen aiheuttaa sen, että tulokset voivat näyttää tapauksille ”uusi 2”
ja ”uusi 2 6” liian hyviltä ja tapauksille ”uusi 1” liian huonolta. Jatkossa tullaan kuiten
kin  keskittymään  tapauksiin,  joissa  ohjausherätteen  amplitudi  on  muutettu  siten,  että
sivuttainen  siirtymä  on  3,5  metriä,  koska  tällöin  perustellusti  voidaan  puhua  kaistan
vaihdosta. On myös  täysin  mahdollista,  että  todellisuudessakin  tietyillä  rengastuksilla
tarvitaan  suurempi ohjauskulma kuin  jollain  toisella rengastuksella. Lisäksi  tarkoituk
sena on tutkia ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymistä kaistanvaihdossa, eikä tietyn ohja
usherätteen aiheuttamaa käyttäytymistä.

10.2 Siniaaltokoe
Toinen  simuloitu ajokoe on siniaaltokoe,  jossa ohjauspyörälle  annetaan  jatkuvaa sini
aallon muotoista ohjausherätettä, jonka taajuutta muutetaan jatkuvasti. Siniaallosta pu
huminen on sinänsä epätarkkaa, koska taajuus kasvaa jatkuvasti, aalto vääristyy, eikä se
enää ole täysin siniaallon muotoinen.  Ohjausherätteen amplitudina käytettiin 10 astetta
ja  nopeutena  80  km/h.  Myös  siniaaltokokeeseen  liittyi  eräs  ongelma,  jota  käsitellään
seuraavassa luvussa.
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10.2.1 Taajuuden kasvuongelma
ADAMSohjelmiston  omassa  ajokokeessa  ”Sweptsine  steer”  taajuutta  kasvatetaan  li
neaarisesti ajan suhteen. Tämä aiheuttaa sen, että taajuus kasvaa enemmän pienillä taa
juuksilla  tehdyillä ohjausliikkeillä kuin  isommilla  taajuuksilla. Tästä syystä  ryhdyttiin
kehittämään  ohjausherätettä,  jossa  taajuus  kasvaisi  taajuuden  suhteen  lineaarisesti,  eli
taajuus kasvaisi jokaisella ohjausherätteen aallolla saman verran.

Ensimmäinen lähestyminen tämän tyyppisen ohjausherätteen taajuuden löytämiseen oli
eksponenttifunktio [36]:

bteaf ⋅= [36]

jossa

a = taajuus, josta halutaan lähteä liikkeelle (0,1 Hz)

b= kasvunopeutta kuvaava kerroin

t= aika

Kokeen kestoksi  valittiin 100 sekuntia,  joten kerroin b valittiin  siten, että  taajuus 100
sekunnin kohdalla olisi haluttu. Alun perin tutkittu taajuusalue oli 0,1 0,8 Hz mutta se
kutistui 0,1 0,5 Hz alueelle, koska 0,5 Hz jälkeen sekä vetoauton että peräkärryn vä
rähtelyt olivat melko pieniä. Myös alle 0,1 Hz värähtelyitä tutkittiin mutta yli 10 sekun
nin ohjausliikkeet ovat jo niin pitkiä, että niiden tutkiminen on hieman turhan tuntuista.
Lisäksi  siniaalto  simuloinneissa,  jotka  tehtiin  alle 0,1 Hz ohjausherätteen  taajuudella,
syntyneet perävaunun värähtelyt olivat täysin samanlaisia kuin hieman yli 0,1 Hz syn
tyneet värähtelyt.

Eksponenttifunktion taajuuden kasvu välille 0,1 0,5 Hz näkyy kuvassa 60.
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Kuva 60 Eksponentiaalisesti kasvava taajuus

Tämä ei kuitenkaan toteuta täysin haluttua taajuuden kasvua, joka näkyy myös kuvassa
61, jossa huippujen pitäisi olla tasavälein toteuttaakseen ehdon.
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Kuva 61 Ohjauskulma eksponentiaalisesti kasvavan taajuuden funktiona
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Toinen  lähestymisyritys  oli  tehdä eksponenttifunktio,  jossa eksponentin kerroin ei ole
vakio vaan kasvaa myös eksponentiaalisesti, jolla taajuus saatiin kasvamaan jyrkemmin
lopussa ja hitaammin alussa (kuva 62). Tätä kaavaa [37] päätettiin kutsua eksponentti+
funktioksi.

tcedt

eaf ⋅= [37]

jossa

a = taajuus, josta halutaan lähteä liikkeelle (0,1 Hz)

c= vakio (0,003798798)

d= vakio (0,017)

t= aika

Vakiot c ja d valittiin siten, että saatiin taajuus kasvamaan 0,8 Hz:iin asti 100 sekunnin
aikana siten, että huiput ohjauskulmataajuus kuvaajassa olivat mahdollisimman tasavä
lein (kuva 63).
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Kuva 62 Taajuuden kasvu eksponentti+ funktiolla
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Kuva 63 Ohjausheräte eksponentti+ funktiolla lasketun taajuuden funktiona

Simuloinneissa tuli kuitenkin ilmi, että tällainen eksponentiaalisesti kasvava ohjaushe
rätteen taajuus antaa kovin erilaisia tuloksia kuin ajan suhteen lineaarisesti kasvava taa
juus. Kun  taajuus kasvaa eksponentiaalisesti,  vaimenee perävaunun heilahtelu  jo 0,25
Hz:n  jälkeen  lähes kokonaan kun  lineaarisesti kasvavalla  taajuudella  jatkuu heilahtelu
0,5 Hz:iin asti. Kuva 64 havainnollistanee asiaa.
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Kuva 64 Perävaunun sortokulma ohjausherätteen taajuuden funktiona tapauksessa jossa kaikilla
akseleilla on kuluneet renkaat
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Eksponentiaalisesti  kasvava  taajuus  saa  mitä  ilmeisimmin  aikaiseksi  vastaohjauksen,
kun taas lineaarisesti kasvava taajuus ei aiheuta vastaohjausta. Sen selvittämiseksi, mi
kä  taajuuden  kasvattamistapa  on  paras,  tehtiin  kaksi  ajokoetta,  jossa  toisessa  ajettiin
jatkuvaa  siniaaltoa  taajuudella  0,15  Hz  ja  toisessa  0,25  Hz.  Perävaunun  sortokulman
maksimi oli 0,15 Hz:n ajokokeessa noin 2,7 astetta ja 0,25 Hz:n ajokokeessa noin 3,4
astetta. Lineaarisesti kasvava ohjausheräte aiheutti sortokulmiksi vastavilla taajuuksilla
2.3  astetta  ja  3,6 astetta,  kun  taas  eksponenttiohjausherätteet  aiheuttamat  perävaunun
sortokulmat olivat aivan erisuuruisia, kuten kuvasta 64 ilmenee. Tämä tarkoittanee, että
ajokokeella,  jossa  taajuutta kasvatetaan lineaarisesti ajan suhteen, pystytään tutkimaan
paremmin simulointimallin käyttäytymistä taajuuden  suhteen, kuin eksponenttiohjaus
herätteillä.

