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Under de senaste åren har intresset för utrymmesanalys ökat. Detta är till
stor del en effekt av det ökade antalet projekterade cirkulationsplatser.
Utrymmet i dessa ska minimeras för att ge en god trafiksäkerhet samtidigt
som stora fordon ska erbjudas erforderligt utrymme.

Med anledning av föregående redovisas i föreliggande rapport ett
genomgripande arbete vad gäller analys av kördynamik och framtagande av
algoritmer och programvara för korsningar samt analys av körstrategi i
cirkulationsplatser.

Beställare av denna rapport är Enheten Statlig Väghållning (SV). Rapporten
är framtagen på Kontoret för Vägutformning (VTv) av Per Strömgren.

Ytterligare exemplar av VTv-internrapporter kan beställas från Vägverkets
butik. Telefon: 0243-755 00.

Jan Moberg, cVTv
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Utrymmesbehov i korsning har under lång tid studerats på Vägverket mha
ett körbart prototypprogram i en äldre dator. Ett flertal produkter har under
senare år tagits fram, vilka kan användas i vanlig PC-miljö. Problemet med
dessa program är att de inte tar hänsyn till ett realistiskt körsätt utan enbart
till ett styrspår som användaren ritar efter eget godtycke.

Syftet är att beskriva vikten av kördynamik vid simulering av
utrymmesbehov samt framtagning av algoritmer för att beskriva ett fordons
trajektoria samt principiell körstrategi i cirkulationsplatser.

Konstruktion av styrspår sker idag genom att användaren helt godtyckligt
ritar raklinjer och cirkelbågar efter varandra. Ingen hänsyn tas till
mellanliggande övergångskurvor. Undantag är ett franskt respektive tyskt
program. Det tyska programmet har dock endast tysk dokumentation och
manual. Det franska programmet finns endast med franska som språk.

Vägverket har därför tagit fram algoritmer för beräkning av ett kördynamiskt
styrspår samt konstruerat ett program som kan användas av användare av
nuvarande program för beräkning av fordons utrymmesbehov samt som
applikationsprogram för de flesta programtillverkare. Programmet kan
rekvireras kostnadsfritt från Vägverket.

En konsekvens för VU 94 är att de programvaror för utrymmesanalys som
används idag utnyttjar mitten av fram- eller bakaxel för att följa styrlinjen
istället, som i VU 94, för inre bakhjul. Detta innebär att de rekommenderade
radierna för respektive utrymmesklass har uppdaterats och justerats.
Uppdateringen bygger på att ett betydligt större hjulutslag än de angivna 50
% för utrymmesklass A, 67 % för utrymmesklass B samt 75 % för
utrymmesklass C har använts i VU 94 för samtliga fordonstyper undantaget
Lps och Ls.

Vägverket har också tagit fram en enkel manual som beskriver principiell
körstrategi i cirkulationsplatser. Detta för att användaren ska kunna rita upp
ett något så när korrekt styrspår vad gäller körstrategi.

Rapporten innehåller också en beskrivning av hur en utrymmesanalys går till
att göra steg för steg.

Senare i höst kommer ett program för körspårssimulering. Detta program
kommer att ersätta de gamla körspårsmallarna i VU 94. Programmet
innehåller algoritmerna för kördynamik.
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Space requirement for respective vehicle in intersection have been studied
during a long time at Swedish national Road Administration (SNRA) by
means of an swept path analys software in an older computer. Several new
products have been available during the last years. These softwares exists
for different operating systems e.g. Windows NT. The limitation of these
softwares are the fact that they don’t take into account the parameters who
describes a realistic way of driving. The user just creates a arbitrary line
consisting of lines and arcs.

The purpose with the investigation is to describe the importance of driving
dynamic in simulation of space requirement, to create algorithms to describe
the trajectory for a vehicle and to describe the strategic way of driving when
driving through a roundabout.

The user just creates an arbitrary path consisting of lines and arcs, which the
steering axle or the rear axle follow. Without consideration of  continiously
changing curvatur between two elements. The exceptional cases is a French
and a German software. The German software has only German
documentation, however. The French software is only available with a
French interface.

SNRA have taken a decision that new algorithms developed and a software
should be. The decision should be viewed in the light of the the discussion
above. The product is intended for use by user of existing softwares for
swept path simulation and as a application software for producers of
softwares for swept path simulation. The software can be ordered from
SNRA and is a freeware.

A consequence for the guidline Vägutformning 94 (VU 94) is that the
softwares for swept path simulation who are used today use the centre of the
front or rear axel instead of inner wheel at the rear axel, which is specified in
VU 94. This mean that the recommended radii for the different classes for
space requirement has been adjusted and updated. The update is based on
that a larger wheel angle than the indicated 50 % for space requirement class
A, 67 % for space requirement class B and 75 % for space requirement class
C has been used in VU 94 for all vehicle except for Lps and Ls.

SNRA has also produced a simple manual which describes the strategic way
of driving when driving through a roundabout, in a principle way. This has
been done to help the user to create a steering line which is relatively correct
in the way of driving strategy.

The report does also include a description of simulation of space
requirement, step by step.
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In the end of 1998 there will be a new software which replace the old swept
path templates in VU 94. This software includes the algorithms for driving
dynamic.

 



Vägverket, VT Körspårssimulering-teori 5 (40)
Kontor Vägutformning (VTv)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
VV publikation 1998:59
ISSN 1401-9612 1998-10

��,1/('1,1*

����%$.*581'

Det finns sedan lång tid tillbaka behov av att kontrollera framkomligheten
för främst stora fordon i befintliga korsningar samt för att dimensionera nya
korsningar. Dessutom finns behov av kontroll av andra geometriska
utformningar, t.ex. ramper, parkeringsfickor och lastkajer.

Det tillkommer nya ”fordonstyper” av mer eller mindre stadigvarande
karaktär, särskilt i samband med dispensgivning, dessa fordon kan
kontrolleras på ett enkelt sätt genom simulering av deras utrymmesbehov.

Vägutformning 94 (VU 94) ger för samtliga korsningstyper endast stöd för
konstruktion av korsningskurvor och eventuella trafiköar/refuger med
sekundärvägsanslutning i intervallet 85-115 gon och raklinje på både
primär- och sekundärväg. I övriga fall konstrueras korsningarna utifrån
modifierade korsningskurvor och måste därmed kontrolleras med hjälp av
körspårsmallar eller körspårssimulering.

Problemet har tidigare hanterats på så sätt att ett körbart prototypprogram
från tidigt 80-tal använts på Vägverket i Borlänge, skrivet i HP-Basic. Detta
program kräver att experter utför simuleringen. Med hjälp av denna
utrustning har körspårsmallar konstruerats för fordon samt i speciella fall en
anpassad simulering för enskilda objekt utförts. Numera finns det ett antal
kommersiella produkter på marknaden.

