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Tutkimuksessa selvitettiin tutkittavan HCT-ajoneuvoyhdistelmän rengastuksen ja 

renkaiden kulumisen vaikutusta ajostabiliteettiin. Tutkittava ajoneuvoyhdistelmä on 

vetoauton, puoliperävaunun ja täysperävaunun yhdistelmä, jonka kokonaispituus on noin 

33 metriä ja suurin sallittu kokonaismassa 104 tonnia. Työssä määritettiin simulointimalli 

tutkittavasta ajoneuvoyhdistelmästä monikappaledynamiikka -ohjelmistolla ja 

rengasmallit ympärivuotisille sekä talvirenkaille kuivalle asfaltille, märällä asfaltille ja 

jääpinnalle. Tutkittavaan ajoneuvoyhdistelmään rakennetun ajotilasuureita mittaavan 

mittausjärjestelmän avulla määritettiin simulointimallin vastaavuus tutkittavaan 

ajoneuvoyhdistelmään ajokokeilla. Simulointimallilla tarkasteltiin teoreettisesti 

rengastuksen vaikutusta tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin. 

Tutkittavasta ajoneuvoyhdistelmästä määritettiin simulointimalli monikappale-

dynamiikka -ohjelmistolla. Ajoneuvoyksiköiden rungot ja kuormat mallinnettiin jäykkinä 

keskitetyn massan kappaleina. Akselien tuenta ja jousitusjärjestelmä mallinnettiin 

mittauksiin tukeutuen. Rengasmallit määritettiin mittaamalla renkaiden voimantuotto 

kokeellisin mittauksin. Simulointimallin korrelaatio kokeellisiin mittauksiin oli verraten 

korkea. 

Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin vaikuttavat mm. ajonopeus, ajoneuvoyhdistelmän 

rakenneparametrit, ajoneuvoyhdistelmän tyyppi, ajoneuvoyksiköiden lukumäärä, 

ajoneuvoyhdistelmän mitoitus sekä ajoneuvoyhdistelmän rengastus.  Ajoneuvo-

yhdistelmän sivuttaisvärähtelyt alkavat yleisesti ulkoisten herätteiden tai ohjausherätteen 

vaikutuksesta. Ulkoisia herätteitä ovat esimerkiksi sivuttaiset tuulenpuuskat ja erinäiset 



 

tieherätteet. Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti on varsinkin kohtalaisen kitkan 

olosuhteissa yleensä riittävän hyvä ulkoisia herätteitä vastaan. Ohjausheräte on kuitenkin 

ongelmallisempi, sillä tieliikenteessä käytettävillä nopeuksilla vetoauton liikkeet 

vahvistuvat sitä seuraavissa perävaunuissa. Tällöin esimerkiksi nopea väistöliike voi 

johtaa ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin menettämiseen, joka voi ilmetä esimerkiksi 

perävaunun suurena sivuttaissuuntaisena heilahteluna matalan kitkan olosuhteissa tai 

perävaunun kaatumisena korkean kitkan olosuhteissa. 

Tutkitun ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti vaikuttaa haasteelliselta johtuen vetoauton 

sivuttaisliikkeiden suuresta vahvistumisesta täysperävaunussa. Ajoneuvoyhdistelmän 

kuljettajan on oltava tietoinen ajoneuvoyhdistelmän ominaisuuksista ja huomiota on 

kiinnitettävä erityisesti ennakoivaan ajotapaan äkkinäisten ohjausliikkeiden 

ehkäisemiseksi. Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia voidaan parantaa matalan kitkan 

olosuhteissa huomattavasti talvirenkailla verrattuna ympärivuotisiin renkaisiin. Matalan 

kitkan olosuhteissa renkaiden kuluminen kasvattaa perävaunujen heilahtelua 

huomattavasti ja madaltaa nopeutta, jolla perävaunu voi ajautua ulos tieltä.  

Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin kannalta edullisinta on pyrkiä asentamaan uudet ja 

olosuhteisiin sopivat renkaat ensisijaisesti täysperävaunun takatelille, jos koko 

ajoneuvoyhdistelmän rengastaminen olosuhteisiin sopivilla renkailla ei ole mahdollista. 

Avainsanat: HCT-ajoneuvoyhdistelmä, stabiliteetti, renkaat



 

ABSTRACT 

Tire monitoring and the influence of tires on the stability of a HCT vehicle combination 

Miro-Tommi Tuutijärvi 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2017, 143 p. + 76 p. appendixes 

Supervisor: Mauri Haataja 

 

In this study, the effect of tires and tire wear on the stability of a HCT vehicle combination 

is investigated. The studied vehicle combination consists of a tractor, semitrailer and a 

full trailer and the total length is about 33 meters and the gross combination weight is 104 

tons. A simulation model of the studied vehicle is defined with a multi-body dynamics 

software and the tire models are defined for all-season and winter tires for dry asphalt, 

wet asphalt and ice. The studied vehicle combination is equipped with instrumentation to 

measure values concerning the driving dynamics and with the instrumentation the 

correlations between the simulation model output and measured values are defined. The 

simulation model is used to investigate the effect of tires on the stability of the studied 

vehicle combination. 

A simulation model of the studied vehicle is defined with multi-body dynamics software. 

The frames and the loads of the vehicle units are defined as rigid bodies with lumped 

masses. The axles and the suspension systems are defined based on the measurements of 

the studied vehicle combination. Tire models are defined based on the experimental 

measurements of the tire force output. The correlation between the simulation model 

output and the measured values was comparatively high. 

Driving speed, structural parameters, the type of the vehicle combination, the number of 

the vehicle units, the dimensioning of the vehicle combination and tires amongst other 

things affect the stability of a vehicle combination. The lateral oscillations of a vehicle 

combination usually originate from external forces or the steering input. External forces 

include, but are not limited to different road excitations and lateral gusts of wind. The 

stability of a vehicle combination, especially on high friction conditions, is usually 



 

adequate against external forces. Steering input is more problematic, because on the 

speeds used in the roads the lateral movements of the towing vehicle are amplified in the 

following vehicle units. This can cause the loss of stability when i.e. an obstacle has to 

be avoided which can result in huge trailer swing at low friction conditions or in a rollover 

of the trailer in high friction conditions. 

The stability of the studied vehicle combination is problematic, since the lateral 

movements of the towing vehicle are highly amplified on the full trailer. The driver has 

to be aware about the behavior of the vehicle combination and attention has to be paid to 

proactive driving style in order to prevent hazardous steering inputs. The stability of the 

vehicle combination can be improved significantly with winter tires on low friction 

conditions when compared with all-season tires. In the low friction conditions the tire 

wear increases trailer swing notably and lowers the speed when the trailer might drift off 

the road. Regarding the stability of the vehicle combination, installing the new and right 

tires for the conditions on the rear bogie of the full trailer is desirable, if changing all the 

tires is not possible. 

Keywords: HCT vehicle combination, stability, tires 



 

ALKUSANAT 

Tutkimuksessa selvitetään rengastuksen vaikutusta HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin eri ajoalustoilla. Työn tuloksina saadaan käsitys siitä, miten 

ympärivuotisten renkaiden ja talvirenkaiden voimankehitys eroaa toisistaan eri 

ajoalustoilla sekä siitä, millainen vaikutus renkailla on ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin erilaisissa ajo-olosuhteissa. Työn tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa 

raskaan kaluston talvirenkaiden käyttötarvetta. Tutkimusta suoritettiin rengasseurannan 

osalta joulukuusta 2015 tammikuuhun 2016 ja teoreettisen tarkastelun osalta elokuusta 

2016 helmikuuhun 2017. 
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järjestämisestä sekä avusta tutkimuksen teossa. DI Ville Pirnestä haluan kiittää 

ajoneuvoyhdistelmän mittausjärjestelmän rakentamisesta. Kiitokset myös vanhemmilleni 
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1 JOHDANTO 

Suomessa on tällä hetkellä liikenteessä yhteensä 26 HCT-ajoneuvoyhdistelmää (High 

Capacity Transport), joista 11 on kokonaismassaltaan yli 76 tonnisia ja huomattavasti yli 

25 metriä pitkiä (Trafi 2017). Yli 30 metriä pitkät yhdistelmät ovat yleensä 3-nivelisiä, 

jolloin ajoneuvoyhdistelmän mitoittaminen on haasteellista stabiliteetti ja kääntyvyys 

huomioiden verrattuna perinteiseen 2-niveliseen ajoneuvoyhdistelmään. Liikenteessä 

olevista huomattavasti yli 25 metrin pituisista yhdistelmistä suurin osa on vetoauton, 

puoliperävaunun ja täysperävaunun tai vetoauton, puoliperävaunun, dollyn ja toisen 

puoliperävaunun muodostamia ISO 3 tai A-double tyyppisiä ajoneuvoyhdistelmiä. 

Lisäksi liikenteessä on kaksi pitkää vetoauton, linkkivaunun ja puoliperävaunun 

muodostamaa ISO 5 tai B-double tyyppistä ajoneuvoyhdistelmää, yksi vetoauton, 

linkkivaunun, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun muodostama 

ajoneuvoyhdistelmä sekä yksi vetoauton, dollyn, linkkivaunun ja puoliperävaunun 

muodostama ajoneuvoyhdistelmä. (ISO 18868; NHVR 2014) 

Erilaisia modulaarisia sekä pidempiä ja raskaampia ajoneuvoyhdistelmiä on tutkittu 

viime vuosina mm. Aurellin ja Wadmanin, Kharrazin, Lujitenin sekä Widebergin ja 

Dahlbergin puolesta. Näissä tutkimuksissa on tutkittu erityyppisten 

ajoneuvoyhdistelmien stabiliteettia simuloimalla ajokokeita laskennallisissa malleilla 

sekä monikappaledynamiikka -ohjelmistoilla. Tutkimuksissa on havaittu nivelpisteiden 

määrän kasvattamisen, ts. ajoneuvoyksiköiden määrän kasvattamisen heikentävän 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia, mutta myös ajoneuvoyhdistelmän tyyppi, 

kytkentämitat yms. parametrit vaikuttavat huomattavasti stabiliteettiin. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että stabiliteetin kannalta edullisesti mitoitetun 3-nivelisen 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti voi olla parempi kuin stabiliteetin kannalta 

epäedullisesti mitoitetun 2-nivelisen ajoneuvoyhdistelmän. Erityisesti 

ajoneuvoyhdistelmät, joissa toisen perävaunun perään on kytketty lyhyen akselivälin 

omaava perävaunu, kuten keskiakseliperävaunu, voivat olla huomattavan epästabiileja.  

(Aurell & Wadman 2007; Kharrazzi 2012; Lujiten 2010; Wideberg & Dahlberg 2009.) 

Rengastuksen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin on tutkittu vuonna 2007 

Lehessaaren toimesta. Lehessaari tutki kuluneiden renkaiden vaikutusta 2-niveliseen 
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vetoauton, dollyn ja puoliperävaunun muodostamaan moduuliyhdistelmään. Lehessaaren 

tutkimuksen perusteella ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin kannalta on edullista pyrkiä 

asentamaan uudet renkaat ensisijaisesti mahdollisimman taakse puoliperävaunun 

teliakselistolla ja toissijaisesti dollyn takimmaiselle akselille. Mallinnukset ja simulaatiot 

oli suoritettu ADAMS monikappaledynamiikka -ohjelmistolla. (Lehessaari 2007.) 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu erityisesti rengastuksen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin niin korkean kuin matalan kitkan olosuhteissa. Tutkittava 

ajoneuvoyhdistelmä on Ketosen Kuljetus Oy:n ns. Jätti. Ajoneuvoyhdistelmän pituus on 

noin 33 metriä ja ajoneuvoyhdistelmälle suurin sallittu kokonaismassa on 104 tonnia. 

Ajoneuvoyhdistelmä on kokonaismassaltaan suurin HCT-kokeiluluvan saaneista. 

Ajoneuvoyhdistelmällä ajetaan raakapuuta pääosin Ivalosta Rovaniemelle ja 

liikennöintilupa on myönnetty Inarin ja Kemin välille. Ajoneuvoyhdistelmä muodostuu 

4-akselisesta vetoautosta, 4-akselisesta puoliperävaunusta ja 5-akselista 

täysperävaunusta, jolloin tutkittava ajoneuvoyhdistelmä on ISO 3 tai A-double tyyppinen 

ajoneuvoyhdistelmä. Ajoneuvoyhdistelmässä on yhteensä 46 rengasta, vain vetoauton 1. 

ja 4. akselin renkaat sekä puoliperävaunun 4. akselin renkaat ovat yksittäisasennettuja. 

Tutkittava ajoneuvoyhdistelmä aloitti liikennöinnin syksyllä 2015 ja tähän mennessä 

ajoneuvoyhdistelmän kokonaisajosuorite on ollut noin 350000 km. Kuljettajien 

kokemuksien mukaan ajoneuvoyhdistelmällä ajaminen ei ole juurikaan poikennut 

tavanomaisista täysperävaunuyhdistelmistä. Erittäin liukkaalla kelillä 

ajoneuvoyhdistelmän täysperävaunu on hinattu erikseen Saariselällä sijaitsevan ns. 

magneettimäen huipulle. Kuljettajien mielestä ajoneuvoyhdistelmä on vaikuttanut 

hieman epävakaammalta kuormaamattomana kuin kuormattuna. 

Rengastuksen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin tarkasteltiin suorittamalla 

ajoneuvoyhdistelmälle rengasseuranta, mittaamalla ympärivuotisten sekä talvirenkaiden 

voimankehitys eri ajoalustoilla, parametrisoimalla rengasmallit renkaiden 

voimankehityksen mittaustuloksista, mallintamalla ajoneuvoyhdistelmä ADAMS 

monikappaledynamiikka -ohjelmistolla ja suorittamalla stabiliteettitarkastelut 

simuloimalla eri ajokokeita ADAMS -ohjelmistolla. Rengasseurannalla selvitettiin miten 

ajoneuvoyhdistelmän eri akseleiden renkaat kuluvat. Renkaiden voimankehityksen 
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mittauksilla eri ajoalustoilla määritettiin rengasmallit ympärivuotisille sekä talvirenkaille 

kuivalle asfaltille, märälle asfaltille sekä jäälle ja ADAMS -ohjelmistolla tarkasteltiin 

miten renkaat vaikuttavat ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin. Tuloksina saadaan käsitys 

siitä, miten ajoalusta vaikuttaa ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin, miten erilaiset renkaat 

vaikuttavat stabiliteettiin eri ajoalustoilla, miten renkaiden kuluminen vaikuttaa 

stabiliteettiin sekä minkä akselien renkaiden kuluminen on kriittistä stabiliteetin kannalta. 

Näiden lisäksi tarkasteltiin myös ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia kuormaamattomana 

kuljettajien kommenttien perusteella. 
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2 AJODYNAMIIKKA 

Ajoneuvon ajo-ominaisuuksilla viitataan yleensä ajoneuvon ohjausvasteeseen ja 

vasteeseen ulkoisiin häiriötekijöihin, kuten tuulenpuuskiin ja tieherätteisiin (Wong 2001: 

335). Ajo-ominaisuuksissa on kaksi peruskysymystä, joista ensimmäinen käsittelee 

ajoneuvon ohjaamista haluttua ajorataa pitkin ja toinen ajoneuvon pysymistä halutulla 

ajoradalla ulkoisten häiriövoimien vaikutuksen alaisena (Wong 2001: 335). Ajo-

ominaisuuksilla tarkoitetaan myös ajoneuvon ominaisuuksia jotka ilmaisevat kuljettajalle 

ajoneuvon liikesuunnan helpottaen ajoneuvon ajamista (Genta 2003: 206). Esimerkiksi 

ajoneuvo jonka ohjaavien renkaiden kaartojäykkyys on huomattavan pieni, voi tuntua 

kuljettajasta etäiseltä ja epätarkalta kun ohjauspyörää käännetään. Tämä johtuu pienen 

kaartojäykkyyden omaavan renkaan suuremmasta sortokulman tarpeesta 

sivuttaisvoimien kehittämiseksi verrattuna renkaaseen, jonka kaartojäykkyys on 

suurempi. 

Kuljettaja ja ajoneuvo muodostavat suljetun järjestelmän (closed-loop), jossa kuljettaja 

arvioi ja suorittaa tarvittavat ohjauskomennot ajoneuvon ohjaamiseksi haluttua ajorataa 

pitkin ajoneuvon liikesuunnan muutoksiin perustuen. Erittäin harjaantunut kuljettaja 

pystyy tarvittaessa korvaamaan puutteita ajoneuvon ominaisuuksissa oikeilla 

ohjauskomennoilla ajoneuvon käsittelyn äärirajoilla, toisaalta keskiverto kuljettaja ei 

kykene käsittelemään ajoneuvoa sen äärirajoilla. Pelkästään ajoneuvon ominaisuuksia 

tarkasteltaessa kuljettajan vaikutus ajoneuvon käyttäytymiseen jätetään huomiotta, 

jolloin tarkastellaan ajoneuvoa avoimena järjestelmänä (open-loop). 

Tarkasteltaessa ajoneuvoa jäykkänä keskitetyn massan kappaleena, sillä on kuusi 

vapausastetta kuvassa 1 esitetyn SAE-koordinaatiston mukaisesti (SAE J670e). 

Ajodynamiikan tutkiminen keskittyy näiden akselien suuntaisten translaatio- ja 

rotaatioliikkeiden tutkimiseen. Ajoneuvon sivuttaisdynamiikassa tutkitaan pitkittäis- ja 

poikittaisliikkeitä sekä kiertoliikettä pystyakselin ympäri (yaw). Käytännössä ajoneuvon 

kääntäminen johtaa myös kiertoliikkeeseen pitkittäisakselin ympäri (roll), joka voi 

ajoneuvon akselistorakenteesta riippuen aiheuttaa renkaiden kääntymisen vaikuttaen 

ajoneuvon sivuttaisliikkeisiin. Lisäksi pystyliike ja kiertoliike poikittaisakselin ympäri 

(pitch) voivat vaikuttaa ajoneuvon ohjausvasteeseen. Näiden liikkeiden mukaan 
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ottaminen sivuttaisdynamiikkaa tutkittaessa on lähinnä tarpeellista määritettäessä 

ajoneuvon käyttäytymistä sen käsittelyn äärirajoilla. (Wong 2001: 335.) 