Eksponentiaalisesti  kasvavan  taajuuden aiheuttamien  erikoisten  tulosten  takia päädyt
tiin käyttämään lopulta ADAMSohjelmiston omaa jatkuvan sinin ajokoetta, jonka oh
jausheräte näyttää taajuuden funktiona kuvan 65 mukaiselta.
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Kuva 65 Ohjausheräte lineaarisesti kasvavan taajuuden funktiona
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11 Simuloinnin tulokset
Tässä kappaleessa esitetään simulointien tuloksia ja pyritään löytämään tulosten avulla
optimaalinen rengasjärjestys yhdistelmälle. Simuloinneissa kokeiltiin useita eri rengas
tuksia.

Rengastuksia vertailtiin perävaunun  ja apuvaunun sortokulmien avulla. Suurin osa  tu
loksista esitetään kuvina, joissa otsikkokentässä kerrotaan simulointinopeus ja kaistan
vaihtoaika.

Sortokulma mitattiin kolmesta eri paikasta, vetoautossa ohjaamon keskeltä läheltä kul
jettajan  paikkaa,  apuvaunussa  vetopöydän  keskeltä  ja  perävaunussa  perävaunun  etu
osasta hieman perävaunun keskikohdan etupuolelta. Sortokulmalla tarkoitetaan ajoneu
voyksikön pitkittäisakselin ja mittauspisteen välistä kulmaa.

Sortokulmaa itsessään on vaikea mitata mutta sortokulma laskettiin mittauspisteen x ja
ysuuntaisesta  nopeudesta.  Eli  sortokulma  saadaan  mittaamalla  mittauspisteen  y
suuntainen ja xsuuntainen nopeus ja ottamalla niistä arcustangentti, kuten alla.









=

x

y

v
v

arctanα [38]

Kuvassa 66 on havainnollistettu sortokulman käsitettä. Kuvassa vetoauton sortokulma
on nolla ja perävaunun sortokulma on  .

Kuva 66 Ajoneuvoyhdistelmän sortokulmat

Sortokulma kuvaajien ymmärtämiseksi on kuvassa 67 esitetty vetoauton, perävaunun ja
apuvaunun kulkuurat  ja kuvassa 68 on esitetty  samasta ajokokeesta sortokulmat. Ku
vissa on esitetty numeroin toisiaan vastaavat kohdat. Kuvassa 67 on numeroitu matka,
jolla välillä kuvassa 68 numeroidut pisteet esiintyvät. Tämä sen takia, koska kuvaan 67
on hankala merkitä kuvassa 68 merkittyjä pisteitä vastaavia täsmällisiä kohtia ja päin
vastoin.
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Vetoauton kulkuura ilmoitetaan ohjaamon keskeltä, apuvaunun kulkuura vetopöydän
keskeltä ja perävaunun kulkuura takalaidan keskeltä.

Kuva 67 Ajoneuvoyksiköiden kulkuurat

Kuva 68 Ajoneuvoyksiköiden sortokulmat
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11.1 Kaistanvaihto

Vaikka sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo saattaa  joskus vääristää  tuloksia, on ehkä syytä
nämä  kuitenkin  esittää.  Kuvassa  69  on  esitetty  sivuttaiskiihtyvyyden  RAarvo  sekä
apuvaunulle, että perävaunulle.
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Kuva 69 Sivuttaiskiihtyvyyden RAarvo eri rengastuksilla

Sortokulmilla  stabiiliutta mitattaessa  voidaan  puhua enemmän  turvallisuuden  tutkimi
sesta kuin sivuttaiskiihtyvyyksiä vertaillessa. Perävaunun sortokulma kertoo käytännös
sä kuinka hyvin perävaunu seuraa vetoautoa ja kuinka paljon se käy ojassa tai vastaan
tulevien kaistalla.

Turvallisuusrajana perävaunun sortokulmalle voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, että
perävaunu heilahtaa ojaan tai toiselle kaistalle. Jos vetoauto on keskellä kaistaa ja apu
vaunu olisi suorassa, saisi perävaunun sortokulma olla kuvaajissa maksimissaan 2,55°,
jotta  perävaunu  perä  ei  heilahtaisi  toiselle  vastaantulevien  kaistalle  ja  minimissään  
6,4°,  jotta perävaunun viimeisen  akselin  rengas ei  menisi  pientareesta  yli.  Pientareen
leveydeksi oletetaan 0,5 metriä.

Kuvaajien ensimmäistä huippua ei välttämättä kuitenkaan kannata  tutkia näissä rajois
sa, koska yhdistelmä on tuossa kohdassa vasta menossa vastaantulevien kaistalle. (vrt.
kuva  67  ja  68)  Se  kuitenkin  kertoo  siitä  kuinka paljon  ennen  vetoauton  tulisi  estettä
väistää eli kuinka paljon myöhemmin perävaunu siirtyy pois kaistaltaan.

Kuvassa 70 on esitettynä vetoauton, apuvaunun  ja perävaunun sortokulmat rengastuk
silla kaikki uusia ja kaikki kuluneita. Kuva kertoo käytännössä sen, kuinka paljon mal
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lissa käytetyillä renkailla voidaan maksimissaan vaikuttamaan ajoneuvon sortokulmiin.
Myöhemmin  tullaan  huomaamaan,  että  simulointien  mukaan  tapaus,  jossa  kaikki  on
uusia  renkaita,  ei  välttämättä  ole  aina  paras  mahdollinen  rengastus  ja  tapaus,  jossa
kaikki on kuluneita, ei välttämättä ole aina huonoin mahdollinen rengastus.