Problemet med ett program som simulerar körspår ligger LQWH i att ta fram
algoritmer för själva simuleringen. Problemet ligger snarare i att utföra en
kördynamiskt korrekt simulering och att programmet har ett
användargränssnitt som är enkelt.

Hittills kända kommersiella produkter bygger i princip på att användaren
först skapar ett styrspår och sedan låter vald fordonstyp följa detta.
Resultatet blir en figur som visar fordonets utrymmesbehov längs styrspåret.
Styrspårets form kan skapas med traditionella CAD-verktyg eller liknande.
Problemet är att åstadkomma ett styrspår som efterliknar ett realistiskt
körsätt med hänsyn till möjligt utrymme i korsningen, rattvridning mm.

����6<)7(

Problematiken med kördynamik behandlas genom att beskriva de
övergångskurvor som erfordras för att efterlikna hur ett fordon framförs vid
en svängningsmanöver. Studien ger algoritmer som beskriver kördynamiken
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vid kurvtagning. Ett program för beräkning av ett kördynamiskt riktigt
styrspår är den slutliga produkten.

Körstrategi behandlas dels genom att en litteraturinventering för att se vilka
kunskaper som finns inom området i dag dels genom ett simuleringsförsök
med hjälp av erfarna körskollärare vid en körskola som utbildar
lastbilschaufförer.

Studien har, med bakgrund av ovanstående, delats in i två delstudier:
1) En första studie tar fram generella algoritmer samt ett prototypprogram

för att beskriva ett korrekt styrspår ur kördynamisk synvinkel.
2) En andra studie tar fram körstrategi/körmönster vid simulering av körspår

i korsning, inledningsvis har cirkulationsplatser studerats.

Rapporten är tänkt att fungera som enklare utbildningsmaterial vad gäller
kunskap om kördynamik och körstrategi för projektörer och beställare.

����$//0b1�0(72',.�9,'�.g563c566,08/(5,1*

Vid framtagande av det erforderliga manöverutrymmet för långa
fordonskombinationer bestäms detta av dimensionerande fordon i aktuell
trafikmiljö. På det nationella och regionala vägnätet på landsbygd bör
korsningar dimensioneras för en semitrailer (Lps) med utrymmesklass A, för
övriga vägar och gator se tabell 7.4.2-1, del 7 i VU 94. Utrymmesklasserna
vid högersväng definieras enligt figur 1, för närmare definition se avsnitt
5.2.

Utrymmesklass A Utrymmesklass B Utrymmesklass C

)LJXU���� 'H�XWU\PPHVNODVVHU�VRP�EHVNULYHU�VHUYLFHQLYnQ�I|U�WUDILNDQWHU�L
NRUVQLQJ�

De huvudsakliga typfordon som idag används vid utrymmesananlyser är
tunga fordon och normalbussar (Lbn), boggiebuss (Bb), lastbil med
påhängsvagn ( kallas för semitrailer) eller släpvagn (Lps) och skogsbil (Ls).
Dessutom tillkom ett nytt typfordon i november 1997 av typ modulfordon
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(Mod) med en totallängd av 25.25 m [ref. 1]. Fordonsgeometrier för
ovanstående fordon kan ses i avsnitt 5.2.

Vid bestämning av manöverutrymmet för fordon i kurva är det nödvändigt
att beskriva den kurvkombination, styrspår, som fordonet ska köra efter.
Detta styrspår måste i sin tur ha någon form av realistisk strategi som
beskriver hur en erfaren lastbilschaufför framför sitt fordon genom en
korsning. Denna strategi beror på om vänster eller högersväng ska utföras,
korsningstyp, fordonstyp samt utrymmet i korsningen.

Om ett fordon skall utföra en strategiskt mycket enkel svängningsmanöver
som beskrivs av två raksträckor som bildar vinkeln α med en
mellanliggande cirkelbåge krävs följande beräkningar. För att få en realistisk
kördynamik krävs därför att övergångskurvor placeras mellan raklinjerna
och cirkelbågen. Stannar däremot föraren och lägger om ratten till önskad
vinkel och kör vidare behövs ingen övergångskurva.

Övergångskurvor kan beskrivas som när en fordonsförare vrider ratten
minskar svängningsradien kontinuerligt vilket gör att cirkelbågens radie
minskar kontinuerligt, detta bildar en spiralformad kurva. Tidigare utförda
undersökningar [ref. 2] för bussar visar att fordonet följer en kurva mycket
nära en klotoidbåge. Som övergångskurva används därför klotoider.
Eftersom de körspårsprogram som används i dag endast kan räkna med
cirkelbågar och raklinjer ersätts klotoider med cirkelbågar.

Kurvans form kan beräknas enligt följande steg:

1) välj cirkelbågens radie
2) välj vinkeln α mellan raksträckorna
3) beräkna klotoidparametern för övergångskurvorna
4) ersätt klotoiderna med stora cirkelbågar

Valet av cirkelbågens radie måste uppfylla kravet på att dragfordonet kan
framföras utmed cirkelbågen. Om vald fordonsgeometri är en dragbil med
påhängsvagn (Lps) och utrymmesklass A innebär det att dragfordonets
framhjul vrids 50 % av maximalt rattutslag (40°), vilket ger minimiradien
(Rmin) ca 10 m. Alla radier större än Rmin kan således väljas som
styrlinjens mittradie [Ref. 3].

Vid framtagande av körspåret sätts Rm till 10 m, detta ger en maximal
hastighet på 17 km/h längs cirkelbågen (beräkning se bilaga 1). Vinkeln α
blir 90° om vald körcykel beskriver ovannämnda enkla högersväng.

Övergångskurvan för styrspåret blir, enligt beräkningarna i bilaga 1, 19.3 m.
Det konstruerade styrspåret får utformning enligt figur 2.
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Erforderligt manöverutrymme simuleras med hjälp av ett körspårsprogram
enligt angivet styrspår som i sin tur bestämmer kvaliteten av körningen, se
figur 3.

)LJXU����.|UVSnU�I|U�EHVWlPQLQJ�DY�XWU\PPHVEHKRY�

Två typer av program finns, de som låter bakaxeln följa styrspåret respektive
de som låter framaxeln följa styrspåret, se figur 4.
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Körspår då dragfordonets bakaxel
följer styrspåret

Körspår då dragfordonets framaxel
följer styrspåret

)LJXU���� 6NLOOQDGHQ�PHOODQ�GHW�VLPXOHUDGH�N|UVSnUHW�Gn�GUDJIRUGRQHWV
EDN��UHVSHNWLYH�IUDPD[HO�I|OMHU�VDPPD�VW\UVSnU�

Någon skillnad mellan de båda metoderna vad gäller minsta radie och dess
placering finns inte. I princip förskjuts starten på övergångskurva och
mittradie framåt med en längd A som motsvarar fordonets axelavstånd då
bakaxeln följer styrspåret jämfört med då framaxeln följer styrspåret, se
figur 5.