 

Kuva 1. Ajoneuvon koordinaattijärjestelmä. 

2.1 Ajoneuvojen ja yhdistelmien käyttäytyminen 

Ajoneuvon käyttäytymistä voidaan tutkia ajan suhteen vakioiduilla ohjausherätteillä sekä 

ajan suhteen muuttuvilla vakioiduilla ohjausherätteillä. Tällöin tarkastellaan ajoneuvon 

vastetta erilaisiin ohjausherätteisiin avoimena järjestelmänä. Tutkittaessa ajoneuvon 

käyttäytymistä ajan suhteen muuttuvilla ohjausherätteillä tutkitaan suljetun kuljettaja-

ajoneuvo järjestelmän käyttäytymistä. 

Ajan suhteen vakioina pysyvillä ohjausherätteillä tutkitaan ajoneuvon käyttäytymistä 

vakiokaarre- ja vakio-ohjauskulmakokeilla eri vakioajonopeuksilla sekä 

vakioajonopeudella eri kaarresäteillä. Ajan suhteen vakiona pysyvillä ohjausherätteillä 

ajoneuvon massahitausmomentti voidaan jättää huomiotta, koska ajoneuvon liiketila 

pystyakselin suhteen kiertymisessä pysyy vakiona (Wong 2001: 339–340). Tutkittaessa 

ajoneuvon käyttäytymistä em. kokeilla määritetään ohjauskulman aiheuttama ajoneuvon 

sortokulma, sivuttaiskiihtyvyys sekä pystykiertymiskulmanopeus. Kuvassa 2 on esitetty 

ajoneuvon yksinkertaistettu malli vakiokaarrekokeessa. 
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Kuva 2. Yksinkertaistettu ajoneuvon malli vakiokaarrekokeessa 

Ajoneuvon käyttäytyminen voidaan määrittää vakiotilannekokeista neutraali-, ali- tai 

yliohjautuvaksi. Aliohjautuvan ajoneuvon etuakselin renkaiden sortokulma α1 on 

suurempi kuin taka-akselin renkaiden sortokulma α2, jolloin ajoneuvon 

aliohjautuvuuskerroin Kus on positiivinen. Yliohjautuvan ajoneuvon taka-akselin 

renkaiden sortokulma on suurempi kuin etuakselin, jolloin aliohjautuvuuskerroin Kus on 

negatiivinen. Neutraalisti ohjautuvan ajoneuvon etuakselin renkaiden sortokulma on 

vastaava kuin taka-akselin renkaiden, jolloin aliohjautuvuuskerroin Kus = 0. 

Aliohjautuvalla ajoneuvolla ohjauskulmaa δ on siis kasvatettava ajoneuvon sortokulman 

β kasvattamiseksi ja halutun kaarresäteen pitämiseksi nopeutta kasvatettaessa. 

Yliohjautuvalla ajoneuvolla ohjauskulmaa on vastaavasti pienennettävä. Neutraalisti 

ohjautuvalla ajoneuvolla ohjauskulma halutulle kaarresäteelle säilyy vakiona. (Wong 

2001: 339–347.) 

Aliohjautuvalle ajoneuvolle voidaan määrittää vakiokaarrekokeista karakteristinen 

nopeus vchar, jolloin ohjauskulma on kaksinkertainen Ackerman-kulmaan nähden 

kaarresäteen säilyttämiseksi. Vastaavasti yliohjautuvalle ajoneuvolle voidaan määrittää 

kriittinen nopeus vcrit, jolla ohjauskulma on nolla kaarresäteen säilyttämiseksi. Kuvassa 3 

on esitetty ajoneuvon käyttäytymisen vaikutus pystykiertymäkulmanopeuden kasvuun 

vakiotilannekokeessa vakioidulla ohjausherätteellä nopeutta nostettaessa. (Wong 2001: 

339–345.) 
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Kuva 3. Ajoneuvon neutraalin tai ali- ja yliohjautuvan käyttäytymisen vaikutus 

pystykiertymäkulmanopeuden kasvuun vakiotilannekokeessa. 

Ajoneuvon vakiotilannekokeen käyttäytymiseen vaikuttavat päätekijät ovat ajoneuvon 

painonjakauma ja renkaiden kaartojäykkyys (Wong 2001: 345). Tarkasteltaessa 

ajoneuvon käyttäytymistä tarkemmin, on huomioitava että käyttäytymiseen vaikuttavat 

myös mm. jousituksen kallistumaohjaus, renkaiden pystykallistuman muutokset jouston 

aikana ja dynaamisen painonsiirron aiheuttamat muutokset akselin kaartojäykkyydessä 

(Gillespie 1992: 209–226). Edellä mainituista seikoista johtuen on mahdollista, että 

ajoneuvon käyttäytyminen muuttuu suurilla sivuttaiskiihtyvyyksillä, jolloin 

aliohjautuvasta ajoneuvosta voi tulla yliohjautuva (Wong 2001: 347).  

Ohjauskulmaa muutettaessa ajoneuvo ei saavuta vakiotilannetta välittömästi. Jaksoa 

ohjausherätteen antamisen ja vakiotilanteen saavuttamisen välillä kutsutaan 

transienttitilanteeksi, jolloin tutkitaan ajoneuvon vastetta transienttitilanteessa. 

Ajoneuvon vaste transienttitilanteessa on optimaalinen, kun vakiotilanne saavutetaan 

nopeasti ja mahdollisimman vähäisellä huojunnalla tasapainoasemasta, ts. ajotilaa 

kuvaavat suureet vaimenevat mahdollisimman nopeasti. Tutkittaessa ajoneuvon 

käyttäytymistä transienttitilanteessa, ajoneuvo on samanaikaisesti sekä translaatio- että 

rotaatioliikkeessä jolloin ajoneuvon massahitausmomentti tulee ottaa huomioon. 

Ajoneuvon vastetta voidaan tutkia avoimena järjestelmänä transienttitilanteessa ajan 

suhteen vakioiduilla ohjausherätteillä. (Wong 2001: 359.) 

Ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiselle transienttitilanteessa suurella nopeudella on 

ominaista vetoauton sivuttaissuuntaisten liiketilojen vahvistuminen perävaunussa. 

Kuvassa 4 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän vetoauton ja perävaunun painopisteiden 
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kulku-urat ja pystykiertymäkulmanopeudet suurella nopeudella suoritetun 

kaistanvaihdon aikana. Kuvasta voidaan havaita, että vetoauton kääntyessä vasemmalle, 

perävaunu kaartaakin ensin oikealle. Kaistan vaihduttua perävaunu tekee vetoautoa 

laajemman liikkeen. Viiveet ajoneuvoyksiköiden ohjautumisessa johtuvat 

kytkentäpisteiden sijainnista ajoneuvoyksiköiden kääntökeskiön takana. 

 

Kuva 4. Ajoneuvoyhdistelmän käyttäytyminen kaistanvaihdossa. 

Yleisesti käytettyjä transienttikokeita ovat erilaiset kaistanvaihto- ja 

kaksoiskaistanvaihtokokeet sekä ohjauksen askel- ja sinimuotoiset herätteet. 

Muuttamalla sinimuotoisen ohjausherätteen taajuutta voidaan tarkastella ohjausherätteen 

taajuuden vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen. (ISO 14791.) 

2.2 Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti 

Ajoneuvon stabiliteetilla tarkoitetaan ajoneuvon kykyä saavuttaa tasapainotila 

ohjausherätteen tai ulkoisen voiman vaikuttaessa tai niiden vaikuttamisen jälkeen (Wong 

2001: 363). Ajoneuvon stabiliteetti voidaan jakaa sivuttais- ja kallistumisstabiliteettiin, 

jotka liittyvät toisiinsa sivuttaiskiihtyvyyden kautta (Aurell & Edlund 1989: 3). 

Ohjausliike aiheuttaa ajoneuvossa poikittaisliikkeen ja kiertymisliikkeen pystyakselin 

ympäri aikaansaaden sivuttaiskiihtyvyyden joka kallistaa ajoneuvoa. Henkilöautojen 

osalta kallistumisstabiliteetti on yleisesti hyvä, koska ajoneuvon painopisteen korkeus 

suhteessa raideleveyteen on pieni. Raskaalla ajoneuvolla kallistumisstabiliteetti on 

ongelmallisempi johtuen painopisteen korkeudesta suhteessa raideleveyteen.  

Edelleen stabiliteetti voidaan jakaa myös dynaamiseen ja staattiseen stabiliteettiin. 

Ajoneuvo on staattisesti stabiili, jos se tasapainoasemastaan poikkeuttamisen jälkeen 

pyrkii palaamaan tasapainoasemaan ja saavuttaa sen. Ajoneuvo on dynaamisesti stabiili, 

jos se pyrkii palaamaan edeltävään tasapainoasemaan ja saavuttaa sen vähintään 
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asymptoottisesti, ts. ajan kasvaessa. Dynaamisesti epästabiili ajoneuvo poikkeutuu 

tasapainoasemasta enenevissä määrin. Aliohjautuva ajoneuvo on sivuttaissuunnassa aina 

stabiili. Yliohjautuva ajoneuvo on vastaavasti sivuttaissuunnassa stabiili kriittisen 

nopeuden alapuolella. (Genta 1997: 258–259; Wong 2001: 363–366.) 

Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti on ongelmallisempi verrattuna yksittäiseen 

ajoneuvoon. Kuvassa 4 esitetystä ajoneuvoyhdistelmän kaistanvaihdosta havaitaan, että 

vetoauton liikkeet vahvistuvat perävaunussa. Sivuttaiskiihtyvyyden kasvaminen 

perävaunussa tekee kallistumisstabiliteetista yleensä hieman ongelmallisempaa, koska 

raskaiden ajoneuvojen painopiste suhteessa raideleveyteen on korkealla. Tämä voi johtaa 

korkean kitkan olosuhteissa siihen, että ajoneuvon kallistumisstabiliteetti menetetään 

ennen sivuttaisstabiliteettia ja ajoneuvo kaatuu. Toisaalta matalan kitkan olosuhteissa 

sivuttaisstabiliteetti menetetään ensin, jonka seurauksena ajoneuvo voi ajautua ulos tieltä 

ja kaatua. 

2.3 Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin vaikuttavat tekijät 

Ajoneuvoyhdistelmän käyttäytyminen riippuu yksittäisten ajoneuvoyksiköiden 

sivuttaisdynamiikasta ja kiertymisdynamiikasta pysty- ja pitkittäisakselien suhteen sekä 

ajoneuvoyksiköiden kytkeytymisestä toisiinsa.. Seuraavassa on esitetty keskeisiä 

ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka eivät ole kuljettajasta 

riippuvaisia: (Fancher 1989, Gillespie 1992; Luijten 2010: 10, Rahkola 2006, Aurell & 

Wadman 2007, Aurell & Edlund 1989.) 

Perävaunun akseliväli 

Perävaunun lyhyt akseliväli johtaa perävaunun matalaan kiertoheilahtelun 

vaimennukseen, joka johtaa vetoauton liikkeiden suureen vahvistumiseen perävaunussa. 

Ääriesimerkki lyhyestä akselivälistä on kaksiakselinen keskiakseliperävaunu. 

Vetokytkimen tyyppi ja sijainti 

Ajoneuvoyhdistelmien ajoneuvoyksiköiden välinen kytkentä on joko vetopöytätyyppinen 

tai vetokytkintyyppinen. Mitä edemmäs vetokytkin voidaan sijoittaa edeltävässä 
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ajoneuvoyksikössä, sitä vähemmän vetoauton liikkeet vahvistuvat perävaunuissa. Tämän 

vuoksi vetopöytätyyppinen kytkentä on yleensä stabiliteetin kannalta parempi, sillä 

kytkentä on mahdollista siirtää jopa edeltävän ajoneuvoyksikön kääntökeskiön 

etupuolelle, kun vetokytkimen tapauksessa vetokytkin on kääntökeskiön takana. 

Haittapuolena vetokytkimen eteenpäin siirtäminen kasvattaa perävaunun tai 

perävaunujen oikomista. 

Nivelten lukumäärä 

Ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden välisten nivelten lukumäärän kasvattaminen 

suurentaa vetoauton liikkeiden vahvistumista viimeisessä ajoneuvoyksikössä. 

Vetoaisan pituus 

Pidempi vetoaisa pienentää vetoauton liikkeiden vahvistumista perävaunussa tai 

perävaunuissa. 

Painopisteen sijainti perävaunussa ja ajoneuvoyhdistelmässä 

Kuorman siirtäminen taaksepäin ajoneuvoyhdistelmässä ja kuorman siirtäminen 

taaksepäin ajoneuvoyksikössä kasvattaa vetoauton liikkeiden vahvistumista 

perävaunussa tai perävaunuissa. Myös kuorman kasvattaminen johtaa suurempiin 

vetoauton liikkeiden vahvistumisiin perävaunuissa kasvaneen massahitausmomentin 

myötä. 

Ohjautuvat akselit 

Ohjautuvien akselien tarkoitus on siirtää ajoneuvoyksikön kääntökeskiötä eteenpäin 

ajoneuvoyhdistelmän oikomisen vähentämiseksi, jolloin ajoneuvoyksikön 

käytännöllinen akseliväli pienenee. Kun ohjautuvalla akselilla varustettuun 

ajoneuvoyksikköön liitetään toinen ajoneuvoyksikkö, myös vetokytkimen takaylitys 

kasvaa. Em. seikkojen vuoksi vetoauton liikkeiden vahvistuminen perävaunussa tai 

perävaunuissa kasvaa, jolloin ohjautuvan akselin lukkiutuminen suuremmissa 

nopeuksissa on perusteltua. 
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Renkaiden kaartojäykkyys 

Ajoneuvoyksikön viimeisen tai viimeisten akselien kaartojäykkyyden kasvattaminen ja 

vastaavasti ajoneuvoyksikön ensimmäisen tai ensimmäisten akselien kaartojäykkyyden 

pienentäminen kasvattaa ajoneuvoyksikön taipumusta aliohjautumiseen. 

Aliohjautuminen on stabiliteetin kannalta edullista. Lisäksi perävaunujen renkaiden 

kaartojäykkyyden kasvattaminen pienentää vetoauton liikkeiden vahvistumista 

perävanuissa. 

Ajoneuvon rakenneparametrit 

Ajoneuvoyksikön voimakas kallistuminen ulkokaarteeseen voi kasvattaa ulkokaarteen 

puoleisten renkaiden pystykuormitusta kaartojäykkyyden epälineaariselle osalle, jolloin 

akselin renkaiden kokonaissivuttaisvoima pienenee. Ajoneuvoyksikön akselistojen ja 

jousituksen alhainen kallistusjäykkyys lisää dynaamista painonsiirtymistä ulkokaarteen 

puoleiselle pyörälle heikentäen stabiliteettia ja voi lisätä jousitusrakenteesta riippuen 

kallistumaohjausta.  

2.4 Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin määrittäminen 

Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin määrittämisessä voidaan käyttää vakiotilannekokeita 

tai transienttikokeita. Tämän tutkimuksen laajuudessa keskitytään ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin transienttitilanteissa, ts. dynaamisen stabiliteettiin ja kuljettajan 

vuorovaikutusta ajoneuvoyhdistelmän kanssa ei huomioida.  

Ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetin määrittämiseksi transienttitilanteessa on 

kehitetty erilaisia menetelmiä, joista yksi käytetyimmistä on RA-arvo (Rearward 

Amplification) ja heikosti vaimennettujen ajoneuvoyhdistelmien tapauksessa lisäksi 

kiertoheilahtelun vaimennuskerroin (Yaw Damping Coefficient, YDC). RA-arvon ja 

kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen lisäksi on hyödyllistä määrittää myös perävaunun 

viimeisen akselin kulku-uran ylitys vetoauton etuakselin kulku-urasta (high speed 

offtracking). Menetelmät edellisten määrittämiseksi on esitetty seuraavissa kappaleissa ja 

määritetty ISO 14791 -standardissa (ISO 14791). Kallistumisstabiliteetin määrittämiseksi 
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transienttitilanteessa käytetään usein kuormansiirtymäkerrointa (Load Transfer Ratio, 

LTR) ja sen määrittäminen on esitetty kappaleessa 2.4.4. 

Yhteistä edellä mainituille ajokokeilla on se, että stabiliteetin määrittämiseksi käytetään 

ennalta määritettyjä ajokokeita, joiden aikana mitataan ajoneuvoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköistä ajotilasuureet, esimerkiksi pystykiertymäkulmanopeudet RA-arvon 

määrittämiseksi. 

2.4.1 RA-arvo 

RA-arvolla tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen ajoneuvoyksikön 

dynaamisten liiketilojen vaimenemista tai vahvistumista ajoneuvoyhdistelmän 

viimeisessä ajoneuvoyksikössä. RA-arvon ollessa suurempi kuin yksi, vetoauton liiketilat 

vahvistuvat viimeisessä ajoneuvoyksikössä ja pienempi kuin yksi, vetoauton liiketilat 

vaimenevat viimeisessä ajoneuvoyksikössä. RA-arvo voidaan lisäksi määrittää jokaiselle 

vetoautoa seuraavalle ajoneuvoyksikölle, mutta ajoneuvoyhdistelmän RA-arvona 

käsitetään ajoneuvoyhdistelmän viimeisen ajoneuvoyksikön liiketilojen suhde vetoauton 

liiketiloihin (ISO 14791). 