Ajoneuvoyksiköiden sortokulmat 80 km/h 14,1 deg 6,3s
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Kuva 70 Ajoneuvoyksiköiden sortokulmat

Kuvassa 71 on esitetty perävaunun sortokulma usealla  eri  rengastuksella  80 km/h no
peudella  ja  6,3  sekunnin  jaksonajalla  tehdyssä kaistanvaihtokokeessa. Kuvassa 72  on
suurennettu  toinen  huippu,  joka  on  perävaunun  heilahdus  pientareenpuolelle.  Suurin
sortokulma syntyy rengastuksella ”uusi 1” ja pienin rengastuksella ”kaikki uusia”. Ren
gastukset ”uusi 2 6” ja ”uusi 4 5 6” antavat toiseksi pienimmät sortokulmat. Myös ”uusi
2”  ja  ”uusi  6”  toisen huipun  sortokulmat  ovat  samalla  tasolla, mutta  kuvasta 71 näh
dään, että kolmannen huipun sortokulma on tapauksella ”uusi 2” pienempi.
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Perävaunun sortokulma 80 km/h 6,3 s
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Kuva 71 Perävaunun sortokulma

Perävaunun sortokulma 80 km/h 6,3 s
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Kuva 72 Perävaunun sortokulma
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Kuvissa 73   75 nähdään  perävaunun  sortokulmat 80 km/h nopeudella  ajetuissa  kais
tanvaihtotapauksissa.  Vertaillessa  kuvaajia  voidaan  huomata,  että  nopeammissa  kais
tanvaihtotapauksissa erot eri rengastuksien välillä ovat suuremmat kuin rauhallisemmin
tehdyissä kaistanvaihdoissa.

4 sekunnin kaistanvaihdossa on perävaunun toinen heilahdus selvästi enemmän voimis
tunut ensimmäisestä heilahduksesta kuin muissa  tapauksissa. Tämän toisen heilahduk
sen  (xakselin  alapuolinen huippu)  korkeus  kertoo  siitä  kuinka  paljon  perävaunu  käy
ojan puolella. Kolmannen heilahduksen korkeus kertoo,  kuinka  paljon perävaunu käy
kurkkaamassa toisella kaistalla.

4 sekunnin kaistanvaihdon kuvaajista voidaan huomata, että toisen heilahduksen aikana
eri  rengastuksen  erot  ovat  erittäin  suuret  mutta  lähenevät  kolmanteen  heilahdukseen
mennessä huomattavasti, kun taas 6,3 sekunnin kaistanvaihdolla eri rengastuksien väli
set  sortokulmat  säilyvät  lähes  yhtä  suurina  usean  heilahduksen  ajan.  Eli  heilahtelun
vaimennus  on  voimakkaampi  suurilla  sortokulmilla  kuin  pienemmillä  sortokulmilla,
mikä ei sinänsä ole  yllätys,  koska  rengas  tuottaa enemmän sivuvoimaa  suurilla sorto
kulmilla kuin pienillä.

Perävaunun sortokulma 80 km/h 4s
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Kuva 73 Perävaunun sortokulma 4s kaistanvaihdossa
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Perävaunun sortokulmat 80 km/h 6,3s
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Kuva 74 Perävaunun sortokulma 6,3 s kaistanvaihdossa
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Kuva 75 Perävaunun sortokulma 9 s kaistanvaihdossa

Kaikki 80 km/h nopeudella tehdyt kokeet antavat samansuuntaisen tuloksen: 1 akselilla
pitävät renkaat saattavat jopa huonontaa turvallisuutta kun taas 2 akselilla pitävillä ren
kailla on erittäin suotuisa vaikutus yhdistelmän käyttäytymiseen. Myös 6 akselilla vai
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kuttaa olevan suuri vaikutus perävaunun heilahteluun ja uusien renkaiden asentaminen
tälle akselille hillitsee heilahtelua merkittävästi.

Kuvia ja etenkin kuvaajien 2. huippua vertaillessa voidaan huomata, että myös rengas
tuksien hyvyysjärjestyksillä on eroja. Rengastus ”uusi 2 6” antaa parhaimman tuloksen
kaikilla kaistanvaihtoajoilla, sekarengastus  tapauksista. Tapaus ”uusi 2” vaikuttaa  tur
vallisemmalta 4 sekunnin kaistanvaihdossa kun taas 9 sekunnin kaistanvaihdossa tapaus
”uusi 6” antaa paremman tuloksen. Myös nopeuden laskeminen 50 km/h vaikuttaa juuri
näihin kahteen rengastukseen. Kuvassa 74 (80 km/h) nähdään, että rengastukset ”uusi
2” ja ”uusi 6” ovat  toisella heilahduksella  lähes päällekkäin, kun  taas kuvassa 76  (50
km/h) ”uusi 6” on selvästi parempi. Rengastus ”uusi 4 5 6” on 9 sekunnin kaistanvaih
dolla  yhtä hyvä  kuin ”kaikki  uusia” mutta 4  sekunnin  kaistanvaihdolla  vain ”uusi  2”
tasolla.  Lisäksi ”uusi 4  5  6” heilahtelu vaimenee  nopeassa väistökokeessa  hitaammin
kuin ”uusi 2”.

Tämä ajonopeuden  ja  kaistanvaihtoajan muuttaminen vaikuttaa sortokulmien  suuruus
luokkaan ja heilahtelun nopeuteen ja simulointien perusteella voitaneen sanoa, että kun
perävaunu heilahtelee nopeasti  ja  suurella  amplitudilla,  2 akselilla on  suurin  vaikutus
perävaunun sortokulmiin ja kun perävaunu heilahtelee rauhallisemmin ja pienillä sorto
kulmilla,  perävaunun  akselit  ja  etenkin  6  akseli  vaikuttaa  sortokulmiin  voimakkaam
min. 6,3 sekunnin kaistanvaihdossa nämä kaksi rengastusvaihtoehtoa ovat toisella hei
lahduksella käytännössä samanarvoisia mutta ”uusi 2” vaimenee nopeammin kuin ”uusi
6”, eli tälläkin taajuudella kannattaisi uusi rengaspari sijoittaa apuvaunun takimmaiselle
akselille.