)LJXU��� )|UVNMXWQLQJ�DY�IUDPD[HOQV�SRVLWLRQ�Gn�IRUGRQHWV�EDND[HO�I|OMHU
VW\UVSnUHW�MlPI|UW�PHG�Gn�IRUGRQHWV�IUDPD[HO�I|OMHU�VW\UVSnUHW�

Vägverket har byggt upp sina korsningar genom att använda ett program där
bakaxeln följer styrspåret. De utrymmesklasser som beskrivs i kap. 3.5.1 i
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VU 94 har utvecklats med ett program där fordonets bakaxel följer
styrspåret.

Fördelen med ett program där bakaxeln följer styrspåret är att en enklare
konstruktion av S-manövrar kan göras.

Användaren bör vara medveten om hur programmet är uppbyggt vad det
gäller vilken axel som följer styrspåret. Vid uppritandet av styrlinjen
påverkas strategin kraftigt.
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Styrlinjen i körspårsprogrammen skapas normalt av användaren. Denna linje
består av raklinjer och cirkelbågar som är de vanliga geometriska elementen
i alla CAD baserade program. En del program tillåter även att styrlinjen
bildas av en raklinjepolygon. De program som har studerats ovan och är
baserade på AutoCAD kräver att styrlinjen består av en polyline.

Under körning utan stopp måste ett fordon följa ett spår som är beroende av
hjulens vinkel med färdriktningen. Om denna vinkel är noll kör fordonet
utmed en raklinje, vid alla vinklar kör det efter en cirkelbåge. Färdriktningen
ändras genom att vrida ratten med en viss hastighet under en viss tid, se
figur 6. Rattvridningen ändrar hjulens vinkel med färdriktning och låter
fordonet köra efter en annan cirkelbåge. Under tiden där ratten vrids ändras
cirkelbågens radie kontinuerligt och bildar något som liknar en spiral.

)LJXU���� 8WU\PPHVEHKRY�EHURHQGH�Sn�UDWWHQV�YULGKDVWLJKHW�RFK�GlUPHG
VW\UVSnUHWV�UDGLH�

En raklinjepolygon som styrlinje är en förenkling av geometrin som inte
stämmer med ett fordons kördynamiska krav. En styrlinje som består av
raklinjer och cirkelbågar ger en bättre approximation för det kördynamiska
kravet. I verkligheten innebär en sådan linje att fordonet kör utmed ett
element, raklinje eller cirkelbåge med en viss radie, stannar vrider ratten och
kör utmed nästa element. Detta gäller framförallt skillnaden då mellan på
varandra följande elements radier är stora, där raklinjens radie är oändligt
stor. För att erhålla ännu bättre anpassning till det kördynamiska kravet bör
man lägga övergångskurvor mellan varje element. Därmed erhålls ett
styrspår som ett fordon lätt kan följa efter.



Vägverket, VT Körspårssimulering-teori 12 (40)
Kontor Vägutformning (VTv)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
VV publikation 1998:59
ISSN 1401-9612 1998-10

������.|UG\QDPLN

Tidigare utförda undersökningar visar att vid körning med konstant
hastighet samt konstant rattvridningshastighet följer fordonet en kurva som
är mycket lik en klotoidbåge. Därför är det lämpligt att använda klotoider
som övergångskurvor. Klotoidkurvan ger en inryckning mellan på varandra
följande element. Från kördynamisk synvinkel finns bestämda samband
mellan körhastighet och radie samt körhastighet och klotoidens parameter
vid projektering av väganläggningar. Dessa samband kan användas för
bestämning av styrspårets övergångskurvor.

Trots detta är det mycket svårt att tillämpa dessa kunskaper vid praktiskt
bruk, dvs vid utformning av en styrlinje. Dessutom ingår inte klotoidbågen
som ett geometriskt element i alla CAD-program.

������%HUlNQLQJ�DY�VW\UVSnU

Att ta fram algoritmer till ett program för att konstruera ett styrspår som
uppfyller kravet på en realistisk kördynamik kan beskrivas som följer:

1. Beskriva problem och utifrån dessa fastställa metod för beräkning av
övergångskurvor.

2. Ta fram algoritmer.
3. Beskriva procedur för kommunikation mellan programmet som

konstruerar styrspåret och körspårsprogram.
4. Framtagning av prototypprogram för konstruktion av styrspår.

Vid övergång mellan två geometriska element krävs en övergångskurva,
klotoid. Denna kurva bestäms utifrån elementens radie. Problemet är att det
finns ett flertal olika kombinationer av raklinjer och cirkelbågar. Därför
utarbetas en metodik för att beräkna övergångskurvan med hänsyn till dessa
olika fall.

Syftet är att användaren ska kunna rita styrspåret på sin digitala CAD-ritning
och sedan kalla på programmet för att få en beräkning och konstruktion av
styrspåret med övergångskurvor.

Eftersom beräkningen och konstruktionen sker utifrån raklinjer och kurvor
som användaren har definierat, krävs det att en tolerans fastställs för hur stor
avvikelse som programmet får använda sig av för att få in
övergångskurvorna.

Programmet ska också ange vilken bekvämlighet som det uppritade
körspåret representerar. Detta för att användaren ska kunna bedöma
bekvämligheten för förare av stora fordon.
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Vid införande av en övergångskurva mellan en raklinje och en cirkelbåge
uppstår problemet med att en inryckning, DR, måste göras för att få in
övergångskurvan mellan de två elementen, se figur 7. Inryckningen varierar
med brytvinkeln α, denna ökar med ökad brytvinkel och konstanta A. För att
få in övergångskurvan krävs därför att cirkelbågens radie minskas med
värdet DR, om utgångspunkten är att elementen före och efter cirkelbågen är
låsta.

)LJXU���� 5DNOLQMHU�RFK�FLUNHOEnJH�I|UEXQGQD�PHG�YDUDQGUD�PHG
|YHUJnQJVNXUYRU�

Programmet som har utarbetats för�styrspårsberäkning beräknar dels ett
styrspår med övergångskurvor i form av klotoidbågar, baserad på en av
användaren given vanlig styrlinje bestående av raklinjer och cirkelbågar utan
övergångskurvor, dels ersättningsklotoidbågar med cirkelbågar med stora
radier. Det sistnämnda görs för att alla CAD-program ska kunna använda sig
av algoritmen, utan att fordonets läge behöver förändras nämnvärt.