Ajoneuvoyhdistelmästä mitattavat ajotilasuureet kokeellisissa mittauksissa ja 

simuloinneissa voivat olla esimerkiksi ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudet 

tai sivuttaiskiihtyvyydet jonkin ennalta määritetyn ajokokeen aikana. Aurellin ja 

Wadmanin mukaan on suositeltavaa käyttää ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeuksia RA-arvon määrittämiseen, koska 

pystykiertymäkulmanopeus on globaali suure (Aurell & Wadman 2007). Tässä 

tutkimuksessa RA-arvon määrittämiseen simuloinneissa on käytetty 

pystykiertymäkulmanopeuksia. 

Ajokokeesta riippuen tuloksia voidaan tarkastella joko aika- tai taajuustasossa. RA-arvo 

määritetään aikatasossa määrittämällä ensimmäisen ja viimeisen ajoneuvoyksikön 

mitattavan suureen huippuarvot käytetyn ajokokeen aikana. Tarkasteltavana ajokokeena 

voidaan käyttää esimerkiksi kaistanvaihtokoetta. Kuvassa 5 ja yhtälössä (1) on esitetty 

RA-arvon määritys aikatasossa kaistanvaihtokokeessa 
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Kuva 5. RA-arvon määrittäminen kaistanvaihtokokeessa aikatasossa. 

 𝑅𝐴 =
|𝑥2|

|𝑥1|
.     (1) 

Taajuustasossa RA-arvo määritetään ensimmäisen ja viimeisen ajoneuvoyksikön 

taajuusvastefunktioiden vahvistuksista. Ajokokeena taajuusvastefunktioiden 

määrittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi muuttavan siniaalto-ohjausherätteen 

ajokoetta. Kuvassa 6 on esitetty aikatasossa ja taajuustasossa saadut RA-arvot samalle 

yhdistelmälle ohjausherätteen taajuuden funktiona. Tulokset eroavat toisistaan johtuen 

ohjausherätteen taajuussisällön eroista (ISO 14791). Ajoneuvoyhdistelmän 

taajuusvastefunktioiden määrittäminen on selvitetty yksityiskohtaisesti ISO 8726 -

teknisessä raportissa (ISO/TR 8726). 

 

Kuva 6. Erot RA-arvossa muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeessa (musta 

viiva) ja kaistanvaihtokokeessa siniaalto-ohjausherätteellä (punaiset 

ympyrät). 
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2.4.2 Kiertoheilahtelun vaimennuskerroin 

Kiertoheilahtelun vaimennuskertoimella kuvataan sitä, kuinka ajoneuvoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköt liikkuvat suhteessa toisiinsa ja kuinka nopeasti syntynyt kiertoheilahtelu 

vaimenee. Kiertoheilahtelun vaimennuksen suuruus on ajoneuvoyhdistelmän 

ominaisuus, jolloin se ei riipu ohjausherätteestä (Rahkola 2007: 11). 

Kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen määrittämiseen käytetään pulssiohjaus-

herätekoetta ja mitattavina suureina ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden välisiä 

nivelkulmia. Kuvassa 7 ja yhtälössä (2) on esitetty kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen 

määritys 

 

Kuva 7. Ajoneuvoyksiköiden välinen nivelkulma pulssiohjausherätekokeessa. 

 𝑌𝐷𝐶 = 
𝑙𝑛
𝑥1
𝑥2

√4𝜋2+(𝑙𝑛
𝑥1
𝑥2
)
2
.    (2) 

Kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen määritys poikkeaa standardista määritetystä 

heilahtelun nopean vaimenemisen vuoksi. Standardissa nivelkulma määritetään 

nivelkulman amplitudien keskiarvona. Jos ajoneuvoyhdistelmä muodostuu useammasta 

kuin kahdesta ajoneuvoyksiköstä, on kiertoheilahtelun vaimennuskerroin se, minkä 

ajoneuvoyksiköiden välissä kiertoheilahtelun vaimennuskerroin on pienin (ISO 14791). 
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2.4.3 Viimeisen ajoneuvoyksikön taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin 

kulku-urasta 

Viimeisen ajoneuvoyksikön taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta 

määritetään kaistanvaihtokokeessa ja suurin poikkeama kirjataan ylös. 

Ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetin menetys johtaa suureen poikkeamaan, jolloin 

on mahdollista että perävaunu ajautuu ulos varsinaiselta tieltä. Perävaunun suistuminen 

tieltä johtaa usein myös kallistumisstabiliteetin menetykseen. 

2.4.4 Kuormansiirtymäkerroin 

Kuormansiirtymäkertoimella mitataan ajoneuvoyhdistelmän kallistumisstabiliteettia. 

Kuormansiirtymäkerroin määritetään transienttitilanteessa, esimerkiksi 

kaistanvaihtokokeessa ajoneuvoyksikön puolelta toiselle siirtyneen painon suhteena 

akselikuormitukseen. Kuormansiirtymäkerroin määritetään yhtälöllä (3) 

 𝐿𝑇𝑅 = (𝐹2𝑧 − 𝐹1𝑧)/(𝐹1𝑧 + 𝐹2𝑧).   (3) 

Missä F2Z ja F1Z ovat akselin oikean ja vasemman puolen renkaiden pystykuormitukset. 

Jos kuormansiirtymäkerroin saa arvon ±1, toisen puolen renkaiden kontakti tiehen katoaa, 

jolloin kyseinen ajoneuvoyksikkö on lähellä kaatumisrajaa. Kuvassa 8 on esitetty 

ajoneuvoyhdistelmän viimeisen ajoneuvoyksikön taka-akselin kuormansiirtymäkerroin 

kaistanvaihtokokeessa. Kuormansiirtymäkerroin määritetään suurimpana 

kuormansiirtymäkertoimen arvona käytetyn ajokokeen aikana. Tässä tutkimuksessa 

kuormansiirtymäkerroin on määritetty viimeisen ajoneuvoyksikön viimeiselle akselille. 

 

Kuva 8. Kuormansiirtymäkerroin kaistanvaihtokokeessa. 
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3 RENKAIDEN VOIMANKEHITYS 

Ajoneuvon renkaalla on kolme perustehtävää. Renkaan tulee kantaa ajoneuvon pysty-

kuormitus, kehittää tarvittavat pitkittäissuuntaiset voimat jarrutusta ja kiihdytystä varten 

sekä kehittää tarvittavat sivuttaissuuntaiset voimat ajoneuvon pitämiseksi halutulla 

ajouralla ulkoisten herätteiden vaikuttaessa ja kaarreajoa varten. Renkaan perusrakenne 

on pysynyt samankaltaisena yksinkertaisena visko-elastisena toroidina, mutta vuosien 

tuotekehityksen ja optimoinnin seurauksena se on erittäin monimutkainen epälineaarinen 

järjestelmä, jonka toiminnan määrittäminen on haastavaa ja monimutkaista. (Gillespie 

1992: 336.) 

Nykyisin henkilöautojen ja kuorma-autojen renkaat ovat rakenteeltaan pääasiassa 

vyörenkaita (radial tires). Vyörenkaan rakenne koostuu yhdensuuntaisista säikeistä eli 

koordeista, jotka kulkevat renkaan poikki reunavaijerilta toiselle 90 asteen kulmassa 

(kuva 9). Näiden koordien päälle ja kumin pintakerroksen alle on lisätty jäykkä 

kudoksesta tai teräsvaijereista rakennettu vyö, joka vastaa renkaan sivuttaisstabiliteetista. 

Renkaan rakenne pitää renkaan myös koossa, sillä rengas on myös paineastia. Vyön 

koordikulma on noin 20 astetta renkaan kulutuspinnasta. Kaarreajossa tämä vyö pitää 

renkaan kulutuspinnan tasaisena vasten ajoalustaa. (Gillespie 1992: 336; Wong 2001: 7) 

Maastoajoneuvoissa ristikudosrengas (bias-ply tire) on yhä suosittu. Ristikudosrenkaan 

koordit kulkevat renkaan poikki reunavaijerilta toiselle noin 35–45 asteen kulmassa. 

koordikerrokset vaihtavat suuntaansa kerros kerrokselta. Ristikudosrengas on jäykempi 

sivuttaissuunnassa kuin vyörengas, mutta renkaan kosketuspinnan muoto vääristyy 

enemmän kuormituksen alaisena. Vyö ja ristikudosrenkaan rakenne on esitetty kuvassa 

9. (Gillespie 1992: 336; Nokian 2016.) 

 

Kuva 9. Ristikudosrenkaan rakenne vasemmalla ja vyörenkaan rakenne oikealla. 
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Renkaiden dimensiot ilmoitetaan renkaiden kyljissä. Esimerkiksi merkintä ”315/70 R22.5 

152/148M” tarkoittaa rengasta, jonka nimellisleveys on 315 millimetriä ja kumiosan 

korkeus 70 prosenttia nimellisleveydestä. Rengas on vyörengas (R) jonka vannekoko on 

22.5 tuumaa ja 152/148M koodi joka ilmoittaa renkaan nimelliskantavuuden 

yksittäisasennuksessa (LI 152 = 3550 kg) tai paripyöräasennuksessa (LI 148 = 3150 kg) 

suurimmalla sallitulla nopeudella M (130 km/h). (STRO 2005.) 

3.1 Rengasvoimat 

Rengasvoimien ja momenttien määrittämisen helpottamiseksi on tarpeellista käyttää 

koordinaattijärjestelmää joka toimii referenssinä erinäisille suureille. Eräs yleisimmin 

käytetty koordinaattijärjestelmä rengasvoimien määrittämiseen on SAE:n kuvassa 10 

esitetty koordinaattijärjestelmä (Gillespie 1992: 338; Wong 2001: 7–8; SAE J670e). 

 

Kuva 10. SAE rengaskoordinaattijärjestelmä. 

SAE:n rengaskoordinaattijärjestelmän origo on renkaan ja ajoalustan välisen 

kosketuspinnan keskikohdassa. X-akseli on määritetty positiiviseksi renkaan 
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etenemissuuntaan, Z-akseli positiiviseksi kohtisuoraan ajoalustasta alaspäin ja Y-akseli 

niin, että koordinaatisto on suorakulmainen ja oikeakätinen. Seuraavat määritelmät ovat 

tärkeitä kuvattaessa rengasta ja sen koordinaattijärjestelmää: (Gillespie 1992: 338–340) 

 Pyörän taso (Wheel Plane) - Taso kohtisuorassa renkaan pyörähdysakseliin. 

 Pyörän keskiö (Wheel Center) - Pyörähdysakselin ja pyörän tason leikkaus.  

 Kosketuspinnan keskiö (Center of tire contact) - Pyörän tason ja pyörähdysakselin 

projektion leikkauspiste. 

 Renkaan säde kuormitettuna Rl (Loaded Radius) - Etäisyys kosketuspinnasta 

pyörän keskiöön pyörän tasossa. 

 Pitkittäisvoima Fx (Longitudinal Force) - Voimakomponentti joka vaikuttaa 

renkaaseen yhdensuuntaisena pyörän tason ja ajoalustan tason leikkauskohdan 

kanssa. Voimakomponenttia pyörän etenemissuuntaan kutsutaan vetovoimaksi. 

 Sivuttaisvoima Fy (Lateral Force) - Voimakomponentti joka vaikuttaa renkaaseen 

kohtisuorassa pyörän tason ja ajoalustan tason leikkauskohdan kanssa. 

 Pystykuormitus Fz (Normal Force) - Voimakomponentti joka vaikuttaa 

renkaaseen kohtisuoraan ajoalustan tasoon nähden. Normaalivoima on 

negatiivinen. Renkaan pystykuorma määritetään negatiivisena normaalivoimaan 

nähden, joten se on positiivnen. 

 Kallistusmomentti Mx (Overturning Moment) - Momentti joka vaikuttaa 

renkaaseen ajoalustan tasossa yhdensuuntaisesti pyörän tason ja ajoalustan tason 

leikkauskohdan kanssa. 

 Vierintävastusmomentti My (Rolling Resistance Moment) - Momentti joka 

vaikuttaa renkaaseen ajoalustan tasossa kohtisuorassa pyörän tason ja ajoalustan 

tason leikkauskohdan kanssa. 

 Palautusmomentti Mz (Aligning Moment) - Momentti joka vaikuttaa renkaaseen 

kohtisuorassa ajoalustan tason kanssa. 

 Sortokulma α (Slip Angle) - Pyörän pyörimistason ja kulkusuunnan välinen 

kulma. Sortokulma on positiivinen kun rengas liikkuu oikealle kulkusuuntaan 

nähden. 

 Pystykallistuma γ (Camber Angle) - Pyörän tason ja pystysuunnan välinen kulma. 

Pystykallistuma on positiivinen kun rengas nojautuu ulospäin ajoneuvosta. 
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3.2 Voimankehityksen mekaniikka 

Rengasvoimat eivät kohdistu renkaaseen pistevoimana, vaan ovat kosketuspinnan 

normaali- ja leikkausjännitysten resultantteja. Kosketuspinnan pintapaine ei ole 

yhtenäinen koko kosketuspinnan alalla, vaan vaihtelee x- ja y-akselien suunnassa. 

Renkaan ollessa paikoillaan pintapaine on jakaantunut tasaisesti y-akselin molemmin 

puolin. Renkaan pyöriessä pintapaine siirtyy eteenpäin x-akselin suunnassa. (Gillespie 

1992: 340; Genta 2003: 35–41.) 

Ilmatäytteisen renkaan tehollinen vierintäsäde Re määritetään renkaan etenemisnopeuden 

V ja kulmanopeuden suhteena Re = V/ω. Tehollinen vierintäsäde on pienempi kuin 

kuormaamattoman renkaan vierintäsäde R ja vastaavasti suurempi kuin kuormatun 

paikallaan olevan renkaan säde Rl. Ilmiö johtuu renkaan kosketuspinnan 

muodonmuutoksista, jotka muodostavat myös renkaan vierintävastuksen. Renkaan visko-

elastisuudesta johtuen renkaan johtavassa reunassa tapahtuu muodonmuutos jossa 

renkaan alue ennen kosketuspintaa puristuu kokoon, jolloin pystykuormituksen 

aiheuttama normaalijännitys σz siirtyy eteenpäin. Pystykuormituksen resultantti Fz kulkee 

matkan ∆x pyörähdysakselin edellä muodostaen vierintävastusmomentin ja 

vierintävastuksen Fr, kun ilmanvastusvoimia tai navan laakerien vierintävastusmomenttia 

ei huomioida. Ilmiö on havainnollistettu kuvassa 11. Myös veto- ja sivuttaisvoimat 

syntyvät renkaan muodonmuutosten ja leikkausjännitysten τ kautta ja jos 

leikkausjännitykset integroidaan renkaan kosketuspinnan yli, ne ovat yhtä suuria kuin 

renkaan kehittämät veto- ja sivuttaisvoimat. (Gillespie 1992: 341, Genta 1997: 38–42) 

 

Kuva 11. Vapaasti pyörivän renkaan vierintävastus. 



 

 

32 

Renkaan ja ajoalustan välisessä kitkakytkennässä on kaksi ensisijaista mekanismia, 

hystereesi ja adheesio, jotka ovat esitetty kuvassa 12. Adheesio muodostuu 

molekyylisidoksesta renkaan kumiseoksen ja ajoalustan kiviaineksen välillä. Hystereesi 

kuvaa renkaan energianmenetystä sen muokkaantuessa liukuessaan ajoalustan 

kiviaineksen yli. Adheesio on hystereesiä suurempi komponentti, mutta se pienenee 

huomattavasti jos ajoalustassa on vettä, siten syntyy pidon menetys märällä tiellä. Vesi ei 

kuitenkaan vaikuta hystereesi-ilmiöön yhtä merkittävästi, joten suuren hystereesin 

omaavalla kumilla kulutuspinnassa saavutetaan hyvä märkäpito. On havaittu, että 

adheesio ja hystereesi ovat riippuvaisia pienestä luistosta renkaan ja ajoalustan välillä. 

(Gillespie 1992: 341–342.) 

 

Kuva 12. Adheesio ja hystereesi. 

3.3 Veto- ja jarrutusvoima 

Kun vapaasti pyörivään renkaaseen kohdistetaan sitä jarruttava momentti Mb (braking 

moment), renkaan kosketuspintaa edeltävä johtoreuna venyy. Vapaasti pyöriessä sama 

alue on ollut puristuneena kokoon. Tällöin renkaan kosketuspinnan johtoreunan 

kehänopeus on suurempi kuin muokkaantumattomalla renkaan osalla. Renkaan tehollinen 

vierintäsäde, joka vapaasti pyörivällä renkaalla on kuormitetun ja kuormittamattoman 

renkaan säteiden välissä, kasvaa kohti kuormittamattoman renkaan sädettä. Jos 

jarrutusmomentti on tarpeeksi suuri, se kasvaa suuremmaksi kuin kuormittamattoman 

renkaan säde. (Genta 1997: 52; Wong 2001: 25–26.) 



 

 

33 

Renkaan tehollisen vierintäsäteen vuoksi renkaan hetkellinen pyörimiskeskiö sijoittuu 

ajoalustan alapuolelle, jolloin renkaan kulmanopeus on pienempi kuin vapaasti pyörivällä 

renkaalla. Tällöin voidaan määrittää renkaalle pitkittäissuuntainen luisto κ yhtälöllä (4) 

 𝜅 = 𝑣/𝑉.     (4) 

Missä v on pituussuuntainen nopeus jolla renkaan kosketuspinta liikkuu ajoalustalla ja V 

on renkaan etenemisnopeus. Pituussuuntainen luisto ilmaistaan usein prosentteina. 