Rengastus, jossa kaikilla akseleilla on pitävät renkaat antaa suhteessa paremman tulok
sen rauhallisessa kaistanvaihdossa. 9  sekunnin kaistanvaihdossa  rengastus ”kaikki uu
sia” erottuu selvästi muista  edukseen,  kun  taas 4 sekunnin kaistanvaihdossa rengastus
”uusi 2 6” vaikuttaa turvallisemmalta kuin ”kaikki uusia”.
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Perävaunun sortokulma 50 km/h 6,3s
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Kuva 76 Perävaunun sortokulmat 6,3 s kaistanvaihdossa

Kuitenkaan perävaunun  sortokulma ei  kerro kaikkea  sen  turvallisuudesta. Apuvaunun
heilahtelu vaikuttaa myös  suuresti  turvallisuuteen  ja perävaunun heilahtelulle sallittui
hin  rajoihin.  Tästä  syntyi  ajatus  turvallisuuskuvaajasta,  joka  esiteltiin  aikaisemmin.
Turvallisuuskuvaajan käyrää on melko hankala tulkita muulla tavalla kuin, että ylittää
kö käyrä sallitut rajat vai pysyykö se rajojen sisäpuolella. Turvallisuuskuvaajan kuvion
koko kuvaa yhdistelmän turvallisuutta siten, että mitä pienempi kuvio on, sitä turvalli
sempi on ajoneuvon käyttäytyminen. Kuvassa 77 on esitelty 80 km/h nopeudella ja 6,3
sekunnin jaksonajalla tehdyn kaistanvaihtokokeen turvallisuuskuvaaja eri rengastuksil
le.  Kuvaajassa  korkeimmalla  käyvä  kaari  vastaa  sortokulmakuvaajassa  huippua  1.  ja
alin kaari vasta huippua 2. Toiseksi korkein kaari vastaa huippua 3. Jos tämä 3. huippu
ylittää turvallisuusrajan, tarkoittaa se sitä, että perävaunu käy ohitettavan kaistalla.

Kuvasta 77 huomataan, että yksikään rengastus ei saa yhdistelmää suoriutumaan ajoko
keesta turvallisesti. Kuitenkin nähdään, että pienin kuvio syntyy rengastuksella kaikki
uusia  ja  vain  hieman  suurempi  kuvio  syntyy  rengastuksella  ”uusi  2  ja  6”.  Kaikkein
isoimmat kuviot syntyvät rengastuksilla ”kaikki kuluneita” ja ”uusi 1”.

Tämä turvallisuuskuvaaja on kuitenkin melko tiukka, ja perävaunun takalaidalle voitai
siin mahdollisesti sallia  isompi  sivuttaisheilahdus pientareenpuolelle,  eli negatiiviseen
suuntaan  kuvaajassa.  Jos  perävaunun  takalaidalle  sallittaisiin  yhden  metrin  siirtymä
pientareen  suuntaan,  luokittelisi  kuvaaja  rengastuksen  ”kaikki  uusia”  turvalliseksi  ja
rengastuksen ”uusi 2 6” lähes turvalliseksi.
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Turvallisuuskuvaaja 80 km/h 6,3 s
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Kuva 77 Turvallisuuskuvaaja

Kuvasta voidaan myös huomata, että tapaukset ”uusi 6” ja ”uusi 4 5 6” kuvaajat ovat
hieman leveämpiä ja selvästi matalampia kuin rengastuksen ”kaikki kuluneita” kuvaaja.
Tämä tarkoittaa,  että asentamalla perävaunuun uudet  renkaat, perävaunun sortokulmat
pienenevät  selvästi mutta apuvaunun sortokulmat  kasvavat hieman. Erikoista  tässä on
se, että tapauksen ”uusi 4 5 6” kuvaaja on kuitenkin kapeampi kuin tapauksen ”uusi 6”.
Myös muissa kaistanvaihdoissa esiintyy sama ilmiö. Kuvassa 78 on esitetty samat käy
rät hieman tarkemmin.

Toinen erikoinen ilmiö on, että kaikissa muissa paitsi 4 sekunnin kaistanvaihtokokeissa,
asentamalla  apuvaunun  ensimmäiselle  akselille  uudet  renkaat  kasvatetaan perävaunun
sortokulmia  vaikka  apuvaunun  sortokulmat  pienenevät.  4  sekunnin  kaistanvaihdossa
myös apuvaunun sortokulmat kasvavat melko paljon.

Tämä apuvaunun sortokulmien kasvaminen ei kuitenkaan vaikuta rengastusten turvalli
suus järjestykseen, koska perävaunun liikkeet ovat suuria verrattuna apuvaunuun. Perä
vaunun suuri sortokulma tekee yhdistelmästä turvattoman, eikä apuvaunun heilahtelun
pieni muutos käytännössä vaikuta turvallisuuteen.
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Turvallisuuskuvaaja 80 km/h 6,3 s
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Kuva 78 Turvallisuuskuvaaja

11.2 Jatkuva sini
Ohjausherätteen taajuus vaikuttaa erilailla eri rengastuksilla varustettuihin yhdistelmiin
kuten  kaistanvaihtokokeista  huomasimme.  Myös  tämän  ajokokeen  tulokset  esitetään
sortokulmien avulla.

Toivomuksena  ja  oletuksena  oli,  että  jatkuvan  sinin  tuloksia  voisi  järkevästi  verrata
kaistanvaihdon tuloksiin mutta eroja kuitenkin esiintyy. Syitä tähän voi olla useampia,
mutta päällimmäisenä syynä on varmaankin, että ohjausherätteen amplitudi on eri. Li
säksi kaistanvaihdossa perävaunu tekee suurimman heilahduksensa silloin kun vetoauto
kulkee  jo  suoraa.  Jatkuvan  siniaallon  kokeessa  vetoauto  on  jo  tekemässä  seuraavaa
käännöstä, kun perävaunu tekee heilahduksensa.