������.ORWRLG�VRP�|YHUJnQJVNXUYD

Programmets indata är således en styrlinje som användaren har konstruerat.
Det erfordras minst två element för att kunna beräkna ett styrspår. Maximalt
antal element som kan beräknas är 30. Algoritmen har utarbetats så att det
beräknade styrspåret ansluter sig så nära som möjligt till den av användaren
angivna styrlinjen. För beräkningarna tillämpas två olika metoder:

Metod 1:
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Denna metod innebär att styrlinjens element delas in i grupper av tre
element. Radien för mellanliggande element omräknas för att få plats med
klotoider mellan alla elementen. Samtidigt flyttas detta element till ett nytt
läge så att mittpunkterna på de ursprungliga elementen och de beräknade
elementen ligger så nära varandra som möjligt. Endast längderna för det
första och sista elementet förändras, se figur 8.

)LJXU��� )|UlQGULQJ�DY�HOHPHQWHQV�OlQJGHU�RFK�UDGLH�YLG�PHWRG���I|U�DWW
In�SODWV�PHG�|YHUJnQJVNXUYRUQD�

För att beräkna klotoidparametern A för övergångskurvan krävs att
hastigheten V med vilken ett fordon kan köra utmed den cirkelbåge med
minsta radien i styrspåret som klotoiden förbinder bestäms. Körhastighet V
beror av jordacceleration och friktion. För att få fram A krävs också att
sidoaccelerationen beräknas, denna beror av hastigheten i kurvan.
Ekvationerna för respektive parameter kan ses nedan.

V=(R*g*f) 0,5

V=hastighet (m/s)
R=radie på cirkelbågen (m)
g= jordacceleration (m/s2)

f=A*e -B*V

f=friktionskoefficient
B= koefficient i friktionsformel

A=((V/3,6)3/k)0,5

A=klotoidparameter

k= e-0,000015*v^3+0,45
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k=sidoacceleration (m/s2)
v=hastighet (km/h)

Av ovanstående formler inses att ett iterativt förfarande måste ske för att få
fram V och A.

När de första tre elementen är beräknade väljs en ny grupp bestående av tre
element, där det första elementet är den föregående gruppens sista element.
Beräkningarna pågår tills alla elementen är omräknade.
Enligt denna metod förändras radien något för varannan cirkelbåge.

Metod 2:

För att kunna beräkna en linje endast med metod 1 krävs att antal element är
3 + 2 * n. I annat fall innehåller den sista gruppen endast två element. Metod
2 används för beräkning av dels detta fall dels en styrlinje bestående av
endast två element.

Vid tillämpning av denna metod omräknas radien av det sista elementet för
att få plats med klotoider mellan elementen. Detta element flyttas så att dess
ändpunkt behåller sitt läge samt att i de flesta fall behåller denna punkt även
sin riktning, se figur 9.

)LJXU��� )|UlQGULQJ�DY�HOHPHQWHQV�OlQJGHU�RFK�UDGLH�YLG�PHWRG���I|U�DWW
In�SODWV�PHG�|YHUJnQJVNXUYRUQD�

Mellan två element i styrlinjen läggs en klotoid. När styrlinjen innehåller två
på varann följande cirkelbågar med olika krökning läggs dock två klotoider
in, vilket ger en S-kurva. Antalet element efter beräkningarna kan därför
bero på elementens form i styrlinjen.

Avvikelsen mellan styrlinje och styrspår är mindre en 0.1 m vid styrlinjer
som innehåller raklinjer mellan två cirkelbågar med olika krökningar, t ex en
vänster och en högerkurva under förutsättning att medelpunktsvinkeln av en
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omräknad cirkelbåge inte är alltför stor, mindre än 320 grader. I annat fall
kan några meters avvikelse uppstå.

Styrlinjens utformning är avgörande för beräkningen av styrspåret med
klotoider. Det finns kombinationer av tre cirkelbågar efter varandra med
samma krökning och viss radiekombination som inte medger att
klotoidbågar kan läggas in mellan dem. När detta inträffar ges ett
meddelande till användaren att det inte går att beräkna styrspåret. Detta
berör vanligtvis ett begränsat avsnitt inom en styrlinje. Trots att övriga delar
av styrspåret kan beräknas stoppas beräkningarna. Ett möjligt sätt att skapa
ett styrspår är att dela linjen i två delar så att denna kombination av
cirkelbågar inte uppstår.

Några element i styrlinjen kan vara så korta att tangentpunkterna på de
klotoidbågar som omger detta element går omlott, se figur 10. I sådana fall
minskas klotoidernas parametrar successivt tills de får plats mellan
elementen. Detta innebär att fordonet måste minska sin hastighet, mer än
nödvändigt, vid passage av detta element. Andelen av
hastighetsminskningen definieras som en bekvämlighetsfaktor och detta
meddelas till användaren. Detta gör att användaren kan justera sin styrlinje
för att erhålla ett bekvämt styrspår. Bekvämlighetsfaktorn räknas ut genom
att räkna ut en ny hastighet, utifrån det nya värdet på övergångskurvan, och
dividera denna med V_normal.

)LJXU���� )DOO�Gn�XWU\PPHW�HM�UlFNHU�WLOO�I|U�DWW�In�UXP�PHG
|YHUJnQJVNXUYRUQD�

������&LUNHOEnJH�VRP�|YHUJnQJVNXUYD

Eftersom klotoider inte förekommer som ett vanligt geometriskt element i
de vanliga CAD programmen, har Vägverket utarbetat en algoritm som
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ersätter klotoiderna med stora cirkelbågar. Elementen som omger
klotoidbågen förlängs och en cirkelbåge beräknas med radien Rstor som
tangerar båda elementen, se figur 11.

)LJXU���� 3ULQFLS�I|U�DWW�HUVlWWD�NORWRLGHU�PHG�VWRUD�FLUNHOEnJDU�

Rstor beräknas så att de omgivande elementen förlängs lika mycket, L.
Denna beräkning utförs med iteration. Alla elementlängder ändras.

När det beräknade styrspåret med klotoider innehåller två klotoider efter
varandra, dvs en S-kurva, måste en raksträcka läggas mellan cirkelbågarna
med radien Rstor. Denna raklinje läggs utmed klotoidernas grundtangenter.

����5HGRYLVQLQJ

Styrspåret redovisas slutligen i form av cirkelbågar som övergångskurvor.
Detta möjliggör att alla CAD-program kan använda det kördynamisk riktiga
styrspåret.

Både den ursprungliga styrlinjen och den beräknade styrlinjen visas  i
resultatet med eventuella anmärkningar som beräkningarna har skapat till
användaren. Anmärkningarna utgör ett gott underlag för användaren att
bedöma kvaliteten av den styrlinje som har givits och att eventuellt justera
sin styrlinje för att erhålla bättre kvalitet.
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����3URJUDPYDUD

Programvaran kan kostnadsfritt skickas efter från Per Strömgren, Kontoret
för Vägutformning (VTv).