Kun renkaaseen kohdistetaan sitä vetävä momentti Md, johtoreuna puristuu. Tämän 

seurauksena renkaan tehollinen vierintäsäde on pienempi kuin vapaasti pyörivän renkaan 

ja on usein myös pienempi kuin kuormitetun renkaan säde, jolloin vetävän pyörän 

kulmanopeus on suurempi kuin vapaasti pyörivällä renkaalla. Jarruttavan ja vetävän 

pyörän voimajakaumat ja kulmanopeudet on esitetty kuvassa 13. (Genta 1997: 53; Wong 

2001: 18–19.) 

 

Kuva 13. Renkaan käyttäytyminen jarrutettaessa ja kiihdytettäessä. Jarruttava rengas 

vasemmalla ja vetävä rengas oikealla. 

Pituussuuntainen luisto on positiivista vetävällä pyörällä ja negatiivista jarruttavalla 

pyörällä. Kontaktipinnan luistonopeuden olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
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koko kontaktipinta olisi luistossa. Kontaktipinnan etuosan nopeus on sama kuin pyörän 

etenemisnopeus, jonka vuoksi sillä alueella ei tapahdu luistoa. Kulutuspinnan nopeus 

pienenee (jarrutuksessa, kasvaa kiihdytyksessä) jonkin matkaa kosketuspinnan etuosan 

takana. Luistoalue on hyvin pieni pienillä pitkittäissuuntaisen luiston arvoilla ja kasvaa 

suuremmilla luiston arvoilla. Suurilla luiston arvoilla se saavuttaa kosketuspinnan 

etuosan, jolloin koko rengas luistaa. (Genta 2003: 54.) 

Pitkittäissuuntaisen voiman riippuvuus luistosta on lähes lineaarista pienillä luiston 

arvoilla. Kuten aikaisemmin todettua, luiston ollessa 0, myös pitkittäissuuntainen voima 

on 0 jos vierintävastusta ei oteta huomioon, koska kumin muodonmuutoksien 

aikaansaamiseksi vaaditaan luistoa. Tämän alueen ulkopuolella olevilla arvoilla 

pitkittäissuuntainen voima pienenee ja on jarrutuksessa pienimmillään luiston arvolla 1, 

jolloin rengas on lukkiutunut. Myös vetovoima pienenee luiston kasvaessa, mutta luistolla 

voi olla mikä tahansa positiivinen arvo äärettömyyteen asti. (Genta 1997: 54.) 

Pitkittäissuuntaisen voiman voidaan ajatella olevan likimäärin suhteessa renkaan 

pystykuormitukseen eri luistonarvoilla. Tämän vuoksi on hyödyllistä määrittää 

normalisoitu pitkittäisvoima (kitkakerroin) yhtälöllä (5) 

 𝜇𝑥 =
𝐹𝑥

𝐹𝑧
.     (5) 

Kuvassa 14 on esitetty normalisoitu pitkittäisvoima luiston funktiona. Käyrästä voidaan 

määrittää kaksi tärkeää kerrointa jarrutus- ja kiihdytysvoimalle, huippuarvo μP (peak) ja 

luistoarvo μS (slide) joka kuvaa renkaan puhdasta luistoa. Jarrutettaessa μPb on 

jarrutuskitkakerroin ja kiihdytettäessä μPd vetokitkakerroin. Jarrutettaessa μSb ja 

kiihdytettäessä μSd on luistokitkakerroin. Jarrutusluiston optimialueen, jota kuvataan 

μPb:llä ylittäminen johtaa nopeasti renkaan lukkiutumiseen (Genta 1997: 55). 
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Kuva 14. Renkaan normalisoitu pitkittäisvoima. 

Renkaan kehittämään pitkittäissuuntaiseen voimaan vaikuttavia parametreja ovat mm. 

renkaan tyyppi, tieolosuhteet, vauhti ja renkaan kehittämä sivuttaisvoima. 

Pitkittäissuuntainen voima pienenee nopeuden kasvaessa, mutta yleisesti tämä muutos ei 

ole huomattava kuivalla tiellä. Ero kasvaa suuremmaksi märällä pinnalla. Vyörenkaan 

suorituskyky on yleensä parempi lähes kaikissa olosuhteissa verrattuna 

ristikudosrenkaaseen. Kulutuspinnan kulumisella on suuri vaikutus saatavaan 

pitkittäisvoimaan erityisesti suurissa nopeuksissa, kuluminen kasvattaa normalisoitua 

pitkittäisvoimaa kuivalla pinnalla, mutta vastaavasti pienentää normalisoitua 

pitkittäisvoimaa vesiliirrossa. Pystykuormituksen kasvattaminen pienentää normalisoitua 

pitkittäisvoimaa. (Genta 1997: 57–59.) 

3.4 Sivuttaisvoima 

Kun vapaasti pyörivään ilmatäytteiseen renkaaseen kohdistetaan sivuttaisvoima, rengas 

sortaa sivusuunnassa. Kulmaa renkaan pyörimistason ja kulkusuunnan välillä kutsutaan 

sortokulmaksi α (Gillespie 1992: 348). 

Kuten pitkittäisvoimien tapauksessa, myös sivuttaisvoimien kehittämiseksi 

ilmatäytteinen rengas tarvitsee sivuttaissuuntaisia muodonmuutoksia, jotka saadaan 

aikaan sortokulman avulla. Sortokulman olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita että renkaan 

koko kosketuspinta-ala liukuisi tien pinnalla, koska renkaan joustavuudesta johtuen 

kulutuspinta voi liikkua suhteessa pyörän keskiöön. Kuitenkin renkaan kosketuspinnan ja 



 

 

36 

tien välillä on jonkin verran paikallista liukumista ja suuremmilla sortokulman arvoilla 

liu’ussa olevan alueen koko kasvaa kunnes koko rengas liukuu. (Genta 2003: 62.) 

Renkaan kosketuspinta on kohtalaisen vääristynyt renkaan kulkiessa sortokulmalla, 

ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 15. Kulutuspinta kääntyy yhdensuuntaiseksi 

kulkusuunnan kanssa sen saapuessa kosketuspinnan läheisyyteen, jolloin se siirtyy 

samalla pois renkaan keskilinjalta. Kulutuspinnan saapuessa kosketuspinnalle se jatkaa 

etenemistä renkaan kulkusuunnassa, kunnes se saavuttaa pisteen hieman pyörän keskiön 

takapuolella. Tässä pisteessä renkaan elastiset voimat ovat kasvaneet suuremmaksi kuin 

tien ja renkaan välinen kitkavoima, pakottaen renkaan luistamaan tienpinnalla. 

Luistaminen jatkuu aina kosketuspinnan loppuun asti. Kosketuspinta voidaan siis jakaa 

kahteen osaan, etuosaan jossa luistoa ei tapahdu ja takaosaan jossa kulutuspinta luistaa 

kohti renkaan keskilinjaa. Takaosa kasvaa sortokulman kasvaessa, kunnes koko 

kosketuspinta luistaa. (Genta 1997: 63; Gillespie 1992: 348.) 

 

Kuva 15. Renkaan kosketuspinta sortokulmalla. 

Renkaan muodonmuutokset sekä normaali- ja leikkausjännitykset sortokulman vallitessa 

on esitetty kuvassa 16. Sivuttaisvoiman resultantti Fy sijoittuu jättämän t (pneumatic trail) 

verran pyörän keskiön taakse. Sivuttaisvoiman resultantista ja jättämästä muodostuu 

palautusmomentti Mz (aligning moment), joka pyrkii kääntämään rengasta 

kulkusuuntaan. Palautusmomentti on yksi tärkeistä palautusmomenteista, joka palauttaa 

ohjatun renkaan alkuperäiseen asentoon kaarteen jälkeen. (Wong 2001: 32; Genta 2003: 

63.) 
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Kuva 16. Renkaan muodonmuutokset ja jännitykset sortokulmalla. 

Renkaan sivuttaisvoiman kehittyminen ei ole välitön ilmiö johtuen renkaan sivujen 

joustavuudesta. Sivuttaisvoiman kehittyminen vaatii renkaan pyörähtämisen keskimäärin 

puolesta kierroksesta kokonaiseen kierrokseen. (Gillespie 1992: 349) Ilmiötä voidaan 

tarkastella antamalla renkaan ohjauskulmalla askelheräte ja tarkastelemalla kuinka suuri 

viive sivuttaisvoimantuotossa on ennen vakiotilanteen saavuttamista (Pacejka 2006: 472). 

Renkaan pyörimismatkaa vakiotilanteeseen pääsemiseksi kutsutaan renkaan 

relaksaatiopituudeksi (relaxation length). Suuri relaksaatiopituus voi antaa 

harjaantuneelle kuljettajalle tunteen ohjauksen epätarkkuudesta (Gillespie 1992: 349). 

Sivuttaisvoima kasvaa lähes lineaarisesti pienillä sortokulman arvoilla, kunnes luistoalue 

kasvaa suuremmaksi ja sivuttaisvoiman kehittyminen hidastuu. Pitävällä ajoalustalla 

sivuttaisvoima pysyy vakiona tai pienenee hieman suurilla sortokulman arvoilla, mutta 

liukkaalla ajoalustalla sivuttaisvoima pienenee nopeasti suurilla sortokulman arvoilla. 

Luistoalueen kasvaessa myös renkaaseen vaikuttavat leikkausjännitykset jakaantuvat 

tasaisemmin ja jättämä t pienenee (Genta 2003: 63–65). Tästä syystä suurilla sortokulman 

arvoilla palautusmomentti pienenee ja voi vaihtaa suuntaa. Kuvassa 17 on esitetty 

sivuttaisvoiman sekä palautusmomentin kehittyminen sortokulman funktiona pitävällä 

alustalla.  

 

Kuva 17. Sivuttaisvoima ja palautusmomentti sortokulman funktiona. 
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Sivuttaisvoima ja palautusmomentti ovat riippuvaisia sortokulman ja pystyvoiman lisäksi 

esimerkiksi nopeudesta, tieolosuhteista ja rengastyypin rakenneominaisuuksista. 

Nopeuden kasvattaminen pienentää sivuttaisvoimaa erityisesti suuremmilla sortokulman 

arvoilla ja lisäksi jättämä pienenee nopeuden kasvaessa. Jättämän pienenemisen myötä 

palautusmomentti pienenee nopeammin kuin sivuttaisvoima. Huonot tieolosuhteet 

pienentävät myös renkaasta saatavaa sivuttaisvoimaa. Vesiliirron tapauksessa 

sivuttaisvoiman pieneneminen ilmenee palautusmomentin huomattavana pienenemisenä, 

joka varoittaa kuljettajaa pidon menettämisestä. Renkaiden tyyppien vertailussa 

ristikudosrenkaan sivuttaisvoiman kehitys on hitaampaa kuin vyörenkaalla ja 

palautusmomentti on pienempi. (Genta 1997: 65.) 

Sortokulman lisäksi renkaan pystykallistuma γ tuottaa sivuttaisvoimaa. Pystykallistuman 

tuottamaa voimaa kutsutaan camber voimaksi (camber thrust tai camber force). Camber 

voima ja sortokulman aiheuttama sivuttaisvoima kehittävät yhdessä 

kokonaissivuttaisvoiman. Cambervoiman osuus kokonaissivuttaisvoiman tuotosta on 

paljon pienempi kuin sortokulman aiheuttaman sivuttaisvoiman, varsinkin samoilla 

kulmasuureilla. Cambervoima on riippuvainen pystykuormituksista ja kasvaa lähes 

lineaarisesti pystykuormituksen kasvaessa (Kuva 18). Cambervoiman resultantti sijaitsee 

hieman renkaan kosketuspinnan keskikohdan etupuolella, luoden pienen 

vääntömomentin, joka jätetään yleensä huomiotta sen pienuuden vuoksi. Kyseinen 

vääntömomentti pienentää hieman palautusmomenttia suurilla camberkulman arvoilla. 

(Genta 1997: 65–67.) 

 

Kuva 18. Cambervoima pystykuormituksen funktiona vasemmalla ja camberkulman 

funktiona oikealla. 

Ideaalitilanteessa sorto- ja pystykallistuskulman ollessa nolla, rengas ei kehitä 

sivuttaisvoimaa ja palautusmomenttia. Käytännössä renkaan hystereesin myötä renkaan 
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palattua sortokulmasta jolla rengas kehitti sivuttaisvoimaa sortokulmaan nolla, rengas 

kehittää pientä jäännösvoimaa joka on samansuuntaista kuin sortokulman vallitessa. 

Sama ilmiö toistuu molempiin suuntiin ja voi antaa kuljettajalle tunteen ohjauksen 

epätarkkuudesta, joka voi johtaa jatkuviin ohjauskorjauksiin. (Genta 1997: 68.) 

Myöskään renkaan hystereesi-ilmiön aiheuttaman vierintävastuksen voimaresultantin 

vaikutuspiste ei ole samassa sijainnissa kuin missä kulma ja voima ovat nollia, koska 

renkaan geometria ei ole täysin symmetrinen se tuottaa toimiessaan symmetrisissä 

olosuhteissa sivuttaisvoimaa. Tämä johtuu renkaan pienestä kartiomaisuudesta (conicity) 

ja renkaan kudosohjauksesta (ply steer). Kartioimaisuus aiheuttaa sivuttaisvoiman kun 

ohjauskulma δ = 0. Kartiomaisuus on renkaan yksilöllinen ominaisuus joka johtuu 

renkaan sisäisestä rakenteesta ja valmistuspoikkeamat voivat vaikuttaa sen suuruuteen. 

Kudosohjaus aiheuttaa renkaalle sortokulman kun ohjauskulma δ = 0 tuottaen 

sivuttaisvoimaa. Kudosohjaus johtuu renkaan vahvikekerrosten suunnista ja se voidaan 

ottaa huomioon tarkasti. Kuvassa 19 on esitetty periaatekuva renkaiden 

kartiomaisuudesta ja kudosohjauksesta. (Pacejka 2006: 198; Genta 1997: 69.) 

 

Kuva 19. Renkaan kartioimaisuuden ja kudosohjauksen aiheuttamat muutokset 

sivuttaisvoimantuotossa. 
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Kuten aikaisemmin on todettu, renkaan sivuttaisvoimakehityksen käyrän alkuosa on lähes 

lineaarinen pienillä sortokulman arvoilla. Käyrän kulmakerroin määritetään sortokulman 

arvolla 0 ja tunnetaan kaartojäykkyytenä Cα (cornering stiffness) (Genta 1997: 69; 

Gillespie 1992: 350; Wong 2001: 35.) 

 𝐶𝛼 = −
𝜕𝐹𝑦

𝜕𝛼
 (α = 0).    (6) 

Renkaan kaartojäykkyys on riippuvainen useista eri muuttujista. Renkaan koko ja tyyppi, 

vöiden lukumäärä, koordien kulma ja kulutuspinnan tyyppi ovat merkitseviä. Tietylle 

renkaalle pystykuormitus ja rengaspaine ovat päämuuttujat. (Gillespie 1992: 350.) 

Kuorma-auton renkaiden perusominaisuus on, että kaartojäykkyys kasvaa lähes 

lineaarisesti pystykuormituksen myötä aina renkaan nimelliskantavuuteen saakka ja 

nimelliskantavuutta suuremmilla pystykuormituksen arvoilla kaartojäykkyyden kasvu 

jatkuu, mutta hidastuu ja muuttuu epälineaariseksi (Fancher 1989: 20; Wong 2001: 36). 

Tällä on suuri merkitys ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen, sillä suuren 

sivuttaiskiihtyvyyden aiheuttaman dynaamisen painonsiirtymän myötä käytettävissä 

oleva kokonaissivuttaisvoima pienenee (Wong 2001: 33–35). Paripyöräasennuksella 

renkaiden kaartojäykkyys kasvaa lineaarisesti suuremmille pystykuormituksen arvoille 

kuin yksittäispyöräasennuksessa, johtuen paripyöräasennuksen suuremmasta 

kantavuudesta.. Tällä on huomattava merkitys dynaamisen painonsiirtymän aiheuttamaan 

kokonaissivuttaisvoiman pienenemiseen ja sitä kautta ajoneuvoyhdistelmän 

käyttäytymiseen 

3.5 Yhdistetyt pitkittäis- ja sivuttaisvoimat 

Ajotilanteessa rengas kehittää voimaa yhtä aikaa pitkittäis- ja sivuttaissuunnassa, voima 

yhdessä suunnassa rajoittaa voimaa toisessa suunnassa. Kuvassa 20 on esitetty pitkittäis- 

ja sivuttaissuuntaisien normalisoitujen voimien käyriä renkaan eri sortokulmilla ja 

pitkittäissuuntaisilla luistoilla. Yleensä pitkittäissuuntainen luisto pienentää renkaasta 

saatavaa sivuttaisvoimaa eri sortokulmilla ja vastaavasti sortokulman olemassaolo 

pienentää saatavaa pitkittäisvoimaa. Toisaalta on huomioitava, että erityisesti pienillä 
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sortokulman arvoilla pieni jarrutusvoima kasvattaa renkaan kehittämää sivuttaisvoimaa. 

(Genta 1997: 76; Gillespie 1992: 363; Wong 2001: 50.) 

 

Kuva 20. Yhdistetyn pitkittäis- ja sivuttaisvoiman vaikutus renkaasta saatavaan 

pitkittäis- ja sivuttaisvoimaan pitkittäissuuntaisen luiston funktiona. 

Voimista eri sortokulmilla on mahdollista tehdä napakoordinaatistokäyrä, jossa renkaasta 

saatava sivuttaissuuntainen voima piirretään pitkittäissuuntaisen voiman funktiona eri 

sortokulmilla.  Käyrät eivät ole täysin symmetrisiä sivuttaissuuntaisen voiman suhteen. 

