
Tentamen

TSFS 02 Fordonsdynamik med reglering

31 oktober, 2014, kl. 14–18

Hjälpmedel: Miniräknare.

Ansvarig lärare: Jan Åslund, 281692.

Totalt 50 poäng.

Betygsgränser:

Betyg 3: 23 poäng
Betyg 4: 33 poäng
Betyg 5: 43 poäng
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1. Studerar borstmodellen för ett drivande hjul med konstant tryckfördelning
i kontakytan. Givet är: kontaktytans längd lt = 14 cm, normalkraften
W = 4500 N , däckets friktionskoefficient µp = 0.8, sidstyvheten kt =
15 · 106 N/m2 och longitudinellt slipp i = 4%

a) Bestäm hur den drivande kraften per längdenhet dFx/dx varierar i
kontaktytan. (2 poäng)

b) Bestäm den longitudinella kraften Fx. (4 poäng)

2. Betraktar en bil med axelavst̊andet 2.7 m där tyngdpunkten ligger 1.2 m
bakom den främre hjulaxeln. Bilens massa är 2000 kg och sidkraftskoef-
ficienterna är Cαf = Cαr = 5 · 104 N . Vilket värde är det största värde
som förstärkningen Gyaw = Ωz/δf kan anta och vid vilken hastighet antas
detta värde? (6 poäng)

3. Figuren visar krafterna som verkar p̊a en bil under inbromsning.

Antag att l1 = 1.3 m, l2 = 1.4 m, W = 18 kN , ha = hd = h = 0.5 m, rull-
motst̊andskoefficienten är fr = 0.013 och att friktionskoefficienten mellan
däck och underlag är µ = 0.9. Bestäm fördelningen mellan bromskraf-
ten fram och bromskraften bak s̊a att bakhjulen och framhjulen l̊aser sig
samtidigt. (6 poäng)

4. En bil med massa 1800 kg kör i en uppförsbacke med lutning 2o och h̊aller
hastigheten 80 km/h. Antag att summan av rull- och luftmotst̊and ges av

Rr + Ra = a + bV 2

där a = 200 N och b = 0.50 Ns2/m2. Hur mycket kommer bilens hastighet
att minska p̊a 150 m om man frikopplar? (6 poäng)
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5. Figuren visar en modell med tv̊a frihetsgrader för att studera hopp- och
nickrörelser.

Givet är kf = 36 kN/m, kr = 38 kN/m, l1 = 1.3 m, l2 = 1.4 m, bilens
massa ms = 1800 kg och bilens tröghetsmoment Iy = 3500 kg · m2.

a) Ställ upp differentialekvationerna som beskriver bilens rörelser.(3 poäng)

b) Bestäm de naturliga frekvenserna. (4 poäng)

6. Figuren i bilagan visar hur lateral kraft beror av avdriftsvinklarna för
fram- resp. bakdäcken. Antag att bilen h̊aller konstant hastighet 80 km/h
och kör p̊a en cirkel med radien 100 m. Axelavst̊and är L = 2.8 m och
tyngdpunkten ligger 1.3 m bakom framaxeln. Bilens massa är 1900 kg.

Bestäm styrvinkeln. Markera i figuren vilka värden du läser av och glöm
inte att lämna in figuren. (6 poäng)

7. Betrakta en kvartbilsmodell med en fjädrad massa ms = 400 kg, en fjäder
med styvhet k = 25 kN/m och en dämpare med dämpkoefficient c =
2 kNs/m.
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Bilen färdas med hastigheten 60 km/h p̊a en sinusformad väg med v̊aglängd
15 m och amplitud p̊a 12 mm. Mellan vilka värden varierar kraften mot
vägen? (6 poäng)
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8. En framhjulsdriven bil kör rakt fram och h̊aller hastigheten 70 km/h.
Antag att ett tekniskt fel inträffar s̊a att en longitudinell kraft 0.5Fmax

verkar p̊a höger bakhjul, där Fmax = 4500 N är maximal longitudinell
kraft i fallet att den laterala kraften är noll.

Antag vidare att föraren frikopplar och kompenserar med ratten s̊a att
bilen inte vrider sig, d.v.s. girhastigheten Ωz är lika med noll. Bestäm
bilens laterala hastighet, efter ett kort insvängningsförlopp.

För ett fritt rullande hjul antas den linjära modellen Fy(α) = Cαα gälla för
alla fyra hjulen, där Cα = 50000 N . Vid b̊ade longitudinella och laterala
krafter används friktionsellipsen. Axelavst̊and är L = 2.8 m och tyngd-
punkten ligger 1.3 m bakom framaxeln. Sp̊arvidden är 1.5 m. (7 poäng)
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Bilaga

Lateral kraft per däck, ej per däckpar, som funktion av avdriftsvinklarna:
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