Perävaunun sortokulmat on esitetty kuvassa 79. Huomataan, että perävaunun heilahtelu
vaimenee  lähes  täysin  0,45  Hz  taajuuden  jälkeen.  Suurin  heilahtelu  esiintyy  kaikilla
rengastuksilla  0,25 Hz paikkeilla. Rengastusten  vertailemisen helpottamiseksi kuvissa
80 82 on esitetty yksittäisiä huippuja.
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Perävaunun sortokulmat 0,1 0,5 Hz
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Kuva 79 Perävaunun sortokulmat siniaaltokokeessa
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Kuva 80 Perävaunun sortokulma noin 0,15 Hz taajuudella
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Perävaunun sortokulmat n. 0,24 Hz
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Kuva 81 Perävaunun sortokulma noin 0,24 Hz taajuudella

Perävaunun sortokulmat n. 0,34 Hz
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Kuva 82 Perävaunun sortokulma noin 0,34 Hz taajuudella

Kuvaajista 80 82 voidaan nähdä, että rengastus “uusi 1” on kaikilla taajuuksilla melko
huono mutta pienillä taajuuksilla silläkin on sortokulmaa pienentävä vaikutus, kun taas
yli 0,2 Hz taajuuksilla sillä näyttäisi olevan sortokulmaa kasvattava vaikutus.

Rengastus ”kaikki uusia” on kaikilla  taajuuksilla hyvä mutta suuremmilla  taajuuksilla
rengastus ”uusi 2 4 5 6” näyttäisi olevan parempi. Tämä ilmeisesti johtuu juuri tuon 1
akselin  erikoisesta  vaikutuksesta.  Taajuudella  näyttäisi  olevan  erittäin  suuri  vaikutus
rengastukseen ”uusi 2”,  joka pienillä taajuuksilla näyttäisi  olevan samaa luokkaa kuin
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”kaikki kuluneita” mutta suurilla taajuuksilla samaa luokkaa kuin ”kaikki uusia”. ”uusi
6” vaikuttaisi olevan aina ”kaikki uusia” ja ”kaikki kuluneita” välissä.

”Uusi 2 6” on pienillä taajuuksilla samalla tasolla kuin ”kaikki uusia” mutta suuremmil
la  taajuuksilla se heilahtelee vähiten. Erikoista siniaaltokokeiden tuloksissa on  tapaus
ten ”kaikki kuluneita” ja ”kaikki uusia” lähentyminen suurilla taajuuksilla.

11.3  Tulosten yhteenveto
Sekä kaistanvaihtokokeen,  että  siniaaltokokeen  tulokset osoittavat,  että  apuvaunun  ta
kimmainen ja perävaunun viimeinen akseli vaikuttavat molemmat erittäin paljon perä
vaunun heilahteluun.  Uusien  renkaiden asentaminen  jommallekummalle akselille pie
nentää perävaunun sortokulmia huomattavasti. Se, kummalle akselille uusien renkaiden
asentaminen tulisi tehdä, onkin ongelmallisempaa.

Näiden kahden, 2 ja 6 akselin voimasuhde riippuu ajokokeesta siten, että nopeasti teh
dyillä kaistanvaihdoilla apuvaunun takimmainen akseli vaikuttaa sortokulmiin voimak
kaammin.  Rauhallisemmassa  ajokokeessa  perävaunun  akselilla  on  suurempi  vaikutus
perävaunun heittelehtimiseen. Samansuuntaisen tuloksen antaa myös siniaaltokoe.

Pelkästään  kaistanvaihtokokeiden  tuloksia  tutkimalla  voitaisiin päätellä,  että  sortokul
mien suuruus vaikuttaisi näiden kahden akselin voimasuhteisiin, mutta siniaallon tulos
puoltaa ajatusta, että perävaunun heilahtelun suuruudella ei olisi merkitystä, vaan ohja
usherätteen  taajuus  määräisi  tämän  voimasuhteen.  Nimittäin  jatkuvan  sinin  kokeissa
suurilla taajuuksilla, kun rengastus ”uusi 2” antaa parhaimman tuloksen, on sortokulmi
en suuruusluokka pudonnut  selvästi verrattuna esimerkiksi  0,24 Hz  taajuudella synty
neisiin heilahteluihin, jossa ”uusi 2” antaa keskiverto tuloksen.

Ohjausherätteen  taajuuden  lisäksi  näiden  rengastusten  turvallisuuteen  vaikuttaa  myös
ajonopeus. 50 km/h nopeudella ajetussa kaistanvaihdossa, rengastuksella ”uusi 6” perä
vaunu heilahti pientareen puolelle vähemmän, kuin rengastuksella ”uusi 2”, vaikka sa
malla 6,3 sekunnin kaistanvaihtoajalla mutta 80 km/h nopeudella  tulokset olivat päin
vastaiset.

Apuvaunun takimmaiselle akselille uuden renkaan asentaminen parantaa kuitenkin pe
rävaunun heilahtelun vaimennusta ja 9 sekunnin kaistanvaihtokokeessakin ”uusi 2” an
taa  yhtä pienen  sortokulman  kolmannella  sortokulman huipulla  kuin ”uusi  6”,  vaikka
toisella huipulla ”uusi 6” on parempi.

”Uusi 2” pienentää voimakkaasti perävaunun heilahdusta pientareelle päin kun ohjaus
herätteen  taajuus on melko suuri, mutta  lisää perävaunun heilahtelun vaimennusta, ai
nakin kaikilla tutkituilla taajuuksilla, enemmän kuin ”uusi 6”.

Erittäin hyvä rengastus oli ”uusi 2 6” jossa yhdistyy molempien akseleiden hyvät puo
let.  Tällaisella  rengastuksella  varustettu  perävaunu  heilahteli  kaikissa muissa  paitsi  4
sekunnin kaistanvaihdossa kolmanneksi vähiten, jolloin pienemmät sortokulmat olivat
vain  rengastuksilla ”kaikki  uusia”  ja ”uusi  4  5  6”.  Neljän  sekunnin  kaistanvaihdossa
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rengastuksella ”uusi 2 6” perävaunu heilahteli vähiten. Siniaalto koe antaa samansuun
taisen tuloksen.