Kuten aikaisemmin todettiin, renkaat tuottavat yleensä suurimman sivuttaissuuntaisen 

voiman pienellä jarrutusvoimalla. Myöskään palautusmomentti ei ole symmetrinen, vaan 

pyrkii kasvamaan, jos renkaassa on vetävä voima ja pienenemään jarruttavan voiman 

vallitessa. Ilmiö on esitetty kuvassa 21. (Genta 1997: 76–79.) 

 

Kuva 21. Napakoordinaatistokäyrä renkaan sivuttaisvoimasta ja palautusmomentista 

yhdistetyn luiston tapauksessa. 

Edelleen napakoordinaatistokäyristä eri sortokulman vakioarvoilla voidaan muodostaa 

kitkaympyrä (friction circle), josta voidaan arvioida kuinka suuri määrä kitkasta voidaan 

käyttää sivuttaisvoiman kehitykseen eri pitkittäisvoimilla. Kuvassa 22 on esitetty 

kitkaympyrän muodostaminen kuorma-auton renkaalle sekä arvio kitkaympyrästä. 
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Kuvasta voidaan havaita, että kitkaympyrän muoto ei ole täysin symmetrinen, jolloin 

käytetään nimitystä kitkaellipsi (friction ellipse). Kitkaympyrän tai kitkaellipsin muoto 

riippuu renkaan ominaisuuksista, jos rengas on optimoitu esimerkiksi mahdollisimman 

suurelle sivuttaispidolle tai jarrutuspidolle, kitkaympyrän muoto on lähempänä ellipsiä. 

(Gillespie 1992: 364–365; Genta 1997: 78–79; Wong 2001: 50–53.) 

 

Kuva 22. Kitkaympyrän muodostaminen kokeellisista mittauksista vasemmalla ja 

elliptinen arvio oikealla eri sortokulman arvoilla yhdistetyn luiston 

tapauksessa. 
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4 MAGIC FORMULA RENGASMALLI JA PARAMETRIEN 

MÄÄRITYS 

Tässä tutkimuksessa keskitytään ADAMS -ohjelmiston pac2002 rengasmalliin, joka 

perustuu Pacejkan kehittämään Magic Formula rengasmalliin (ADAMS 2013; Pacejka 

2006: 172). Magic Formula rengasmalli on semi-empiirinen malli, jolloin rengasmallin 

parametrit sovitetaan mitattuun dataan. Rengasmallilla rengasmittausten useat sadat 

mittauspisteet saadaan redusoitua muutamiin kymmeniin parametreihin ja renkaan 

voimankehitystä voidaan ekstrapoloida useille eri pystykuormituksille sekä 

mittausaluetta laajemmille luistoille tai sortokulmille. Magic Formulan yhtälö 

perusmuodossaan on  

 𝑦 = 𝐷 sin [𝐶 arctan {𝐵𝑥 − 𝐸(𝐵𝑥 − arctan𝐵𝑥)}].  (7) 

Missä y on ulostulomuuttuja Fx, Fy tai Mz ja x on sisääntulomuuttuja tan α tai κ. Kerroin 

B on jäykkyyskerroin (Stiffness Factor), C on muotokerroin (Shape Factor), D on 

huippukerroin (Peak Factor) ja E on kaarevuuskerroin (Curvature Factor). Magic 

formulaa on myös täydennetty yhtälöillä 

 𝑌(𝑋) = 𝑦(𝑥) + 𝑆𝑉 ja    (8) 

 𝑥 = 𝑋 + 𝑆𝐻.     (9) 

Joissa SH ja SV ovat siirtoyhtälöitä, jotka mahdollistavat renkaan tuottaman voiman 

huomioonottamisen myös sorto- ja luistokulmilla 0, ts. kudoskerrosten, renkaan 

kartiomaisuuden tai vierintävastuksen aiheuttaman voiman huomioimisen. Kaikki 

kertoimet ovat riippuvaisia renkaan pystykuormituksesta ja pystykallistuskulmasta. 

Kertoimet määritetään kokeellisten menetelmien avulla ja niillä ei ole suoraa fyysistä 

merkitystä. Magic formulan kertoimien tarkoitusta on havainnollistettu kuvassa 23. 
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Kuva 23. Magic Formula rengasmallin kertoimet. 

Magic formula rengasmalli on itsessään rajoitettu vakiotilanteisiin, kuten puhtaaseen 

kaarreajoon tai jarrutuksiin tai näiden yhdistelmiin, eikä se pysty kuvaamaan renkaan 

toimintaa transienttitilanteissa. Muita rajoitteita Magic Formula rengasmallin käytölle 

ovat lämpötilavaihtelut, renkaan kuluminen, renkaan epätäydellisyydet sekä epätasaiset 

tienpinnat. Tämän vuoksi Magic formulaa on täydennettävä kontaktipintamallilla 

transienttitilanteiden mallintamiseksi. Kontaktipintamalleja on eritasoisia ja 

kontaktipintamallin valitseminen riippuu rengasmallin suunnitellusta käytöstä. 

Ajodynamiikan tutkimisen kannalta yksinkertaisin kontaktipintamalli, lineaarinen 

kontaktipintamalli, on riittävä. 

Lineaarisessa kontaktipintamallissa renkaan ja tien kontakti määritetään kontaktipisteenä, 

joka on ripustettu renkaan ja vanteen tasoon pitkittäisillä ja poikittaisilla jousilla, jotka 

sallivat kontaktipinnan liikkumisen suhteessa renkaan ja vanteen tasoon (Pacejka 2006: 

340–344). Lineaarinen kontaktipintamalli on voimassaoleva transienttitilanteissa 8 Hz:n 

taajuuteen saakka ja se ottaa huomioon renkaan relaksaatiopituuden, ts. viiveen 

voimantuotossa (ADAMS 2013). 

Ottaen huomioon, ettei useilla rengasmallin parametreilla ei ole suoraa fyysistä yhteyttä 

renkaan mitattuihin ominaisuuksiin, rengasmallin parametrit on suositeltavaa määrittää 

laskennallisesti. Tässä tutkimuksessa rengasmallien parametrisointi suoritettiin 

ohjelmallisesti käyttäen geneettisiä algoritmeja. Geneettisen algoritmin käyttö toteutettiin 

Matlab -ohjelmistolla, johon ohjelmoitiin rengasmallien parametrien määrittämisessä 

tarvittavat funktiot rengasmallin voimantuoton määrittämiseksi sekä tavoitefunktiot. 

Geneettisiä algoritmeja käytettäessä määritellään sattumanvarainen aloituspopulaatio jota 
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optimoidaan tavoitefunktion (goal function) avulla käyttämällä luonnollisen valinnan 

mekanismeja. Geneettisten algoritmien päähyötyjä ovat algoritmin yksinkertainen käyttö 

ja kohtalaisen alhainen laskentatehovaatimus. Käytettäessä geneettisiä algoritmeja ei ole 

yleensä tarpeen arvioida alkuarvoja. Menetelmä on kuvattu Ortizin ja Cabreran 

tutkimuksissa. (Ortiz et al 2006; Cabrera et al 2004.) 

Algoritmin asetukset liittyvät populaation risteytymiseen ja mutaatiomahdollisuuksiin 

sekä populaation ja sukupolvien määrään. Asetukset määritettiin jokaiselle tapaukselle 

erikseen, koska mittaukset eri ajoalustoilla erosivat toisistaan huomattavasti. 

4.1 Pitkittäisvoima 

Pac2002 -rengasmallin pitkittäisvoimantuotto puhtaan luiston tapauksessa on määritetty 

kokonaisuudessaan yhtälöllä (10) 

𝐹𝑥0 = 𝐷𝑥 sin[𝐶𝑥 arctan{𝐵𝑥𝜅𝑥 − 𝐸𝑥(𝐵𝑥𝜅𝑥 − arctan(𝐵𝑥𝜅𝑥))}] + 

            𝑆𝑉𝑥.            (10) 

Missä 𝜅𝑥 = 𝜅 + 𝑆𝐻𝑥,    (11) 

𝐶𝑥 = 𝑝𝐶𝑥1 ∙ 𝜆𝐶𝑥, (> 0)   (12) 

𝐷𝑥 = 𝜇𝑥 ∙ 𝐹𝑧 ∙ 𝜉1, (> 0)   (13) 

𝜇𝑥 = {
𝑝𝐷𝑥1+𝑝𝐷𝑥2𝑑𝑓𝑧

1+𝑝𝐷𝑥3𝛾2
} ∙ 𝜆𝜇𝑥, (> 0)   (14) 

𝐸𝑥 = (𝑝𝐸𝑥1 + 𝑝𝐸𝑥2𝑑𝑓𝑧 + 𝑝𝐸𝑥3𝑑𝑓𝑧
2) ∙ {1 − 𝑝𝐸𝑥4𝑠𝑔𝑛(𝜅𝑥)} ∙ 

           𝜆𝐸𝑥,  (≤1)   (15) 

𝐾𝑥 = 𝐹𝑧 ∙ (𝑝𝐾𝑥1 + 𝑝𝐾𝑥2𝑑𝑓𝑧) ∙ exp (𝑝𝐾𝑥3𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝜆𝐾𝑥,  (16) 

𝐾𝑥 = 𝐵𝑥𝐶𝑥𝐷𝑥 =
𝜕𝐹𝑥0

𝜕𝜅𝑥
 𝑘𝑢𝑛 𝜅𝑥 = 0, (= CFκ)  (17) 

𝐵𝑥 = 𝐾𝑥/(𝐶𝑥𝐷𝑥),    (18) 

𝑆𝐻𝑥 = (𝑝𝐻𝑥1 + 𝑝𝐻𝑥2𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝜆𝐻𝑥 ja   (19) 

𝑆𝑉𝑥 = 𝐹𝑧 ∙ (𝑝𝑉𝑥1 + 𝑝𝑉𝑥2𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝜆𝑉𝑥 ∙ 𝜆𝜇𝑥 ∙ 𝜉1.  (20) 

Rengasmallin pitkittäisvoiman parametrien määrittämiseksi algoritmi käyttää renkaan 

mitattua voimakehitystä sekä rengasmallin pitkittäisvoimakehitystä tavoitefunktiossa. 
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Renkaan pystykallistuman vaikutusta renkaan pitkittäisvoimaan ei mitattu, joten 

pystykallistuman vaikutus jätetään huomioimatta, jolloin tavoitefunktio 

pitkittäisvoimalle on muotoa 

𝑚𝑖𝑛∑ ∑ [𝐹𝑥0
𝑃𝑎𝑐2002(𝑋, 𝜅𝑖 , 𝐹𝑧𝑗) − 𝐹𝑥0

𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢(𝜅𝑖 , 𝐹𝑧𝑗)]
2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 . (21) 

Missä  

𝑋 = 

{
  
 

  
 
𝑝𝐶𝑥1
𝑝𝐷𝑥1 𝑝𝐷𝑥2 𝑝𝐷𝑥3
𝑝𝐾𝑥1 𝑝𝐾𝑥2 𝑝𝐾𝑥3
𝑝𝐸𝑥1 𝑝𝐸𝑥2 𝑝𝐸𝑥3 𝑝𝐸𝑥4
𝑝𝐻𝑥1 𝑝𝐻𝑥2
𝑝𝑉𝑥1 𝑃𝑉𝑥2 }

  
 

  
 

. 

Tavoitefunktiossa n on pitkittäisluisto, jossa pitkittäisvoima on määritetty 

pystykuormitukselle m ja X rengasmallin parametrit rengasmallin pitkittäisvoimalle. 

Parametri pDx3 liittyy renkaan pystykallistumaan ja koska pystykallistuman vaikutus 

jätetään huomioimatta, asetetaan kyseinen parametri nollaan, jolloin parametreja jää 

jäljelle 14. 

Rengasmallin parametreista λ -parametrit ovat skaalauskertoimia ja ξ -parametrit renkaan 

kiertoluistoon (turn slip) liittyviä kertoimia. Skaalauskertoimia käytetään rengasmallin 

ominaisuuksien mukauttamiseen joten ne on asetettu arvoon 1. Kiertoluiston vaikutus 

jätetään huomiotta, jolloin kyseiset parametrit on asetettu arvoon 1. 

Rengasmallien pitkittäisluiston kehitys määritettiin symmetriseksi veto- ja 

jarrutussuunnissa. Rengasmallin epäsymmetrisyyteen liittyvät parametrit pHx1, pHx2, pVx1 

ja pVx1 asetettiin nollaan vasta sovituksen jälkeen rengasmallin paremman sovituksen 

mahdollistamiseksi. 

4.2 Sivuttaisvoima 

Pac2002 -rengasmallin sivuttaisvoimantuotto puhtaan luiston tapauksessa on määritetty 

kokonaisuudessaan yhtälöllä (22) 
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𝐹𝑦0 = 𝐷𝑦 sin[𝐶𝑦 arctan{𝐵𝑦𝛼𝑦 − 𝐸𝑦(𝐵𝑦𝛼𝑦 − arctan(𝐵𝑦𝛼𝑦))}] + 

            𝑆𝑉𝑦.     (22) 

Missä 𝛼𝑦 = 𝛼 + 𝑆𝐻𝑦,    (23) 

𝐶𝑦 = 𝑝𝐶𝑦1 ∙ 𝜆𝐶𝑦, (> 0)   (24) 

𝐷𝑦 = 𝜇𝑦 ∙ 𝐹𝑧 ∙ 𝜉2,    (25) 

𝜇𝑦 = {
𝑝𝐷𝑦1+𝑝𝐷𝑦2𝑑𝑓𝑧

1+𝑝𝐷𝑦3𝛾2
} ∙ 𝜆𝜇𝑦, (> 0)   (26) 

𝐸𝑦 = (𝑝𝐸𝑦1 + 𝑝𝐸𝑦2𝑑𝑓𝑧) ∙ {1 − (𝑝𝐸𝑦3 + 𝑝𝐸𝑦4) ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑦)} ∙ 

           𝜆𝐸𝑦,  (≤1)   (27) 

𝐾𝑦0 = 𝑝𝐾𝑦1 ∙ 𝐹𝑧0 ∙ sin [2 arctan {
𝐹𝑧

𝑝𝑘𝑦2𝐹𝑧0𝜆𝐹𝑧0
}] ∙ 𝜆𝐹𝑧0𝜆𝐾𝑦, (28) 

𝐾𝑦 = 𝐾𝑦0 ∙ (1 − 𝑝𝑘𝑦3|ϒ𝑦|) ∙ 𝜉3,   (29) 

𝐾𝑦 = 𝐵𝑦𝐶𝑦𝐷𝑦 =
𝜕𝐹𝑦0

𝜕𝛼𝑦
 𝑘𝑢𝑛 𝜅𝑥 = 0, (= CFα kun γ = 0) (30) 

𝐵𝑦 =
𝐾𝑦

𝐶𝑦𝐷𝑦
,     (31) 

𝑆𝐻𝑦 = (𝑝𝐻𝑦1 + 𝑝𝐻𝑦2𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝜆𝐻𝑦 + 𝑝𝐻𝑦3𝛾𝑦 ∙ 𝜉0 + 𝜉4 − 1 ja (32) 

𝑆𝑉𝑦 = 𝐹𝑧 ∙ {(𝑝𝑉𝑦1 + 𝑝𝑉𝑦2𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝜆𝑉𝑦 + (𝑝𝑉𝑦3 + 𝑝𝑉𝑦4𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝛾𝑦} ∙  

            𝜆𝜇𝑦 ∙ 𝜉4.    (33) 

Rengasmallin sivuttaisvoiman parametrien määrittämiseksi algoritmi käyttää renkaan 

mitattua voimakehitystä sekä rengasmallin sivuttaisvoiman kehitystä tavoitefunktiossa. 

Renkaan pystykallistuman vaikutusta renkaan sivuttaisvoimaan ei mitattu, joten 

pystykallistuman vaikutus jätetään huomioimatta, jolloin tavoitefunktio sivuttaisvoimalle 

on muotoa: 

𝑚𝑖𝑛∑ ∑ [𝐹𝑦0
𝑃𝑎𝑐2002(𝑌, 𝛼𝑖 , 𝐹𝑧𝑗) − 𝐹𝑦0

𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢(𝛼𝑖 , 𝐹𝑧𝑗)]
2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 . (34) 
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Missä  

𝑌 = 

{
  
 

  
 
𝑝𝐶𝑦1
𝑝𝐷𝑦1 𝑝𝐷𝑦2 𝑝𝐷𝑦3
𝑝𝐾𝑦1 𝑝𝐾𝑦2 𝑝𝐾𝑦3
𝑝𝐸𝑦1 𝑝𝐸𝑦2 𝑝𝐸𝑦3 𝑝𝐸𝑦4
𝑝𝐻𝑦1 𝑝𝐻𝑦2 𝑝𝐻𝑦3
𝑝𝑉𝑦1 𝑃𝑉𝑦2 𝑃𝑉𝑦3 𝑃𝑉𝑦4}

  
 

  
 

. 

Tavoitefunktiossa n on sortokulma, jolle sivuttaisvoima on määritetty 

pystykuormituksella m ja Y parametrit rengasmallin sivuttaisvoimalle. Rengasmallin 

parametreista pDy3, pEy3, pEy4, pKy3, pHy3, pVy3 ja pVy4 liittyvät renkaan pystykallistuman 

vaikutuksiin sivuttaisvoiman tuotossa, jolloin kyseiset parametrit asetetaan nollaan, koska 

pystykallistuman vaikutuksia ei huomioida, jolloin parametreja jää jäljelle 11. 