Under slutet av 1998 kommer VU 94 – Supplement 3. Detta supplement
innehåller ett körspårsprogram som ersätter körspårsmallarna i nuvarande
VU 94. Detta körspårsprogram innehåller ovan nämnda styrspårsalgoritmer.
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����.|UVWUDWHJL

������$OOPlQW

Körstrategi kan definieras som förarens val av färdväg genom korsningen på
grundval av fordonstyp, erfarenhet och erbjudet utrymme. Detta kan enkelt
exemplifieras med en så enkel sak som att parkera en personbil i en
parkeringsficka, se figur 12.

)LJXU�����9DO�DY�HQNHO�VWUDWHJL�YLG�SDUNHULQJ�PHG�SHUVRQELO

Sökningar av litteratur om körstrategi inom såväl som utanför Sverige har
inte gett något resultat. Området verkar vara något av en vit fläck,
kunskapsmässigt.

Två metoder kan användas för att fastställa körstrategi i en korsning.
Alternativ ett är att göra ett fullskaleförsök med filmning där man ”konar
upp” olika korsningar och låter chaufförer köra igenom. Andra alternativet
är att genom simulering få en bild av hur strategin är genom att låta
chaufförerna köra igenom en korsning m.h.a. ett simuleringsprogram.

I studien valdes alternativ två. Skälet till detta är att det går snabbt och
därmed medför låga kostnader. Försöket utfördes vid Tullängsskolans
trafikutbildning. Tre erfarna lärare, i snitt med en erfarenhet av närmare 25
års körning, deltog i försöket.
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������6LPXOHULQJVI|UV|N

Försöket gick till så att personerna fick köra igenom en korsning oberoende
av varandra. Inledningsvis krävdes en viss inkörning för lärarna samt en del
justeringar av programmet för att få rätt ”känsla”. Programmet som
användes är AutoTrack V2.1. Bilden projicerades på en diaduk för att få en
stor bild där man kan se detaljer i korsningen. Studien ska ses som ett försök
att grovt kunna ge en uppfattning om hur en principiell färd genom en
cirkulationsplats går till. I figur 13 nedan kan man se hur en försöksperson
kör igenom en korsningen så som han skulle göra i verkligheten

)LJXU������6LPXOHUDG�N|UQLQJ�JHQRP�HQ�OLWHQ�FLUNXODWLRQVSODWV�JMRUG�DY
OlUDUH�Sn�7XOOlQJVVNRODQ�

Personerna som fick delta i testet tyckte att det gick att simulera en verklig
färd genom korsningen på ett mycket realistiskt sätt. Samtliga tre chaufförer
hade identiska strategier för att ta sig igenom en liten cirkulationsplats vid
högersväng, rakt fram samt vänstersväng.

Sammanfattningsvis kan principiella körstrategier för högersväng,
vänstersväng samt rakt fram redovisas enligt nedanstående steg:

Högersväng

1) Vid en högersväng i cirkulationsplatser med små radier, ca 10 m och
mindre, kör man mer eller mindre rakt in till en förlängning av mittlinjen
på den korsande vägen, se figur 14.
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)LJXU�����)|UVWD�GHOHQ�DY�VWUDWHJLQ��N|UD�UDNW�LQ�WLOO�PDQ�QnU�HQ�I|UOlQJG
OLQMH�DY�GHQ�NRUVDQGH�YlJHQ�

2) Den andra delen består av att göra en skarp högersväng ner mot frånfarten
genom att stryka refugkanten och ha ungefär en decimeter tillgodo på
vägmärken i refugen, se figur 15.

)LJXU������'HO���L�VWUDWHJLQ��HQ�NUDIWLJ�K|JHUVYlQJ�QHU�PRW�IUnQIDUWHQ�

3) Den tredje delen är att göra en vänstersväng för att räta upp släpet för att
detta inte ska ta med sig skyltar i refugen, se figur 16. Hur högt upp man
måste svänga beror på hur trång cirkulationsplatsen är, exemplet visar en
cirkulationsplats som är mycket trång.
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)LJXU������'HO���L�VWUDWHJLQ��YlQVWHUVYlQJ�I|U�DWW�UlWD�XSS�VOlSHW�I|U�DWW�GHWWD
LQWH�VND�WD�PHG�VLJ�VN\OWDU�L�UHIXJHQ�

4) Den fjärde delen består av en högersväng för att komma in mitt i körfältet
för vidare färd, se figur 17.

)LJXU�����'HO���L�VWUDWHJLQ�EHVWnU�DY�HQ�K|JHUVYlQJ�I|U�DWW�NRPPD�LQ�PLWW�L
N|UIlOWHW�I|U�YLGDUH�IlUG�

Vänstersväng:
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1) Vid en vänstersväng i cirkulationsplatser med små radier, ca 10 m och
mindre, kör man med sikte på den första refugen till höger för att stryka
närma denna, se figur 18.

)LJXU�����)|UVWD�GHOHQ�DY�VWUDWHJLQ��N|U�PHG�VLNWH�Sn�I|UVWD�UHIXJHQ�RFK
VWU\N�WlWW�LQWLOO�GHQQD�

2)  Sedan fortsätter man rakt fram mot andra frånfarten och där görs en
kraftig gir åt vänster, se figur 19.

)LJXU�����'HO���L�VWUDWHJLQ��HQ�NUDIWLJ�YlQVWHUVYlQJ�PHG�VLNWH�Sn�DQGUD
UHIXJHQ�

3) Därefter stryker man förbi den andra refugen mer eller mindre rakt fram,
se figur 20.
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)LJXU�����'HO���L�VWUDWHJLQ��N|U�UDNW�IUDP�RFK�VWU\N�WlWW�LQWLOO�UHIXJ�QXPPHU
WYn�

4) Avslutningsvis görs en vänstersväng och en högersväng för fortsatt färd
rakt fram, se figur 21.

)LJXU�����'HO���L�VWUDWHJLQ�EHVWnU�DY�HQ�YlQVWHUVYlQJ�I|OMW�DY�HQ�VYDJ
K|JHUVYlQJ�I|U�DWW�NRPPD�LQ�PLWW�L�N|UIlOWHW�Sn�IUnQIDUWHQ�I|U
YLGDUH�IlUG�

Färd rakt fram:
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Vid färd rakt fram påbörjas strategin precis som i fallet med väntersväng
samt avslutas som denna, se figur 22.

)LJXU�����6WUDWHJL�YLG�IlUG�UDNW�IUDP�

Cirkulationsplatser med en större radie eller med två körfält ger en
annorlunda strategi. Eftersom de större radierna ger behov av mindre
rattutslag, blir bekvämligheten betydligt större i dessa cirkulationsplatser, se
figur 23.