Täytyy kuitenkin muistaa, vaikka tässä on nyt puhuttu turvallisista ja vähemmän turval
lisista rengastuksista, niin sortokulmien suuruusluokkaan vaikuttaa kaikkein eniten ajo
nopeus  ja  ohjausherätteen  taajuus  ja  amplitudi. Lisäksi  taajuus  ja  amplitudi  kulkevat
käsi kädessä  todellisissa ajotilanteissa siten, että kun halutaan  tehdä ajoneuvon kulku
suunnan muutos nopeasti,  joudutaan  taajuuden  lisäksi kasvattamaan myös amplitudia,
jolloin perävaunun heilahtelu  kasvaa voimakkaasti.  Kaikissa  tutkituissa  ajotilanteissa,
sopivalla rengastuksella voitiin pienentää perävaunun sortokulmia noin 40  50 % ver
rattuna kaikkein huonoimpaan tapaukseen, joka kaikissa kaistanvaihtokokeissa oli ”uusi
1”.

Tutkimusongelmana  oli  selvittää,  millä  mahdollisimman  pienellä  rengasmuutoksella
saataisiin  mahdollisimman  edullinen  vaikutus  yhdistelmän  käyttäytymiseen.  Tämän
selvittämiseksi tehtiin seuraavanlainen vertailu eri rengastuksille. Edullisen vaikutuksen
mittarina  pidetään perävaunun sortokulman  toisen heilahduksen  itseisarvon maksimia,
eli  heilahduksen  suuruutta  kaistanvaihdon  jälkeen  pientareen  suuntaan.  Sortokulmat
näkyvät taulukossa 9, jossa oikealla on myös merkitty uusien renkaiden lukumäärä pe
rävaunussa ja apuvaunussa yhteensä.

Taulukko 9 Perävaunun toisen heilahduksen itseisarvon maksimi
4s 80
km/h

6,3s 80
km/h

6,3s
50km/h

9s 80
km/h

Uusia
renkaita

Kaikki kuluneita 13,5783 4,1651 2,7820 1,6816 
Uusi 1 16,6330 4,5299 2,8571 1,6921 2
Uusi 2 8,8855 3,4352 2,4912 1,5337 2
Uusi 6 11,2244 3,4762 2,2462 1,3100 2
Uusi 2 6 7,2485 2,8191 1,9793 1,1934 4
Uusi 4 5 6 9,2136 2,7924 1,7552 0,9609 6
Kaikki uusia 7,6143 2,4745 1,6053 0,9345 10

Taulukossa 10 näkyy kuinka monta prosenttia pienempi sortokulma on verrattuna tapa
ukseen ”kaikki kuluneita”. Vaikka ”kaikki kuluneita” ei ole kaikkein huonoin rengastus
voidaan sitä kuitenkin perustellusti käyttää lähtökohtana ja täten myös vertailukohtana,
kun perävaunun käyttäytymistä parannetaan rengastuksen avulla.

Taulukko 10 Rengastuksen aiheuttama parannus toisen heilahduksen sortokulman itseisarvon
maksimiin prosenteissa

4s 80
km/h

6,3s 80
km/h

6,3s
50km/h

9s 80
km/h Keskiarvo

Kaikki kuluneita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uusi 1 22,5 8,8 2,7 0,6 8,6
Uusi 2 34,6 17,5 10,5 8,8 17,8
Uusi 6 17,3 16,5 19,3 22,1 18,8
Uusi 2 6 46,6 32,3 28,9 29,0 34,2
Uusi 4 5 6 32,1 33,0 36,9 42,9 36,2
Kaikki uusia 43,9 40,6 42,3 44,4 42,8
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Taulukossa positiiviset arvot tarkoittavat parannusta ja negatiiviset arvot huonontumis
ta. Nähdään,  että paras keskiarvo, sekarengastus  tapauksista, on  tapauksella ”uusi  4 5
6” mutta ”uusi 2 6” on  lähes  yhtä hyvä. Kolmanneksi paras keskiarvo  oli  tapauksella
”uusi 6” mutta ”uusi 2” sai lähes yhtä hyvän tuloksen.

Jakamalla prosentit uusien renkaiden lukumäärällä saadaan, kustannusta kuvaava luku
arvo, eli kuinka paljon yksi rengas parantaa perävaunun käyttäytymistä. Tulokset näky
vät taulukossa 11.

Taulukko 11 Yhden uuden renkaan vaikutus toisen heilahduksen sortokulman itseisarvon maksi
miin prosenteissa

4s 80
km/h

6,3s 80
km/h

6,3s
50km/h

9s 80
km/h Keskiarvo

Kaikki kuluneita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uusi 1 11,2 4,4 1,4 0,3 4,3
Uusi 2 17,3 8,8 5,2 4,4 8,9
Uusi 6 8,7 8,3 9,6 11,1 9,4
Uusi 2 6 11,7 8,1 7,2 7,3 8,6
Uusi 4 5 6 5,4 5,5 6,2 7,1 6,0
Kaikki uusia 4,4 4,1 4,2 4,4 4,3

Nähdään, että paras keskiarvo saadaan rengastuksella ”uusi 6” ja toiseksi paras keskiar
vo rengastuksella ”uusi 2”.  ”uusi 2” on edullisempi 4 sekunnin kaistanvaihdossa ja 6,3
sekunnin  80  km/h nopeudella ajetussa  kaistanvaihdossa,  kun ”uusi  6” on edullisempi
rauhallisemmissa kaistanvaihdoissa. Keskiarvoon vaikuttaa valitut ajokokeet, ja kun ei
ole  tietoa  todellisista käytännössä käytettävistä  kaistanvaihtoajoista,  ei  sen  tuijottami
nen ole kovin  järkevää. Taulukosta 10 nähdään, että ”uusi 2 6” antaa hyvän  tuloksen
kaikilla ajokokeilla ja taulukossa 11 sillä on kolmanneksi paras keskiarvo, joten ainakin
ilman tarkempia tutkimuksia kuljettajan käyttämistä ohjauspyörän kääntönopeuksista ja
ajonopeuksista voisi todeta, että tämä kyseinen rengastus on tuo mahdollisimman pieni
rengasmuutos, jolla saadaan aikaiseksi mahdollisimman edullinen vaikutus yhdistelmän
käyttäytymiseen.