4.3 Palautusmomentti 

Pac2002 -rengasmallin palautusmomentti puhtaan luiston tapauksessa on määritetty 

kokonaisuudessaan yhtälöllä (35) 

 𝑀𝑧0 = −𝑡 ∙ 𝐹𝑦0 +𝑀𝑧𝑟.      (35) 

Missä 𝑡(𝛼𝑡) = 𝐷𝑡 cos[𝐶𝑡 arctan{𝐵𝑡𝛼𝑡 − 𝐸𝑡(𝐵𝑡𝛼𝑡 − arctan(𝐵𝑡𝛼𝑡))}] ∙ 

                                        cos(𝛼),    (36) 

 𝛼𝑡 = 𝛼 + 𝑆𝐻𝑡,    (37) 

 𝑀𝑧𝑟(𝛼𝑟) = 𝐷𝑟 cos[𝐶𝑟 arctan(𝐵𝑟𝛼𝑟) ∙ cos(𝛼)),  (38) 

 𝛼𝑟 =  𝛼 + 𝑆𝐻𝑓,    (39) 

 𝑆𝐻𝑓 = 𝑆𝐻𝑦 +
𝑆𝑉𝑦

𝐾𝑦
,    (40) 

 𝛾𝑧 = 𝛾 ∙ 𝜆𝛾𝑧,     (41) 

 𝐵𝑡 = (𝑞𝐵𝑧1 + 𝑞𝐵𝑧2𝑑𝑓𝑧 + 𝑞𝑏𝑧3𝑑𝑓𝑧
2) ∙ 

                                   (1 + 𝑞𝐵𝑧4𝛾𝑧 + 𝑞𝑏𝑧5|𝛾𝑧|) ∙
𝜆𝐾𝑦

𝜆𝜇𝑦
,   (42) 

 𝐶𝑡 = 𝑞𝐶𝑧1,     (43) 

 𝐷𝑡 = 𝐹𝑧 ∙ (𝑞𝐷𝑧1 + 𝑞𝐷𝑧2𝑑𝑓𝑧) ∙ (1 + 𝑞𝐷𝑧3𝛾𝑧 + 𝑞𝐷𝑧4𝛾𝑧
2) ∙ 

                                   𝑅0/𝐹′𝑧0 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜉5,    (44) 
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 𝐸𝑡 = (𝑞𝐸𝑧1 + 𝑞𝐸𝑧2𝑑𝑓𝑧 + 𝑞𝑒𝑧3𝑑𝑓𝑧
2) ∙ {1 + (𝑞𝐸𝑧4 + 𝑞𝐸𝑧5𝛾𝑧) ∙

                                  ((
2

𝜋
) ∙ arctan(𝐵𝑡 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝛼𝑡))}, (Et ≤ 1)  (45) 

 𝑆𝐻𝑡 = 𝑞𝐻𝑧1 + 𝑞𝐻𝑧2𝑑𝑓𝑧 + (𝑞𝐻𝑧3 + 𝑞𝐻𝑧4 ∙ 𝑑𝑓𝑧)𝛾𝑧,  (46) 

 𝐵𝑟 = (𝑞𝐵𝑧9 ∙
𝜆𝐾𝑦

𝜆𝜇𝑦
+ 𝑞𝐵𝑧10 ∙ 𝐵𝑦 ∙ 𝐶𝑦) ∙ 𝜉6,   (47) 

 𝐶𝑟 = 𝜉7 ja     (48) 

 𝐷𝑟 = 𝐹𝑧[(𝑞𝐷𝑧6 + 𝑞𝐷𝑧7𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝜆𝑟 + (𝑞𝐷𝑧8 + 𝑞𝐷𝑧9𝑑𝑓𝑧) ∙ 𝛾𝑧] ∙ (49) 

          𝑅0 ∙ 𝜆𝜇𝑦 + 𝜉8 − 1. 

Rengasmallin palautusmomentin parametrien määrittämiseksi algoritmi käyttää renkaan 

mitattua palautusmomenttia, rengasmallin sivuttaisvoiman kehitystä sekä rengasmallin 

palautusmomentin kehitystä tavoitefunktiossa. Rengasmallin palautusmomentin yhtälön 

ensimmäinen osa liittyy suoraan renkaan sivuttaisvoiman tuottoon, joka kerrotaan 

jättämällä t ja toinen osa Mzr jäännösmomenttiin joka aiheutuu renkaan kartiomaisuudesta 

ja pystykallistumasta. Renkaan pystykallistuman vaikutusta renkaan palautusmomenttiin 

ei mitattu, joten pystykallistuman vaikutus jätetään huomioimatta, jolloin 

jäännösmomentin osa jätetään huomiotta. Rengasmallin palautusmomentin parametrien 

määrittämiseen käytettävä tavoitefunktio on muotoa: 

𝑚𝑖𝑛∑ ∑ [𝑀𝑧0
𝑃𝑎𝑐2002(𝑍, 𝛼𝑖, 𝐹𝑦0𝑖 , 𝐹𝑧𝑗) − 𝑀𝑧0

𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢(𝛼𝑖 , 𝐹𝑧𝑗)]
2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 . (50) 

Missä  

𝑍 =  

{
 
 
 

 
 
 
𝑞𝐵𝑧1 𝑞𝐵𝑧2 𝑞𝐵𝑧3 𝑞𝐵𝑧4
𝑞𝐵𝑧5 𝑞𝐵𝑧9 𝑞𝐵𝑧10
𝑞𝐶𝑧1
𝑞𝐷𝑧1 𝑞𝐷𝑧2 𝑞𝐷𝑧3 𝑞𝐷𝑧4
𝑞𝐷𝑧6 𝑞𝐷𝑧7 𝑞𝐷𝑧8 𝑞𝐷𝑧1
𝑞𝐸𝑧1 𝑞𝐸𝑧2 𝑞𝐸𝑧3 𝑞𝐸𝑧4
𝑞𝐸𝑧5
𝑞𝐻𝑧1 𝑞𝐻𝑧2 𝑞𝐸𝑧3 𝑞𝐸𝑧4}

 
 
 

 
 
 

. 

Tavoitefunktiossa n on sortokulma, jolle palautusmomentti on määritetty 

pystykuormituksella m ja Z parametrit rengasmallin sivuttaisvoimalle. Rengasmallin 

parametreista qBz4, qBz5, qBz9, qBz10, qDz3, qDz4, qDz6, qDz7, qDz8, qDz9, qEz5, qHz3 ja qHz4 liittyvät 

renkaan pystykallistuman ja jäännösmomentin vaikutuksiin palautusmomentin tuotossa, 
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jolloin kyseiset parametrit asetetaan nollaan, koska pystykallistuman tai 

jäännösmomentin vaikutuksia ei huomioida, jolloin parametreja jää jäljelle 12. 

4.4 Relaksaatiopituus 

Pac2002 -rengasmallin pitkittäissuuntainen relaksaatiopituus on määritetty 

kokonaisuudessaan yhtälöllä (51) ja sivuttaissuuntainen relaksaatiopituus yhtälöllä (52): 

𝜎𝐾 = 𝐹𝑧 ∙ (𝑝𝑇𝑥1 + 𝑝𝑇𝑥2𝑑𝑓𝑧) ∙ exp (𝑝𝑇𝑥3𝑑𝑓𝑧) ∙ (
𝑅0

𝐹′𝑧0
) ∙ 𝜆𝜎𝜅 ja (51) 

𝜎𝛼 = 𝑝𝑇𝑦1 sin [2 arctan {
𝐹𝑧

(𝑝𝑇𝑦2𝐹𝑧0𝜆𝐹𝑧0)
}] ∙ 

          (1 − 𝑝𝐾𝑦3|𝛾𝑦|) ∙ 𝑅0𝜆𝐹𝑧0 ∙ 𝜆𝜎𝛼.   (52) 

Renkaan pystykallistumaan liittyvä parametri pKy3 asetettiin nollaan. Muut parametrit 

määritettiin käyttämällä pienimmän neliösumman menetelmää. 
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5 RENGASMALLIEN PARAMETRISOINTI 

Rengasmallien parametrisointia varten mitattiin neljän renkaan voimankehitys jäällä, 

märällä asfaltilla sekä kuivalla asfaltilla. Kaikki renkaat olivat nastattomia. Mittaukset 

jäällä suoritettiin VTI:n rengasmittauslaboratoriossa Ruotsissa ja märän sekä kuivan 

asfaltin mittaukset suoritettiin rengasmittausperävaunulla Italiassa. Mitatut renkaat on 

esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Mitatut renkaat 

Rengas Dimensiot Käyttötarkoitus Pintakuvio 

Talvivetorengas 315/70R22.5 Vetorengas Talvi 

Ympärivuotinen vetorengas 315/70R22.5 Vetorengas Ympärivuotinen 

Ohjaava talvirengas 385/55R22.5 Ohjaava/ 

perävaunurengas 

Talvi 

Ohjaava ympärivuotinen 

rengas 

385/55R22.5 Ohjaava/ 

perävaunurengas 

Ympärivuotinen 

 

Mitattujen renkaiden lisäksi tarkoituksena oli mitata perävaunun renkaat 19,5 tuuman 

halkaisijalla, mutta molemmissa mittauksissa laitteisto ei antanut mahdollisuutta käyttää 

19,5 tuuman rengasta. Renkaiden mittaukset suoritettiin puhtaan luiston tapauksille, ts. 

yhdistetyn luiston tapauksia ei huomioida. Myös renkaan pystykallistuman vaikutukset 

jätettiin huomiotta, ts. renkaiden camber-kulma oli nolla. Renkaiden mitatut tapaukset 

koskivat renkaan pitkittäisvoimaa sekä sivuttaisvoimaa kaikilla ajoalustoilla. Lisäksi 

renkaiden palautusmomentti mitattiin jääpinnalla. Mittausnopeus oli kuivalla sekä 

märällä asfaltilla 50 km/h ja jäällä 30 km/h. Kuivalla sekä märällä asfaltilla 

voimankehitys mitattiin sortokulman arvoilla α = -12…+12° ja luiston arvoilla  

κ = -50…0 %. Jäällä voimankehitys mitattiin sortokulman arvoilla α = -15…+15° ja 

luiston arvoilla κ = -100…0 %. 

Mittaustuloksien perusteella sovitettiin 12 rengasmallia, ts. neljä rengasmallia kuivalle 

asfaltille, neljä rengasmallia märälle asfaltille sekä neljä rengasmallia jääpinnalle. 

Rengasmalleihin sisällytettiin puhtaan luiston tapaukset pitkittäisvoimalle, 
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sivuttaisvoimalle, palautusmomentille sekä relaksaatiopituudelle. Ajodynamiikan 

tutkimisen kannalta pääpaino sovituksissa oli sivuttaisvoiman kehityksessä, mutta 

sovitukset suoritettiin myös pitkittäisvoimalle, palautusmomentille sekä 

relaksaatiopituudelle rengasmallien täysinäisyyden vuoksi. Renkaiden vierintävastusta ei 

mitattu ja se on määritetty rengasmalleille Pac2002 -rengasmallin parametreilla qsy1 = 

0,008, qsy2 = 0, qsy3 = 0 ja qsy4 = 0, ts. pitkittäisvoiman tai nopeuden muutoksen vaikutusta 

vierintävastukseen ei huomioida. Parametrit renkaiden vierintävastuksen osalta ovat 

ADAMS -ohjelmiston mukana tulevan kuorma-auton renkaan Pac2002 -rengasmallin 

mukaisia (ADAMS 2013).  Rengasmallien sovituksien tulokset sekä parametrit on 

esitetty liitteissä 5–17. 

5.1 Pitkittäisvoima 

Renkaiden pitkittäisvoiman mittaukset suoritettiin ohjaavien renkaiden osalta kuivalla 

sekä märällä asfaltilla ja vetorenkaiden osalta märällä asfaltilla sekä jääpinnalla. 

Ohjaavien renkaiden osalta jääpinnalla tehtäviä mittauksia ei voitu suorittaa, koska 

kyseinen 385/55R22.5 rengaskoko ei sopinut rengasmittauslaboratorion 

mittauslaitteistoon jarrutusmittauksessa käytetyn jarrutuslevyn yhteydessä. 

Vetorenkaiden osalta mittaukset kuivalla asfaltilla jäivät ilmeisesti suorittamatta 

renkaiden suuren kulumisen vuoksi. Näiden renkaiden osalta käytettiin pitkittäisvoiman 

parametreina joko ohjaavien renkaiden tai vetorenkaiden pitkittäisvoiman parametreja 

kyseisellä ajoalustalla. Seuraavassa on esitetty esimerkkinä ohjaavan ympärivuotisen 

renkaan rengasmallin sovitus märällä asfalttipinnalla. 

Kuvassa 24 on esitetty ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu pitkittäisvoiman kehitys 

märällä asfaltilla. Renkaiden pitkittäisvoiman kehitys on mitattu jarrutusluiston osalta ja 

rengasmallin sovitusta varten jarrutusluiston pitkittäisvoiman kehitys on peilattu 

vetoluiston pitkittäisvoiman kehitykseksi. Kuvan vasemmalla puolen on esitetty mitattu 

voimankehitys eri pystykuormituksen arvoilla ja kuvan oikealla puolella normalisoitu 

voimankehitys, ts. renkaan voimankehitys on jaettu renkaan pystykuormituksella. 
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Kuva 24. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu pitkittäisvoimankehitys märällä 

asfaltilla pitkittäisluiston funktiona. Renkaan pystykuormitukset ovat 2500, 

4500 ja 5500 kg. 

Kuvan 24 käyristä havaitaan, että renkaiden mitatussa pitkittäisvoiman kehityksessä on 

havaittavissa epäjohdonmukaisuutta eri pystykuormituksen arvoilla, ts. normalisoitu 

pitkittäisvoima on suurimmillaan renkaan suurimmalla pystykuormituksella. Yleisesti 

renkaan normalisoitu voimankehitys pienenee renkaan pystykuormitusta kasvatettaessa 

(Genta 1997: 60; Gillespie 1992: 344–345). Mittaustulosten epäjohdonmukaisuus voi 

johtua renkaiden muokkautumisesta mittausten aikana. 

Kuvassa 25 on esitetty renkaan pitkittäisen luistojäykkyyden määrittäminen mitattuun 

dataan sovitettujen lineaarikäyrien avulla. Kuvassa punaiset ympyrät ovat mitattuja 

pitkittäisvoiman arvoja eri pitkittäisluistolla ja siniset käyrät mitattuun dataan sovitettuja 

lineaarikäyriä. Pitkittäisluistojäykkyys on määritetty luiston arvoilla κ = -0,01…-0,001  

(-1,0…-0,1 %) jolloin renkaan voimankehitys on verrattain lineaarista. 



 

 

54 

 

Kuva 25. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan pitkittäisluistojäykkyyden määritys. 

Kuvassa 26 on esitetty ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu voimankehitys märällä 

asfaltilla sekä siihen sovitetun märän asfaltin rengasmallin voimankehitys. 

Pitkittäisvoiman osalta rengasmallit ovat symmetrisiä, ts. renkaiden epäsymmetrisyyteen 

liittyvät parametrit on asetettu nollaan. Kuvan 27 yläkuvassa on vertailtu mitattuja 

normalisoituja huippukitkakertoimia sekä kitkakertoimia 50 % jarrutusluistolla 

rengasmallin vastaaviin. Kuvan 27 alakuvassa on vertailtu renkaan mitattuja 

pitkittäisluistojäykkyyden arvoja ja verrattu niitä rengasmallin vastaaviin. 

 

Kuva 26. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin 

pitkittäisvoimankehitys märällä asfaltilla pitkittäisluiston funktiona. 
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Kuva 27. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut ja rengasmallin kitkakertoimet 

sekä pitkittäisluistojäykkyydet renkaan pystykuormituksen funktiona 

Kuvien 26 ja 27 kuvaajista havaitaan, että verrattuna renkaiden mitattuun 

pitkittäisvoiman kehitykseen rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys poikkeaa mitatusta 

erityisesti suurimmalla pystykuormituksella. Suurimmalla pystykuormituksella mitattua 

voimankehityksen epäjohdonmukaisuutta erityisesti luistojäykkyyden osalta ei voida 

toistaa rengasmallilla. 

Kuvassa 28 on esitetty rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys ekstrapoloituna 

pystykuormituksille 10000…80000 N ja pitkittäisluiston arvoille κ = -100…+100 %. 

Rengasmallin voimankehitys on tarpeellista varmistaa mitatun alueen ulkopuolelta, 

jolloin voidaan varmistua rengasmallin johdonmukaisesta toiminnasta tarpeellisen 

laajalla käyttöalueella. 
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Kuva 28. Ohjaavan ympärivuotisen rengasmallin pitkittäisvoimankehitys 

pitkittäisluiston funktiona pystykuormituksilla 10000 – 80000 N. 

Kuvien 29 ja 30 kuvaajissa on esitetty kootusti ohjaavien renkaiden sekä vetorenkaiden 

rengasmallien pitkittäisluistojäykkyydet sekä ominaisluistojäykkyydet. Kuvien 31 ja 32 

kuvaajissa on esitetty vastaavien renkaiden rengasmallien normalisoitujen 

kitkakertoimien huippuarvot sekä normalisoidut kitkakertoimet -50 % luiston arvolla. 

 

Kuva 29. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan (musta viiva) ja ohjaavan talvirenkaan 

(punainen viiva) rengasmallien pitkittäisluistojäykkyys ja 

ominaisluistojäykkyys a) kuivalla asfaltilla ja b) märällä asfaltilla. 
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Kuva 30. Ympärivuotisen vetorenkaan (musta viiva) ja talvivetorenkaan (punainen 

viiva) rengasmallien pitkittäisluistojäykkyys ja ominaisluistojäykkyys a) 

kuivalla asfaltilla ja b) märällä asfaltilla. 

Kuvissa 29 ja 30 esitetyistä kuvaajista havaitaan, että kuivalla sekä märällä asfaltilla 

ympärivuotisten renkaiden pitkittäisluistojäykkyys ja ominaisluistojäykkyys ovat 

suurempia kuin talvirenkaiden. Jääpinnalla pitkittäisluistojäykkyyden erot ovat pieniä. 