)LJXU���� �6WUDWHJL�YLG�YlQWHUVYlQJ�L�HQ�FLUNXODWLRQVSODWV�PHG�QRUPDO�UDGLH�

Vid cirkulationsplatser med mer normal radie kör yrkesförarna generellt så
att man stryker tätt intill refuger och rondellyta. Vid högersväng kör man
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således tätt intill första refugen mot rondellytan för att sedan svänga höger
strax innan kantstenen på rondellen. Därefter tar man sikte på refugen vid
frånfarten. På detta sätt får man släpet med sig så högt upp som möjligt från
korsningskurvan. Några manövrar med kontrakurvor behös i regel inte
användas.
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��0$18$/�)g5�8335,7$1'(�$9�67<563c5

����8WU\PPHVNODVV

Körspårssimulering med utrymmesklass A innebär att bilar framförs i egna
körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GC-banor, trafiköar,
skiljeremsor eller motriktade körfält med undantag för sväng i korsning när
motriktat körfält korsas, se figur 24.

)LJXU���� 8WU\PPHVNODVV�$�YLG�YlQVWHUVYlQJ�IUnQ�SULPlUYlJ�

Utrymmesklass B innebär vid sväng i korsning att sveparean kan inkräkta på
medriktat körfält, se figur 25, och på GC-banor, refuger och andra utrymmen
där oskyddade trafikanter kan förekomma. Oskyddade trafikanter bör dock
alltid ha minst 1,5m fritt utrymme.

)LJXU���� 8WU\PPHVNODVV�%�YLG�YlQVWHUVYlQJ�IUnQ�SULPlUYlJ�

Utrymmesklass C innebär att fordons körarea vid sväng i korsning inkräktar
på mot- och medriktade körfält och vägrenar, se figur 26. Svepareans intrång
över GC-banor begränsas enligt utrymmesklass B.
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)LJXU���� 8WU\PPHVNODVV�&�YLG�K|JHUVYlQJ�IUnQ�SULPlUYlJ�

Vid konstruktion av korsningar med utrymmesklass B inställer sig genast
frågan, hur mycket av medriktat körfält kan utnyttjas? Om cyklister finns i
körfältet ska det återstå 1.5 m till deras förfogande. Detta innebär att
eventuellt baksvep måste befinna sig utanför utanför de 1.5 m. Finns ej
cyklister i körfältet behöver det ej återstå mer än 0.2 m. Mot vägren behövs
inget utrymme lämnas oberört.

Samma värden som för utrymmesklass B gäller för utrymmesklass C fast
med det tilläget att det gäller både i med- och motriktat körfält.

I figur 27 jämförs körspår för Lps vid 90 graders sväng med olika största
rattutslag. R10 motsvarar 50 % av fullt rattutslag och R6 ca 75 %.
Skillnaden i utrymmesbehov är liten men dess form förändras.

)LJXU���� ([HPSHO�Sn�N|UVSnU�I|U�W\SIRUGRQ�/SV�PHG�|NDQGH�VW|UVWD
UDWWXWVODJ�

Samband mellan radier och utrymmesklasser vid 90� brytvinkel för olika
typfordon definieras i tabell 4. Denna tabell är för högersvängande fordon
anpassad till kravet på  maximalt hjulutslag 40� för Lps och Ls samt 42.5�
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för övriga fordon. Samtliga mått är framtagna för mittpunkten på framaxeln
eller bakaxeln.

Vid större brytvinkel än 90� hinner föraren vrida mer på ratten och en
mindre radie kan användas, vid mindre brytvinkel än 90� blir sålunda fallet
att en något större radie kan användas. Vid vänstersväng antas att fordonet
har stannat eller har så pass låg fart att en mindre radie kan användas. Denna
radie har för vänstersvängande utrymmesklass A satts till samma värde som
för högersvängande klass B samt för vänstersvängande klass B och C till
motsvarande högersvängande klass C.

Radien i körspårsmallarna i VU 94 beskriver inre bakhjulets svängradie och
har en direkt koppling till utnyttjat rattutslag. Vid fastställandet av minsta
svängradie för respektive utrymmesklass har använts ett större värde för
hjulutslag för bussar, lastbilar utan släp samt boggiebussar. Anledningen till
detta är att utrymmet som dessa fordon tar i tätortsmiljö skulle medföra
alltför stora korsningar. Samtal med Svenska lokaltrafikförbundet under
arbetet ledde till en överenskommelse att mindre bekvämlighet kunde
tillåtas för dessa fordonstyper.

Samtal har förts med tillverkare av tunga fordon och de uppger 40� som
maximalt hjulutslag för lastbilar och 42.5� för bussar. Detta gör att den
modifierade tabellen nedan inte överensstämmer med den i VU 94. En
modifiering har varit nödvändig för att användaren ska kunna använda
tabellen i samband med konstruktion av styrspår för dagens
körspårsprogram. Personbilar (Pb) samt lätta lastbilar (Lbm) har 40� som
maximalt hjulutslag.

7DEHOO��� 6DPEDQG�PHOODQ�UDGLHU�RFK�XWU\PPHVNODVVHU�I|U�IRUGRQ�L
NRUVQLQJ�

Högersväng Vänstersväng
Typfordon Utrymmesklass:

A         B         C
Utrymmesklass:
A         B         C

Pb
LBm
LBn+Bl1)

Bb
Lps
Ls

6
8

12
15
10

14.5

5.5
7.5
11

13.5
8

11.5

5
7

10
12
6
9

5.5
7.5
11

13.5
8

11.5

5
7

10
12
6
9

5
7

10
12
6
9

1) Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.

Den procentuella andelen använt hjulutslag av maximalt möjligt hjulutslag
som har använts kan ses i tabell 5 nedan.
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7DEHOO��� 6DPEDQG�PHOODQ�DQYlQW�KMXOXWVODJ�L�SURFHQW�DY�PD[LPDOW
KMXOXWVODJ�RFK�XWU\PPHVNODVVHU�I|U�IRUGRQ�L�NRUVQLQJ�

Högersväng Vänstersväng
Typfordon Utrymmesklass:

A         B         C
Utrymmesklass:
A         B         C

Pb
LBm
LBn+Bl1)

Bb
Lps
Ls

62.5 %
62.5 %
62.5 %
62.5 %
50 %
50 %

69 %
69 %
69 %
69 %

62.5 %
62.5 %

75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %

69 %
69 %
69 %
69 %

62.5 %
62.5 %

75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %

75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %

1) Ledbuss ryms normalt inom samma utrymme som LBn.

����.RQVWUXNWLRQ�DY�VW\UOLQMH

För att konstruera en styrlinje för en typ A korsning används värdet för
lastbil med släpvagn eller påhängsvagn (Lps) för utrymmesklass A. Detta
ger att den minsta använda radien i styrlinjen ska vara 10 m vid högersväng
från tillfarten. Fordonet ska kunna köra i eget körfält under förutsättning att
detta är ≥ 3.5 m i frånfarten. Körningen förutsätter att dragfordonets
framhjul beskriver en S-rörelse för att hålla sig i körfältet.