11.4  Epävarmuustekijät ja jatkotoimet
Simulointimallissa on  lukuisia  yksinkertaistuksia  ja monia  asioita  on  jätetty  mallinta
matta. Muun muassa monet rakenteet ja osat ovat paljon yksinkertaisempia geometrial
taan kuin todellisuudessa ja monien osien massat saattavat olla epätodenmukaisia. Tus
kin  monetkaan  näistä  rakenteellisista  yksinkertaistuksista  vaikuttavat  saatuihin  tulok
siin. Simuloinnissa on kuitenkin muutama yksinkertaistus, jotka tekevät mallinnuksista
epätodellisen, jotka saattavat aiheuttaa virhettä tuloksiin.

Ilmanvastuksen simuloiminen on erittäin monimutkaista, eikä tekemissämme simuloin
neissa  oteta  huomioon  ilmanvastusta  tai mahdollisen  tuulen aiheuttamaa  sivuvoimaa.
Perävaunun  sivuseinän  pintaala  voi  olla  yli  50  m2,  joka  vastaa  isohkon  purjeveneen
purjetta, joten sivutuuli ja ilmanvastus voivat vaikuttaa paljonkin ajoneuvon käyttäyty
miseen. On luultavaa, että ilmanvastus pienentäisi ja rauhoittaisi perävaunun sivuttaista



102

heilahtelua. Niinpä  simuloinneissa,  joissa  perävaunu heilahtelee  paljon,  rengastuksien
erot pienenisivät ja renkaiden hyvyysjärjestyskin saattaisi muuttua.

Toinen yksinkertaistus on simuloinneissa käytetty tiemalli. Tie on äärettömän tasainen
pinta. Todellisuudessa tienpinta on epätasainen ja yleensä kallellaan kohti tienpientarei
ta,  jolloin  keskiviiva  on  korkein  kohta  tiestä.  Tällöin  kaistanvaihdossa  ensimmäinen
heilahdus pientareelle päin, mitä  luultavimmin kasvaisi mutta  sen  jälkeinen heilahdus
toiselle kaistalle saattaisi pienentyä. Lisäksi kun tutkitaan talviolosuhteita, pientareella
on usein lunta, jolloin sen vastus taas saattaisi pienentää heilahdusta.

Jarrutustilanteiden simuloiminen voisi olla tarpeellista, mutta sen toteuttaminen vaatisi
lukkiutumattomien jarrujen mallintamisen. Todenmukaisen lukkiutumattoman jarrujär
jestelmän mallintaminen on erittäin hankalaa, eikä sitä voitu näissä puitteissa toteuttaa.
On kuitenkin luultavaa, että sijoittamalla perävaunun  ja apuvaunun  taimmaisille akse
leille uusia renkaita, parannetaan ajoneuvon suorassa pysymistä jarrutustilanteissa.

Perävaunussa  lukkiutumattomien  jarrujen pyörimisnopeusanturi  sijaitsee usein kuiten
kin vain yhdellä akselilla,  joka on, ainakin erään Suomalaisen perävaunun valmistajan
tuotteissa,  kolmiakselisilla  puoliperävaunuilla  ja  viisiakselisilla  varsinaisilla  perävau
nuilla keskimmäinen kolmesta takaakselista. Tällöin, jos uudet renkaat sijaitsevat tällä
anturilla  varustetulla  akselilla,  niin  muiden  akseleiden  kuluneemmat  renkaat  luulta
vimmin  lukkiutuvat.  Jos  taas  uudet  renkaat  ovat  akselilla,  jossa  ei  ole  pyörimisno
peusanturia, ei uusien renkaiden koko  jarrutuspotentiaali tule hyödynnetyksi. Jotta säi
lytettäisiin  paras  mahdollinen  sivuttaispito  jarrutuksen  aikana,  on  luultavimmin  paras
vaihtoehto sijoittaa uudet renkaat akselille, jolla ei ole pyörimisnopeusanturia. Rengas
tus ”uusi 2 6” on hyvä vaihtoehto tässäkin suhteessa.

Jotta  jatkossa  tiedettäisiin  enemmän  kuljettajan  toiminnasta  ja  erilaisista  vaarallisista
ajotilanteista,  olisi  hyvä  tehdä  tutkimus  kuljettajien  käyttämistä  ohjausliikkeiden  taa
juuksista  erilaisten  ajotilanteiden  yhteydessä.  Lisäksi  simulointimallin  todentaminen
talvikelin  ajokokeilla,  ja  tarkemmat  rengasmittaukset  kuormaauton  renkaista  olisivat
myös tarpeen.
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12 Yhteenveto ja suositukset
Raskaan  kaluston  käyttäytymistä  ja  stabiiliutta  on  Suomessa  ja  muualla  maailmassa
tutkittu melko paljon. Tutkimukset ovat Suomessa käynnistyneet usein onnettomuuden
seurauksena, jolloin asia on kiinnostanut myös lehdistöä ja suurta yleisöä. Tämän työn
tarkoituksena oli  selvittää rengastuksen vaikutuksia kuormaauton  ja varsinaisen perä
vaunun yhdistelmän käyttäytymiseen.

Varsinaisella  perävaunulla  varustettujen  kuormaautojen  kuolemaan  johtavien  onnet
tomuuksien riski on selvästi suurempi kuin puoliperävaunullisten kuormaautojen. Yli
neljäsosa  perävaunullisen kuormaauton onnettomuuksista oli kohtaamisonnettomuuk
sia,  joissa  myös  kuolee  eniten  ihmisiä.  Kohtaamisonnettomuuksissa  loukkaantuu  ja
kuolee talvella yli 90 % enemmän ihmisiä kuin kesällä. 40 % kaikista varsinaisella pe
rävaunulla  varustettujen  kuormaautojen  onnettomuuksista,  joissa  yhdistelmä  on  pää
aiheuttajana, onnettomuuden syynä on heittelehtiminen ja luistoon lähtö vastaan tulevi
en kaistalle. Lisäksi onnettomuuksissa, joissa kuormaauto oli pääaiheuttaja, tutkijalau
takunta oli merkinnyt renkaat useimmin ajoneuvon varusteista johtuvaksi riskitekijäksi,
29,3 % tapauksista.