Kuivalla sekä märällä asfaltilla ohjaavien ympärivuotisten renkaiden 

pitkittäisluistojäykkyys on noin 20 % suurempi kuin ohjaavan talvirenkaan 

pitkittäisluistojäykkyys 4500 kg:n pystykuormituksella. Vetorenkaiden osalta vastaava 

ero märällä asfaltilla on noin 42 % ympärivuotisten renkaiden pitkittäisluistojäykkyyden 

ollessa suurempi. 
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Kuva 31. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan (musta viiva) ja ohjaavan talvirenkaan 

(punainen viiva) rengasmallien huippukitkakertoimet yläkuvassa ja 

kitkakerroin -50 % luistolla alakuvassa a) kuivalla asfaltilla ja b) märällä 

asfaltilla. 

 

Kuva 32. Ympärivuotisen vetorenkaan (musta viiva) ja talvivetorenkaan (punainen 

viiva) rengasmallien huippukitkakertoimet yläkuvassa ja kitkakerroin -50 % 

luistolla alakuvassa a) kuivalla asfaltilla ja b) märällä asfaltilla. 

Kuvien 31 ja 32 kuvaajista havaitaan, että ympärivuotisten renkaiden normalisoitujen 

kitkakertoimien huippuarvot sekä normalisoidut kitkakertoimet -50 % luistolla ovat 
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hieman suurempia kuivalla asfaltilla. Märällä asfaltilla sekä jääpinnalla talvirenkaiden 

normalisoidut kitkakertoimet ovat suurempia kuin ympärivuotisilla renkailla. Erot 

pitkittäisluiston normalisoiduissa kitkakertoimissa ovat verraten pieniä ympärivuotisten 

ja talvirenkaiden välillä, suurimmat erot esiintyvät jääpinnalla -50 % luistolla ja pienillä 

pystykuormituksen arvoilla vetorenkaiden välillä. 

Rengasmallien parametrisointi pitkittäisluiston osalta oli osittain epäluotettavaa 

mittaustulosten suuren hajonnan vuoksi. Esimerkiksi pitkittäisvoiman mittauksissa 

märällä asfaltilla normalisoidut kitkakertoimet vaihtelivat osalla renkaista 

epäjohdonmukaisesti eri pystykuormituksilla, ts. normalisoidut kitkakertoimet kasvoivat 

suuremmilla pystykuormituksen arvoilla. Myös mitatuissa pitkittäisluistojäykkyyden 

arvoissa oli suurta hajontaa ja esimerkiksi ohjaavan talvirenkaan mitattu 

pitkittäisluistojäykkyys pieneni 15 % 5500 kg:n pystykuormituksella verrattuna 

pitkittäisluistojäykkyyden arvoon 4500 kg:n pystykuormituksella. 

Jääpinnalla mitatuissa pitkittäisvoiman kehityksissä ilmeni erittäin suurta kohinaa, jota ei 

pystytty suodattamaan pois, jolloin huippuarvojen määrittäminen ei ollut täysin 

luotettavaa. Pitkittäisluistojäykkyyden määrittäminen mittaustuloksista osoittautui 

mahdottomaksi, koska rengasmittauslaboratorion jarrupaineen kehitys on niin nopeaa, 

että pitkittäisvoiman kehityksen määrittäminen erittäin pienillä pitkittäisluiston arvoilla 

ei ollut lineaarista.  

5.2 Sivuttaisvoima 

Renkaiden sivuttaisvoiman kehitys sortokulman funktiona mitattiin kaikilla renkailla 

kuivalla ja märällä asfaltilla sekä jääpinnalla. Kuivalla sekä märällä asfalttipinnalla 

renkaiden sivuttaisvoiman kehitys mitattiin pystykuormituksen arvoilla 2500, 4500 ja 

5500 kg. Jääpinnalla sivuttaisvoiman kehitys mitattiin vastaavasti vetorenkaiden osalta n. 

800, 1700, 2800 ja 3700 kg:n ja ohjaavien renkaiden osalta n. 2200, 3600, 5000 ja 6300 

kg:n pystykuormituksilla. Kuivalla sekä märällä asfalttipinnalla sivuttaisvoiman kehitys 

mitattiin sortokulmilla -12…+12 astetta ja jääpinnalla -15… +15 astetta. Seuraavassa on 

esitetty esimerkkeinä ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu voimankehitys ja siihen 

parametrisoidun rengasmallin voimankehitys märällä asfaltilla sekä jääpinnalla. 
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Kuvassa 33 on esitetty ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu voimankehitys 

vasemmalla sekä normalisoidut kitkakertoimen arvot oikealla, ts. renkaan 

sivuttaisvoimankehitys jaettuna renkaan pystykuormituksella, sortokulman arvoilla  

-12…+12 astetta kolmella renkaan pystykuormituksella.  

 

Kuva 33. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu sivuttaisvoimankehitys märällä 

asfaltilla sortokulman funktiona. Renkaan pystykuormitukset ovat 2500, 

4500 ja 5500 kg. 

Kuvan 33 kuvaajista havaitaan, että märällä asfaltilla kyseisen renkaan sivuttaisvoima on 

suurimmillaan noin 8 asteen sortokulmalla. Renkaan sivuttaisvoiman kehitys on varsin 

symmetristä, mutta normalisoituja sivuttaisvoiman arvoja tarkasteltaessa havaitaan, että 

rengas käyttäytyy epäjohdonmukaisesti pystykuormitusta kasvatettaessa, ts. normalisoitu 

sivuttaisvoima on pienimmillään renkaan pienimmällä pystykuormituksella. Kuten 

kappaleessa 5.1 todettiin, mittaustulosten epäjohdonmukaisuus voi johtua renkaiden 

muokkautumisesta mittausten aikana. 

Kuvassa 34 on esitetty renkaan kaartojäykkyyden määritys mitatusta sivuttaisvoiman 

kehityksestä. Kaartojäykkyys on määritetty tekemällä lineaarinen sovitus mitatulle 

sivuttaisvoimalle sortokulman arvoilla -0.5…+0.5 astetta. Kuvaajasta havaitaan, että 

sivuttaisvoiman kehitys on verraten lineaarista kyseisillä sortokulman arvoilla. 
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Kuva 34. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatun kaartojäykkyyden määritys 

märällä asfaltilla. 

Kuvassa 35 on esitetty renkaan mitattu sivuttaisvoiman kehitys märällä asfaltilla sekä 

siihen sovitetun rengasmallin voimankehitys sortokulman funktiona. Kuvassa 36 on 

esitetty mitatut ja rengasmallin laskennalliset normalisoidut kitkakertoimet sekä 

kaartojäykkyydet ja ominaiskaartojäykkyydet. 

 

Kuva 35. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu sivuttaisvoimankehitys sekä 

rengasmallin sivuttaisvoimankehitys märällä asfaltilla sortokulman funktiona. 

Renkaan pystykuormitukset ovat 2500, 4500 ja 5500 kg. 
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Kuva 36. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut sekä rengasmallin 

huippukitkakertoimet sekä kitkakertoimet 12 asteen sortokulmalla yläkuvassa 

ja kaartojäykkyydet alakuvassa. 

Kuvien 35 ja 36 kuvaajista havaitaan, että rengasmallin sivuttaisvoimantuotto toistaa 

mitatun sivuttaisvoimantuoton verraten hyvin sortokulman alueella -12…+12 astetta. 

Rengasmallin kaartojäykkyyden ero mitattuun kaartojäykkyyteen on 3…6 % renkaan eri 

pystykuormituksilla. Normalisoidun kitkakertoimen huippuarvojen ero on vastaavasti 

1…4 % ja normalisoidun kitkakertoimen ero 12 asteen sortokulmalla ero on 1…2 %. 

Koska renkaan mitattu sivuttaisvoimantuotto käyttäytyy epäjohdonmukaisesti 

pystykuormituksen kasvaessa, myös rengasmallin sivuttaisvoiman tuotto pienenee 

suhteessa pienenevään renkaan pystykuormitukseen, jolloin erittäin pienillä renkaan 

pystykuormituksilla normalisoitu sivuttaisvoima pienenee huomattavasti suurilla 

sortokulman arvoilla.  

Kuvassa 37 on esitetty rengasmallin sivuttaisvoimantuotto ekstrapoloituna 

10000…80000 N pystykuormituksille ja sortokulmille -15…+15 asteeseen. 

Rengasmallin sivuttaisvoimantuotto säilyy tällä alueella luotettavana, ts. 

sivuttaisvoimantuotto ei esimerkiksi käänny sortokulman suhteen negatiiviseksi.  
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Kuva 37. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan märän asfaltin rengasmallin 

sivuttaisvoimankehitys ekstrapoloituna pystykuormituksille 10000–80000 N 

ja sortokulman arvoille -15 – +15 astetta. 

Kuvassa 38 on esitetty ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu voimankehitys 

jääpinnalla. Kuvassa vasemmalla on esitetty sivuttaisvoima sortokulman funktiona ja 

oikealla normalisoidut kitkakertoimen arvot, ts. renkaan sivuttaisvoimankehitys jaettuna 

renkaan pystykuormituksella sortokulman arvoilla -15…+15 astetta neljällä renkaan 

pystykuormituksella. 

 

Kuva 38. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu sivuttaisvoimankehitys jäällä 

sortokulman funktiona. Renkaan pystykuormitukset ovat noin 2200 kg, 3600 

kg, 5000 kg ja 6300 kg. 
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Kuvan 38 kuvaajista havaitaan, että jääpinnalla renkaan sivuttaisvoima saavuttaa 

huippuarvonsa jo ennen 3 asteen sortokulmaa ja tätä suuremmilla sortokulman arvoilla 

renkaan tuottama sivuttaisvoima pienenee huomattavasti. Normalisoitua sivuttaisvoimaa 

tarkasteltaessa havaitaan, että pystykuormituksen kasvattaminen pienentää normalisoitua 

sivuttaisvoimaa, ts. suurin normalisoitu sivuttaisvoima saavutetaan pienimmällä 

pystykuormituksella. Renkaan mitattu sivuttaisvoimantuotto on huomattavan 

epäsymmetristä. 

Kuvassa 39 on esitetty renkaan mitatun kaartojäykkyyden määrittäminen jääpinnalla. 

Kaartojäykkyys on määritetty sortokulman arvoilla -0.5…+0.5 astetta, jolloin renkaan 

sivuttaisvoimantuotto on verraten lineaarista. Kaartojäykkyys on määritetty jokaiselle 

mittauksissa käytetylle pystykuormitukselle käyttämällä lineaarista sovitusta. 

 

Kuva 39. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatun kaartojäykkyyden määrittäminen 

jääpinnalla. 

Kuvassa 40 on esitetty renkaan sivuttaisvoiman kehitys jääpinnalla sekä siihen sovitetun 

rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys sortokulman funktiona. Kuvassa 41 on esitetty 

mitatut ja rengasmallin laskennalliset normalisoidut kitkakertoimet sekä 

kaartojäykkyydet ja ominaiskaartojäykkyydet. 
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Kuva 40. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan ja rengasmallin sivuttaisvoimantuotto 

sortokulman funktiona jäällä. Renkaan pystykuormitukset ovat noin 2200 kg, 

3600 kg, 5000 kg ja 6300 kg. 

 

Kuva 41. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan jääpinnalla mitatut ja jääpinnan 

rengasmallin huippukitkakertoimet yläkuvassa ja kaartojäykkyydet 

alakuvassa. 

Kuvien 40 ja 41 kuvaajista havaitaan, että rengasmallin sivuttaisvoimantuotto toistaa 

renkaan mitatun sivuttaisvoimantuoton verraten hyvin sortokulman alueella -15…+15 

astetta, ts. rengasmallin ulostulolla ja mitatulla rengasvoimalla on vahva korrelaatio. 
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Renkaan mitatussa sivuttaisvoimantuotossa on kolmella suurimmalla 

pystykuormituksella notkahdus noin 6 asteen sortokulmalla jonka jälkeen sivuttaisvoima 

kasvaa sortokulman arvoilla 7…12 astetta. Syy kyseiselle ilmiölle voi olla jääpinnan 

epätasaisuuksissa sekä jääpinnan pettämisestä suurilla pystykuormituksilla ja tätä ilmiötä 

rengasmalli ei pysty toistamaan. Renkaan mitatun sivuttaisvoimantuoton 

epäsymmetrisyys on poistettu rengasmallista, koska ilmiön tarkkaa syytä ei tunneta. 

Osittain epäsymmetrisyys johtuu renkaan kartiomaisuudesta sekä kudosohjauksesta, 

mutta mahdollisesti myös mittalaitteen kalibroinnista. Rengasmallin kaartojäykkyyden 

ero mitattuun kaartojäykkyyteen on 1…2 % renkaan eri pystykuormituksilla. 

Normalisoidun kitkakertoimen huippuarvojen ero on vastaavasti 3…5 % ja 

normalisoidun kitkakertoimen ero 15 asteen sortokulmalla ero on 2…3 %. 

Kuvassa 42 on esitetty rengasmallin sivuttaisvoimantuotto ekstrapoloituna 

10000…80000 N pystykuormituksille. Rengasmallin sivuttaisvoimantuotto säilyy tällä 

alueella luotettavana, ts. sivuttaisvoimantuotto ei esimerkiksi käänny sortokulman 

suhteen negatiiviseksi.  

 

Kuva 42. Ohjaavan ympärivuotisen jääpinnan rengasmallin sivuttaisvoimantuotto 

ekstrapoloituna pystykuormituksille 10000–80000 N sortokulman funktiona. 

Kuvissa 43 ja 44 on esitetty kootusti mitattujen renkaiden mittaustuloksiin sovitettujen 

rengasmallien kaartojäykkyydet sekä ominaiskaartojäykkyydet eri ajoalustoilla. Kuvassa 

43 on esitetty ohjaavat renkaat ja kuvassa 44 vetorenkaat. 
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Kuva 43. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan (musta viiva) ja ohjaavan talvirenkaan 

(punainen viiva) rengasmallien kaartojäykkyydet ja ominaiskaartojäykkyydet 

a) kuivalla asfaltilla, b) märällä asfaltilla ja c) jääpinnalla. 

Kuvan 43 kuvaajista havaitaan, että ympärivuotisten renkaiden kaartojäykkyys on hieman 

suurempi kuivalla asfaltilla, mutta märällä asfaltilla ja jääpinnalla talvirenkaan 

kaartojäykkyys on suurempi. Märällä asfaltilla kaartojäykkyyden ero renkaiden välillä on 

suurimmillaan erittäin suurilla pyöräkuormilla ja jääpinnalla talvirenkaiden 

kaartojäykkyys on suurempi parempi renkaan pystykuormituksen arvoilla 0…80000 N. 

Jääpinnalla renkaan pystykuormituksen ollessa 49000 N, talvirenkaan kaartojäykkyys on 

noin 15 % suurempi kuin ympärivuotisen renkaan. 
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Kuva 44. Ympärivuotisen vetorenkaan (musta viiva) ja talvivetorenkaan (punainen 

viiva) rengasmallien kaartojäykkyydet ja ominaiskaartojäykkyydet a) 

kuivalla asfaltilla, b) märällä asfaltilla ja c) jääpinnalla. 

Kuvan 44 kuvaajissa esitetyistä vetorenkaiden kaartojäykkyyksistä havaitaan 

ympärivuotisen renkaan kaartojäykkyyden olevan talvirengasta suurempi kuivalla sekä 

märällä asfaltilla. Jääpinnalla erot renkaiden välillä ovat pieniä noin 40000 N 

pystykuormitukseen saakka, jonka jälkeen talvirenkaan kaartojäykkyys kasvaa 

nopeammin kuin ympärivuotisella renkaalla.  

Renkaiden kaartojäykkyydet ovat verraten samankaltaisia eri ajoalustoilla. Ohjaavien 

renkaiden osalta suurimmat erot talvirenkaan ja ympärivuotisen renkaan osalta esiintyvät 

jääpinnalla, jolla talvirenkaan kaartojäykkyys on suurempi pystykuormituksen arvoilla 

0…80000 N. Vetorenkaiden osalta talvirenkaiden kaartojäykkyys on pienempi niin 

kuivalla kuin märällä asfaltilla. Jääpinnalla vetorenkaiden kaartojäykkyys on 

samankaltaista noin 40000 N pystykuormitukseen saakka, jonka jälkeen talvirenkaan 

kaartojäykkyys kasvaa nopeammin kuin ympärivuotisen. 

Kuvissa 45 ja 46 on esitetty kootusti mitattujen renkaiden mittaustuloksiin sovitettujen 

rengasmallien normalisoidut suurimmat kitkakertoimet sortokulmilla -45…+45 astetta 

sekä kitkakertoimet 12 asteen sortokulmilla. Kuvan 45 kuvaajissa on esitetty 
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kitkakertoimet ohjaavien renkaiden osalta ja kuvassa 46 on esitetty kitkakertoimet 

vetorenkaiden osalta. 

 

Kuva 45. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan (musta viiva) ja ohjaavan talvirenkaan 

(punainen viiva) rengasmallien huippukitkakertoimet ja kitkakertoimet 12 

asteen sortokulmalla a) kuivalla asfaltilla, b) märällä asfaltilla ja c) 

jääpinnalla. 

Kuvan 45 kuvaajista havaitaan, että märällä asfaltilla kitkakertoimien kehitys on 

epäjohdonmukaista, ts. kitkakertoimet kasvavat pystykuormituksen kasvaessa, jolloin 

erittäin pienillä pystykuormituksilla kitkakertoimet pienenevät huomattavasti. Kuivalla 

asfaltilla ympärivuotisen ja talvirenkaan kitkakertoimien erot ovat verrattain pieniä, mutta 

märällä asfaltilla talvirenkaan kitkakerroin on suurempi aina noin 60000 N 

pystykuormitukseen saakka. Jääpinnalla talvirenkaan kitkakertoimet ovat ympärivuotisen 

renkaan kitkakertoimia suurempia, 40000 N pystykuormituksella ero 

huippukitkakertoimessa on noin 11 %. Kuivalla asfaltilla kitkakertoimet ovat 

suurimmillaan hieman yli 0,7 ja märällä asfaltilla noin 0,5. Jääpinnalla kitkakertoimet 

jäävät alle 0,2. 
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Kuva 46. Ympärivuotisen vetorenkaan (musta viiva) ja talvivetorenkaan (punainen 

viiva) rengasmallien huippukitkakertoimet ja kitkakertoimet 12 asteen 

sortokulmalla a) kuivalla asfaltilla, b) märällä asfaltilla ja c) jääpinnalla. 