Vid konstruktion av styrlinjen bör detta börja på raklinje, om sådan finns,
med avståndet �0.25 m + halva fordonsbredden till kantlinjen, del 1 i figur
28 och figur 29. Några meter före väjningslinjen har styrspåret positionen
�0.2 m + halva fordonsbredden från vägmitt eller refugkant. Här ritas nu
styrlinjens minsta radie som har valts enligt tabell 4 ovan, del 2.

Används ett program där bakaxeln följer styrspåret kan radien avslutas med
en raklinje, om primärvägen är en rak linje, i frånfarten, se figur 28.
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)LJXU���� %HVNULYQLQJ�DY�NRQVWUXNWLRQ�DY�VW\UOLQMH�GlU�EDND[HOQ�I|OMHU
VW\UVSnUHW�

Används ett program där framaxeln följer styrspåret måste linjen innan
styrlinjens minsta radie förlängas med axelavståndet på det simulerade
fordonet för att få en s-manöver som överensstämmer med programmet där
bakaxeln följer styrspåret. Detta måste ske för att åstadkomma definierat
standardutrymmeskrav.

Styrlinjen fortsätter med en höger-, del 3, och en vänstercirkelbåge, del 4,
med radien ca 2*minsta radie för att sedan avslutas med en raklinje, del 5,
om primärvägen är en rak linje, i frånfarten, se figur 29. Efter detta används
styrspårsprogrammet för att beräkna övergångskurvor mellan de olika
elementen och skapa styrspåret.

)LJXU���� %HVNULYQLQJ�DY�NRQVWUXNWLRQ�DY�VW\UOLQMH�GlU�IUDPD[HOQ�I|OMHU
VW\UVSnUHW�
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����.RQVWUXNWLRQ�DY�VW\UVSnU

För att konstruera en styrlinje med övergångskurvor mellan cirkelbågar och
raklinjer respektive cirkelbågar och cirkelbågar, kallat styrspår, används
Vägverkets styrspårsprogram, se figur 30.

)LJXU������$UEHWV\WD�I|U�XSSULWDQGH�DY�VW\UOLQMHQ�

Uppritning sker genom att välja ”rullgardinen” Linje och därunder Ny linje.
Här definieras styrlinjen genom att mata in värden i formuläret Indata, se
figur 31.

)LJXU������)RUPXOlU�I|U�LQPDWQLQJ�DY�LQGDWD�I|U�VW\UOLQMHQ�
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Inmatningen går till så att först bestäms startpunkten, fallet i figur 31 ger
start i punkt X=25, Y=25. Startpunkten kan i efterhand justeras genom att ta
tag i linjen och flytta den med hjälp av markören. Därefter anges data för
element 1, vilket i fallet ovan är en raklinje med längden 30 m. Mittradien
sätts i detta fall till -9 m med en medelpunktsvinkel på 90°. Minustecken
före radien ger en högersväng. Längden på cirkelbågen beräknas av
programmet. Styrlinjen avslutas med en raklinje på 40 m.

Beräkningen av övergångsradier görs genom att gå till ”rullgardinen”
Beräkna och därunder Övergångskurvor. Resultatet ges under ”rullgardinen”
Resultat och därunder kan val ske mellan 3 olika alternativ, linje utan
övergångskurvor (huvudlinje), linje med klotoidbåge som övergångskurva
eller linje med cirkelbåge som övergångskurva. Nedan, figur 32, ges
resultatet för linje med cirkelbåge som övergångskurva.

)LJXU������5HVXOWDWOLVWD�I|U�VW\UVSnU�PHG�FLUNHOEnJDU�VRP�|YHUJnQJVNXUYD�

Linjen kan ritas upp genom att gå till ”rullgardinen” Rita och därunder kan
val ske mellan 3 olika alternativ, linje utan övergångskurvor, Huvudlinje,
linje med övergångskurva, Klotoidbåge eller linje med övergångskurva,
Cirkelbåge. Nedan, figur 33, ritas linje med övergångskurva, Cirkelbåge.
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)LJXU�����/LQMH�PHG�|YHUJnQJVNXUYD��&LUNHOEnJH�

För att göra utrymmesanalysen ritas styrspåret upp enligt ovanstående
resultatlista. Detta görs i det program som används för att visualisera
körspåret. Därefter simuleras utrymmesbehovet med hjälp av det
körspårsprogram som användaren använder sig av. Finns inte svenska
typfordon inlagda i körspårsprogrammet kan mått enligt beskrivningen i
avsnitt 5.2 nedan användas. Motsvarande procedur görs vid vänstersväng.
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��7<3)25'21

Nuvarande typfordon i VU 94 fastställdes under 1970-talets mitt. Detta gör
att fordonen på det svenska vägnätet inte alltid överensstämmer med
Vägverkets typfordon. En revidering av fordonens geometri utifrån en
undersökning kan komma att ske inom en inte alltför avlägsen tid.

Svensk Bilprovning AB är den myndighet som typbesiktigar fordonen i
Sverige, de kan ge dispens för olika fordonskombinationer.

Svensk Bilprovning AB använder sig av det så kallade gathörnsprovet, se
figur 34, för att fastställa om fordonet uppfyller kravet på maximalt
utrymmesbehov. Provet innebär att fordonet ska klara att svänga runt ett
gathörn med bredden 8.5 m.

)LJXU���� *DWK|UQVSURYHW�

Dragbil med påhängsvagn hade längden 16 m när typfordonen fastlades,
idag har ett flertal av denna fordonstyp längden 18.5 m och däröver. De har
dock skjutit boggien på påhängsvagnen ett stycke framåt för att få större
framkomlighet. Ett annat fordon som har problem att komma fram genom
våra korsningar är grävskopstrailers. De är ofta långa och har dessutom en
frigång på endast ca 25 cm. Dessa fordon har dock vid stor längd styrbara
bakre axlar, vilket gör att de tar mindre utrymme.

Problem med frigången har dock upptäckts då cirkulationsplatser med liten
radie har passerats. Eftersom dessa cirkulationsplatser i de flesta fall har
enkelsidigt tvärfall utåt och en överkörbar yta som har ett större tvärfall kan
trailern bli hängande. Därför är det speciellt viktigt att hänsyn tas till detta
då utformning av rondellytans kant görs.
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För att möjlighet till utrymmesanalys för längre fordonsekipage ska kunna
ske har det skapats ett specialfordon (Spec). Detta specialfordon kan
utnyttjas vid korsningar där det frekvent kan uppstå problem med längre
fordon. Dess geometri är framtagen genom att utnyttja mått för en
genomsnittlig dragbil med trailer för grävskopstransport. Fordonet är tänkt
att utnyttjas på det sättet att det ska kunna ta sig genom korsningen genom
att utnyttja refuger trottoarer och rondellytor, dvs det ska kunna ta sig
igenom korsningen genom att ”tråckla” sig igenom.