Tilastojen lisäksi, myös monesta  tutkimuksesta käy  ilmi, että erityisesti kuormaauton
ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä on erityisen herkästi heittelehtivä, kun taas kuor
maauton  ja puoliperävaunun yhdistelmä on melko stabiili. On myös todettu, että kes
kiakseliperävaunuissa aisapainon  kasvattaminen  lisää yhdistelmän  stabiiliutta  ja  perä
vaunussa  ohjaava  takaakseli  huonontaa  ajoneuvon  stabiiliutta.  Perävaunun  pituuden
lisääminen parantaa  stabiiliutta  ja ajonopeuden kasvattaminen  lisää ajoneuvon epästa
biiliutta.  Kuorman  jakaminen  perävaunuun  tasaisesti  siten,  että  etu  ja  takaaskeleille
tulee kuormaa yhtä paljon, parantaa stabiiliutta, kuten myös vetoauton etupainotteisuus.
Perävaunun  etupainotteinen  lastaaminen  huonontaa  stabiiliutta  kuten  myös  vetoauton
takapainotteinen  tai  tasaisesti  akseleiden  kesken  jakautunut  kuormaus.  Lisäksi  yhdis
telmän kuormaamista perävaunupainoteisesti tulisi välttää.

Suomessa  renkaiden  vaikutusta  raskaan  ajoneuvoyhdistelmän  käyttäytymiseen  ei  ole
juurikaan tutkittu mutta Ruotsissa VTI on tehnyt talvikelillä kaksoiskaistanvaihtokokei
ta ja jarrutuskokeita erilaisilla renkailla varustetuilla ajoneuvoyhdistelmillä. Tässä dip
lomityössä tutkittuja sekarengastuksia VTI ei kuitenkaan kokeillut.

Stabiiliuden mittarina  on  usein  käytetty  sivuttaiskiihtyvyyden  RAarvoa,  mutta koska
kuormaautot ovat erittäin aliohjaavia ja stabiileita, ei perävaunun käyttäytymisen ver
taaminen  siihen  tuntunut  järkevältä vaan,  tässä  työssä keskityttiin  apuvaunun  ja perä
vaunun  heilahteluihin  ja  niitä  tutkittiin  sortokulmien  avulla.  Ajokokeena  simuloitiin
kaistanvaihtoa kahdella eri nopeudella ja lisäksi tarkasteltiin ohjausherätteen taajuuden
vaikutusta.

Tutkimustyökaluna on käytetty ADAMS/carohjelmistoa, joka on ajoneuvoteollisuuden
käyttöön  tarkoitettu simulointiohjelma. Simulointimalli oli 24,4 metriä pitkää lähes 60
tonnia  painavaa  kuormaauton,  apuvaunun  ja  puoliperävaunun  yhdistelmää  kuvaava
malli. Malli  oli muokattu  Volvon  tekemästä kuormaauton  ja  puoliperävaunun yhdis
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telmää kuvaavasta  simulointimallista,  joka oli  todennettu käytännön ajokokeilla. Ren
kaita  mallinsi  pistekontakti  tien  pinnassa.  Pistekontaktissa  vaikutti  voima,  jonka  suu
ruus  laskettiin  Magic Formula  kaavoilla. Simuloinneissa vetoauton eturenkaiden  tuot
tamat voimat vastasivat uusia eturenkaita ja takarenkaiden tuottamat voimat vastasivat
uusia  vetorenkaita.  Vetoauton  renkaat  pidettiin  kaikissa  simuloinneissa  samanlaisina.
Apuvaunun ja puoliperävaunun renkaina käytettiin kuluneita  ja uusia perävaunun ren
kaita. Uudet renkaat olivat maksimisivuttaispidoltaan noin 13 % paremmat kuin kulu
neet renkaat.

Simuloinneista selvisi, että oikeanlaisella rengastuksella voidaan pienentää perävaunun
maksimiheilahdusta  noin  50  %  verrattuna  huonoimpaan  mahdolliseen  rengastukseen.
Huonoin rengastus oli ”uusi 1”, jossa apuvaunun ensimmäisellä akselilla oli uudet ren
kaat ja muilla akseleilla kuluneet renkaat. Parhaiksi sekarengastuksiksi osoittautui ”uusi
2”, jossa apuvaunun takimmaisella akselilla oli uudet renkaat, ”uusi 6”, jossa puolipe
rävaunun  viimeisellä akselilla oli  uudet  renkaat  ja  ”uusi  2 6”,  jossa  sekä  apuvaunun,
että puoliperävaunun taimmaisilla akseleilla oli uudet renkaat. Muilla apuvaunun ja pe
rävaunun akseleilla oli kuluneet  renkaat. Näistä ”uusi 2 6” heilahtelee  kaikilla  ajoko
keilla  vähiten,  mutta  siinä on käytetty  neljää  uutta  rengasta. ”Uusi  2” heilahtelee  vä
hemmän kuin ”uusi 6” nopeasti kaistaa vaihdettaessa, kun ”uusi 6” heilahtelee vähem
män rauhallisessa kaistanvaihdossa. Heilahtelu kuitenkin vaimenee nopeammin rengas
tuksella ”uusi 2” kuin rengastuksella ”uusi 6”, kaikissa simuloiduissa kaistanvaihdoissa.

Raskaan kaluston renkaille tai niiden urasyvyydelle ei ole Suomessa erillisiä vaatimuk
sia talvikaudelle. Yleisesti suosituksena on, että samalla akselilla olevat renkaat olisivat
samanlaisia, mutta  tätäkään  suositusta  ei ainakaan perävaunuissa aina noudateta, vaan
renkaan puhjettua se vaihdetaan vararenkaaseen, eikä tämän jälkeen rengastukseen puu
tuta.

On selvää, että renkaalla on erittäin suuri vaikutus ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien
käyttäytymiseen.  Henkilöautoille  suosituksena  on,  että  aina  paremmat  renkaat  tulisi
laittaa taakse ja tämä sama suositus näyttää pätevän myös ajoneuvoyhdistelmille siten,
että jokaisen ajoneuvoyksikön takaakselille tulisi laittaa hyvät renkaat.

Koska renkaat ovat kalliita  ja ajoneuvoyhdistelmässä niitä  saattaa olla  jopa yli  20, on
renkaiden uusiminen ajoneuvon omistajalle kallista. Kuitenkin, kun renkaita joudutaan
joskus uusimaan, mikä mieluiten olisi ennen renkaan puhki kulumista, voisi olla syytä
miettiä renkaiden hyvyysjärjestystä ja asentaa renkaat kuvan 83 mukaisesti.

Kuva 83 Rengastussuositus
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