7DEHOO���� )RUGRQVWHNQLVND�PnWW�I|U�IRUGRQVNRPELQDWLRQHUQD�WXQJD
IRUGRQ�RFK�QRUPDOEXVV������P��/EQ����I|UNODULQJ�DY�PnWW�NDQ
VHV�L�ILJXU�����ERJJLHEXVV������P��%E����I|UNODULQJ�DY�PnWW�NDQ
VHV�L�ILJXU�����ODVWELO�PHG�SnKlQJVYDJQ��VHPLWUDLOHU��HOOHU�VOlS�
YDJQ������P��/SV���I|UNODULQJ�DY�PnWW�NDQ�VHV�L�ILJXU����
)RUGRQ�I|U�VSHFLDOWUDQVSRUWHU��6SHF���I|UNODULQJ�DY�PnWW�NDQ
VHV�L�ILJXU�����PRGXO�IRUGRQ�������P��0RG����I|UNODULQJ�DY
PnWW�NDQ�VHV�L�ILJXU�����VDPW�VNRJVELO������P��/V����I|UNODULQJ
DY�PnWW�NDQ�VHV�L�ILJXU����

Fordonsmått Lbn Bb Lps Mod Ls Spec1)

A-överhäng fram 2.6 2.4 1.20 1.37 1.37 1.20
B-hjulbas dragfordon 6.0 7.5 3.42 5.58 5.28 3.42
C-överhäng bak 3.4 4.6 2.19 3.22 2.86 2.19
D-hyttlängd - - 2.10 - - 2.10
E-axel till kingpin - - 0.21 - - 0.21
F-överhäng fram - - 1.60 1.57 1.45 1.60
G-pin till traileraxeln - - 9.75 - - 12.10
H-överhäng bak - - 1.65 4.20 2.12 2.50
I-dragstång - - - 3.07 3.03 -
J-hjulbas släpvagn - - - 7.80 9,30 -
dragfordonets bredd - - 2.60 2.60 2.60 2.60
bredd trailer - - 2.60 2.60 2.60 2.60
spårvidd dragfordon - - 2.37 2.37 2.37 2.37
spårvidd trailer - - 2.37 2.37 2.37 2.37
max rattutslag 42.5� 42.5� 40� 40� 40� 40�
max vinkel drag/trailer - - 90� 160� 160� 90�
1)  Detta fordon är inget typfordon men kan användas då frekventa problem med längre fordon är att vänta.
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)LJXU�����)|UNODULQJ�DY�PnWW�I|U�WXQJD�IRUGRQ�RFK�QRUPDOEXVV��/EQ��

)LJXU�����)|UNODULQJ�DY�PnWW�I|U�ERJJLHEXVV��%E��

)LJXU�����)|UNODULQJ�DY�PnWW�I|U�VHPLWUDLOHU������P��/SV���RFK�IRUGRQ�I|U
VSHFLDOWUDQVSRUWHU��6SHF��
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)LJXU���� )|UNODULQJ�WLOO�IRUGRQVPnWW�I|U�VNRJVELO��/V��RFK�IRUGRQ�DY
PRGXOW\S��W\S�/E�WUDLOHU�������P�
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��5()(5(16(5

1. Utrymmesbehov för långa fordonskombinationer, Per strömgren,
Vägverket 1997

 
2. Meddelande 1, Utformning av skarpa väg- och gatukurvor med hänsyn

till fordonens rörelser, Lars-Olof Alm, Institutionen för Vägbyggnad
KTH 1959

 
3. PM, Breddbehov i kurva för typfordon Lps, Erdem Imre 1995-07-27
 
4. AutoTURN Version 3.0, User´s Guide, Transoft solutions 1997

5.  AutoTrack 2.1, Vehicle Swept Path Prediction, Savoy Computing
Services Limited 1996
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��%,/$*25

1. Beräkning av kördynamiskt styrspår
2. Företag, institut och myndigheter med vilka kontakt har tagits
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%HUlNQLQJVJnQJ�I|U�N|UVSnU

%HUlNQLQJ�DY�GLPHQVLRQHUDQGH�KDVWLJKHW�

Konstanter:

E= 1*10-7                ‘beräkningsnoggrannhet’
A0= 0.0096 ‘koefficient i friktionsformeln’
B0= 0.28 ‘koefficient i friktionsformeln’
G0= 9.8185 ‘jordacceleration’
M0= 3.6 ‘m/s svarande för km/h’

Beräkningsgången är som följer:

Q=1/( B0* M 0
^2* G0) ‘konstant’

V=50 ‘startvärde för hastigheten i km/h’
K=1 ‘startvärde för beräkningskoefficienter’
Z=1 ‘startvärde för beräkningskoefficienter’

Upprepning av följande slinga tills absolutvärdet av K< E

V=V+K/Z
R=Q*V^2*Exp(A0*V)
K= R0-R
Z=Q*V*Exp(A 0*V)* (A 0*V+2)

R=10

V R K Z
11 3,77432 6,22568 0,722473

19,61718 13,03927 -3,03927 1,45455
17,52768 10,20276 -0,20276 1,262135
17,36703 10,00116 -0,00116 1,247751
17,36611 10 -3,8E-08 1,247669

%HUlNQLQJ�DY�|YHUJnQJVNXUYDQV�SDUDPHWHU�

Övergångskurvans parameter beräknas med hjälp av körhastigheten V och sidorycket Ksid.
Beräkningsmetoden enligt nedan:

Ksid= Exp(-0.000015*V^3)+0.45 ‘sidoryck m/s^3’
A= Sqr((V/3.6) ^3/ Ksid

Ksid= 1.374 m/s^3
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A= 9.037

Klotoiden har en svängningsvinkel τ (tao) som kan beräknas enligt:

τ= A^2/(2*R^2)

τ= 23.397°

%HUlNQLQJ�DY�VWRU�UDGLH�VRP�|YHUJnQJVNXUYD�LVWlOOHW�I|U�NORWRLG�

Den stora radie Rs som ska ersätta klotoiden skall tangera raklinjen och cirkelbågen.
Cirkrlbågens inryckning från raklinjen skall vara samma som om konstruktionen utfördes med
klotoider. Beräkning av klotoidens X och Y görs genom iteration och får följande resultat:

X= 1.098 m
Y= 8.032 m

Medelpunktskoordinaterna i klotoidens koordinatsystem blir:
Xm= X+R*COS(τ)
Ym= X-R*SIN(τ)

Xm= 10.276 m
Ym= 4.061 m

Cirkelns inryckning DR= Xm-R

DR= 0.276

Den bästa anpassningen av cirkelbågen med stora radien Rs som klotoidens ersättare blir om
medelpunktsvinkeln F sätts till:

F= 0.6*τ ‘värdet 0.6 har tagits fram empiriskt’

F= 14.038°

Rs= (DR/(1-COS(F)))+R

Rs= 19.251 m
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.RQWDNWHU�KDU�VNHWW�PHG�I|OMDQGH�I|UHWDJ��LQVWLWXW�RFK�P\QGLJKHWHU�
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