Kuvan 46 kuvaajista havaitaan, että kuivalla asfaltilla vetorenkaiden kitkakertoimet ovat 

huomattavan alhaisia, jonka lisäksi kitkakertoimet kasvavat pystykuormituksen kasvun 

myötä. Märällä asfaltilla talvirenkaan kitkakerroin on ympärivuotisen renkaan 

kitkakerrointa suurempi alhaisemmilla renkaan pystykuormituksilla, 

huippukitkakertoimien osalta noin 50000 N pystykuormitukseen saakka. Jääpinnalla 

talvirenkaan kitkakerroin on ympärivuotisen renkaan kitkakerrointa suurempi. 

Renkaiden kitkakertoimia tarkasteltaessa havaitaan, että ohjaavien renkaiden osalta 

kitkakertoimien kehitys märällä asfaltilla ja vetorenkaiden osalta kuivalla asfaltilla on 

epäjohdonmukaista, jonka lisäksi vetorenkaiden kitkakertoimien arvot ovat varsin 

alhaisia. Jääpinnalla talvirenkaiden kitkakertoimet ovat suurempia kuin ympärivuotisilla 

renkailla. 

Rengasmallien sovitukset sivuttaisvoiman osalta toteutuivat pääasiassa hyvin ja 

rengasmallien ulostulon ja mitattujen rengasvoimien välillä oli vahva korrelaatio. 

Jääpinnalla sovituksia helpotti neljän pystykuormituksen käyttö, jolloin esimerkiksi 

kaartojäykkyyden vertaaminen mitattujen tuloksien ja rengasmallin välillä oli 

luotettavampaa. Mitatuissa tuloksissa ohjaavien renkaiden sivuttaisvoiman kehityksen 
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epäjohdonmukaisuus märällä asfaltilla ja vetorenkaiden alhainen sivuttaisvoima ja 

sivuttaisvoiman kehityksen epäjohdonmukaisuus kuivalla asfaltilla toistettiin 

rengasmallissa. Syy näihin voi olla renkaiden kulumisessa mittausten aikana. 

5.3 Palautusmomentti 

Palautusmomentti mitattiin kaikilta neljältä renkaalta jääpinnalla. Renkaan 

palautusmomentti jääpinnalla on erittäin pieni, jollain mitatut palautusmomentit jäivät 

mittalaitteiston epätarkkuuden myötä pienemmäksi kuin mittalaitteiston tarkkuus, ts. 

mittauslaitteiston suorituskyky ei ollut riittävä. Tästä syystä mitatuista 

palautusmomenteista huomioitiin vain huippuarvot ja rengasmallin parametrit sovitettiin 

ADAMS -ohjelmiston mukana tulevasta kuorma-auton renkaan Pac2002 -rengasmallista. 

Kuvissa 47 ja 48 on esitetty ohjaavan ympärivuotisen renkaan jääpinnan sekä märän 

asfaltin rengasmallien palautusmomentit sortokulman funktiona. Kuvassa 47 on esitetty 

lisäksi jääpinnalla mitatut palautusmomentin huippuarvot. 

 

Kuva 47. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan jääpinnan rengasmallin palautusmomentti 

sortokulman funktiona vasemmalla sekä rengasmallin ja mittausten 

huippuarvot oikealla. 
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Kuva 48. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan märän asfaltin rengasmallin 

palautusmomentti sortokulman funktiona vasemmalla ja huippuarvot 

oikealla. 

Kuvissa 47 ja 48 esitettyjä palautusmomentteja tarkasteltaessa havaitaan, että 

rengasmallin palautusmomentti saavuttaa jääpinnalla sekä märällä asfaltilla 

huippuarvonsa noin alle 2 asteen sortokulmalla. Jääpinnalla palautusmomentti on noin 

100 Nm 80000 N pystykuormituksella, vastaavasti märällä asfaltilla palautusmomentti on 

hieman yli 500 Nm vastaavalla pyöräkuormalla. 

5.4 Relaksaatiopituus 

Rengasmallin relaksaatiopituus määritettiin keskiarvona jääpinnalla suoritetuista 

sivuttaisvoimamittauksista, ts. rengasmallin relaksaatiopituuteen liittyvät kertoimet 

määritettiin jokaiselle renkaalle yhtäläisiksi keskiarvona kaikista mitatuista 

relaksaatiopituuksista. 

Kuvassa 49 on esitetty mitatut relaksaatiopituudet sekä rengasmallien 

relaksaatiopituudet. Relaksaatiopituuteen liittyvät parametrit ovat määritetty pienimmän 

neliösumman sovituksen avulla. 
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Kuva 49. Renkaiden mitatut ja rengasmallien sivuttaissuuntaiset relaksaatiopituudet. 

Kuvan 49 kuvaajista havaitaan, että renkaiden relaksaatiopituus kasvaa lähes lineaarisesti 

pienillä pyöräkuormilla aina noin 20000 N pyöräkuormaan saakka. Tätä suuremmilla 

pyöräkuormilla relaksaatiopituus kasvaa hitaammin suhteessa pyöräkuorman kasvuun. 

Suurimmillaan rengasmallien relaksaatiopituus on noin 1 metri 80000 N pyöräkuormalla. 

Kuvassa 50 on esitetty rengasmallin pitkittäissuuntainen relaksaatiopituus pyöräkuorman 

funktiona. Renkaiden pitkittäissuuntaista relaksaatiopituutta ei kyetty luotettavasti 

mittaamaan, joten rengasmallin parametreina on käytetty ADAMS -ohjelmiston kuorma-

auton renkaan Pac2002 -rengasmallin parametreja. 

 

Kuva 50. Rengasmallien pitkittäinen relaksaatiopituus. 
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6 ADAMS-MALLI 

Ajoneuvoyhdistelmän mallinnus suoritettiin ADAMS/car -ohjelmistolla, joka on 

erityisesti autoteollisuuden käyttöön suunnattu versio ADAMS/view -ohjelmistosta. 

ADAMS -ohjelmisto on monikappaledynamiikan simulointiin tarkoitettu ohjelmisto. 

Ajoneuvoyhdistelmän ADAMS/Car -ohjelmistossa ajoneuvot pohjautuvat mallineisiin 

(templates), joiden pohjalta muodostetaan ajoneuvon osajärjestelmät (subsystems). 

Tämän jälkeen osajärjestelmistä voidaan muodostaa edelleen ajoneuvon osakokoonpanot 

(assembly), kuten esimerkiksi jousitusjärjestelmä renkaineen ja ohjausjärjestelmineen. 

Osakokoonpanojen lisäksi osajärjestelmistä voidaan määrittää koko ajoneuvon 

kokoonpano (full vehicle assembly), kuvassa 51 on esitetty tutkittavan 

ajoneuvoyhdistelmän ADAMS -mallin kokoonpano. 

 

Kuva 51. Ajoneuvoyhdistelmän ADAMS -mallin kokoonpano. 

ADAMS/Car -ohjelmiston mallineet ovat parametrisiä malleja (parametric models), jotka 

määrittävät mallin perusgeometrian sekä topologian. Mallineen komponentit ovat 

parametrisesti määritettyjä, joten yhtä mallinetta voidaan käyttää useissa 

osajärjestelmissä. Mallin perustopologia on sama, vain komponentteja ja ominaisuuksia 

muutetaan. Mallineet sisältävät myös kommunikaattorit (communicators), jotka 

mahdollistavat tiedonsiirron mallineiden välillä, kuten esimerkiksi mihin mallineeseen 

jousitusmallineen tukivarret kiinnittyvät, mille akselille renkaiden mallineet kiinnittyvät 
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ja niin edelleen. Mallineet sisältävät myös tiedon siitä, että mikä niiden päärooli (major 

role) on. Päärooleja voivat olla mm. jousitus, runko, voimansiirto jne. (ADAMS 2013.) 

Osajärjestelmät laaditaan mallineiden pohjalta. Osajärjestelmissä voidaan muuttaa joitain 

mallineen komponentteja, mutta ei mallineen topologiaa. Esimerkiksi henkilöauton ja 

linja-auton jousitusosajärjestelmät, joissa molemmissa on jousitus kaksinkertaisin 

kolmiotuin, voidaan rakentaa saman mallineen pohjalta muuttamalla tukivarsien mittoja, 

vaihtamalla jouset ja iskunvaimentimet jne. (ADAMS 2013). Osajärjestelmät 

muodostuvat peruskomponenteista, esimerkiksi osajärjestelmä voi sisältää akseliston, 

renkaat ja lehtijousen. Osajärjestelmiä laadittaessa osajärjestelmälle annetaan myös 

toisarvoinen rooli. Toisarvoinen rooli voi olla esimerkiksi toisen perävaunun kolmas 

akseli, jolloin voidaan käyttää samaa mallinetta osajärjestelmien laatimisessa yksittäiseen 

kokoonpanoon. Kuvassa 52 on esitetty tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän ADAMS- mallin 

osajärjestelmät. 

 

Kuva 52. ADAMS-mallin osajärjestelmät. 

Kokoonpanot määritetään osajärjestelmistä ja määritettyihin kokoonpanoihin voidaan 

lisätä erilaisia osajärjestelmiä. Osajärjestelmien toisarvoisten roolien täytyy olla 

yksilöllisiä käytettäessä samanlaisia mallineita osajärjestelmissä, jotta kommunikaattorit 

täsmäävät. Kokoonpanoissa voidaan muuttaa osajärjestelmien sijainteja ja massoja ja 

kokoonpanoille voidaan suorittaa erilaisia simulaatioita. Osajärjestelmien 

siirtomahdollisuus koko ajoneuvon kokoonpanossa on hyödyllistä, kun halutaan tutkia 

esimerkiksi akseliston sijainnin vaikutusta ajoneuvon ajodynamiikkaan. 
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Tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän ADAMS-mallista laadittiin kohtalaisen yksinkertainen 

monikappalemalli. Ajoneuvoyhdistelmän ADAMS-malli muodostuu vetoauton, 

puoliperävaunun, täysperävaunun kääntötelin sekä täysperävaunun kokoonpanoista. 

Suurimpia yksinkertaistuksia mallissa ovat ajoneuvojen runkojen korvaaminen jäykillä 

kappaleilla, ts. runkojen kiertojäykkyys on ääretön. Ajoneuvojen väliset kytkentäpisteet 

on kuvattu kinemaattisin ehdoin nivelillä. Ilmanvastusvoimia ei huomioida. 

Ajoneuvoyksiköiden pyörien ja akselien tuennat sekä akselistot on mallinnettu 

mittapiirustuksiin sekä ajoneuvosta mitattuihin mittoihin tukeutuen. Ajoneuvoyksiköiden 

akselit ovat jäykkiä kappaleita ja akselien tuentojen kiinnityspisteet ovat mallinnettu 

ADAMS -ohjelmiston joustavilla laakeriholkkielementeillä. Ajoneuvoyhdistelmän 

ADAMS -mallin päämitat määritettiin liitteessä 1 esitetyn mitoituspiirroksen pohjalta. 

Mitoituspiirros poikkeaa ajoneuvoyhdistelmän lopullisesta kokoonpanosta hieman 

kytkentämittojen osalta, mutta mallin voidaan olettaa olevan riittävän tarkka 

rengastuksien vaikutuksien arvioimiseen. 

6.1 Vetoauto 

Vetoauton kokoonpano muodostuu ohjaamon, rungon, voimalinjan, ohjauksen, 

etuakselin ja sen tuennan, vetävän teliakseliston ja sen tuennan, lisäakselin ja sen tuennan, 

ilmajousituksen yhdysvarsien ja renkaiden osajärjestelmistä. Osajärjestelmien mallineet 

on tehty pääosin itse mittapiirustuksien ja mittausten perusteella, pois lukien voimalinja 

ja ohjaus, jotka ovat ADAMS -ohjelmiston kirjastosta. ADAMS -ohjelmiston 

osajärjestelmien ominaisuudet on esitetty tarkemmin ADAMS -ohjelmiston ADAMS/Car 

Truck -manuaalissa (ADAMS 2013). Vetoauton renkaiden dimensiot on sisällytetty 

rengasmalliin. Renkaiden dimensiot on määritetty STRO -rengasnormista (STRO 2005). 

Renkaiden pystysuuntainen jousto on mallinnettu jousi-vaimennin parina, ADAMS 

ohjelmiston mukana tulevan kuorma-auton renkaan Pac2002 -rengasmallin parametreillä. 

Vetopöytä on nivelletty runkoon nivelillä, jotka sallivat rotaatioliikkeen poikittaisakselin 

ympäri. Ohjaus lisäakselille on välitetty etuakselilta niin, että vetoauton kääntöpiste 

sijaitsee vetävien akselien keskellä. 

Vetoauton akselien jousituksien ilmajousitus on mallinnettu ADAMS -ohjelmiston 

automaattisesti säätyvillä tasonsäädöllisillä ilmajousilla. Käytettäessä ilmajousituksen 
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automaattisesti säätyvää tasonsäätöä ADAMS määrittää ilmajouselle vaadittavan 

säätökuormituksen (trim load) differentiaaliyhtälöllä, ts. ilmanpaineen halutun 

ajokorkeuden saavuttamiseksi staattisen tasapainoanalyysin aikana sekä sallii 

säätökuormituksen vaihtelun simuloinnin aikana. Vetoauton tasonsäädössä käytettävät 

anturit on asennettu etuakselin tasonsäädön osalta etuakselille ja vetävän telin sekä 

lisäakselin osalta vetävän telin toiselle akselille. Ilmajousituksen yhdysvarret on 

mallinnettu ADAMS -ohjelmiston lehtijousityökalulla. 

Taulukkoon 2 on koottu vetoauton massahitausmomentti painopisteen kautta kulkevan 

pystyakselin ympäri, massa sekä pituus ja pystyakselin suunnassa painopisteen sijainti. 

Vetoauton massa on määritetty liitteessä 1 esitetystä ajoneuvoyhdistelmän 

mittapiirustuksesta, jossa on esitetty lisäksi ajoneuvoyhdistelmän kytkentämitat. 

Taulukko 2. Vetoauton massa, massapisteen sijainti sekä massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri. 

Massa 

[kg] 

Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

11608 990 1000 100000 

 

6.2 Puoliperävaunu 

Puoliperävaunun kokoonpano muodostuu rungon, perävaunun akseliston ja sen tuennan, 

paripyörien renkaiden, yksittäisasennettujen renkaiden sekä puutavaranippujen 

osajärjestelmistä. Puoliperävaunun renkaiden dimensiot on sisällytetty rengasmalliin. 

Renkaiden dimensiot on määritetty STRO -rengasnormista ja renkaiden pystysuuntainen 

jousto on mallinnettu jousi-vaimennin parina vastaavasti kuin vetoauton tapauksessa. 

Osajärjestelmien mallineet on tehty mittausten perusteella. Puoliperävaunun runkoon on 

nivelletty kiinnitysosa vetopöytää varten nivelellä, joka sallii kiertoliikkeen pystyakselin 

ympäri. 

Puoliperävaunun akselien jousituksien ilmajousitus on mallinnettu ADAMS -ohjelmiston 

automaattisesti säätyvillä tasonsäädöllisillä ilmajousilla, kuten vetoauton ADAMS -
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mallissa. Puoliperävaunun teliakseliston tasonsäädössä käytettävä anturi on asennettu 

puoliperävaunun teliakseliston toiselle akselille. 

Puoliperävaunun puutavaraniput on mallinnettu puunrunkoja kuvaavina 5200 mm sekä 

4000 mm pitkinä sylintereinä, joiden halkaisija on 460 mm. Puutavaranippujen sijainti 

puoliperävaunussa sekä sylinterien tiheys on määritetty niin, että saavutetaan Ivalon 

talvitesteissä punnitut akselimassat, jotka on esitetty liitteessä 2 ja kappaleessa 9. 

ADAMS määrittää puutavaranippujen massat, painopisteet sekä massahitausmomentit 

kappaleiden geometrian sekä tiheyden perusteella. Taulukkoon 3 on koottu kuormatun 

puoliperävaunun massahitausmomentti painopisteen kautta kulkevan pystyakselin 

ympäri, massa sekä pituus ja pystyakselin suunnassa painopisteen sijainti. 

Taulukko 3. Kuormatun puoliperävaunun massa, massapisteen sijainti sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri. 

Massa 

[kg] 

Painopisteen etäisyys 

vetotapista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

44202 5243 2222 932785 

 

6.3 Täysperävaunu 

Täysperävaunun kokoonpano muodostuu kääntötelin ja täysperävaunun kokoonpanoista. 

Kääntötelin kokoonpano muodostuu rungon, perävaunun akseliston ja sen tuennan sekä 

paripyörien renkaiden osajärjestelmistä. Täysperävaunun renkaiden dimensiot on 

määritetty STRO -rengasnormista ja renkaiden pystysuuntainen jousto on mallinnettu 

jousi-vaimennin parina vastaavasti kuin vetoauton tapauksessa.  Täysperävaunun 

kokoonpano muodostuu rungon, perävaunun akseliston ja sen tuennan, paripyörien 

renkaiden, sekä puutavaranippujen osajärjestelmistä. Osajärjestelmien mallineet on tehty 

mittausten perusteella. Kääntötelin aisaan on nivelletty kiinnitysosa puoliperävaunun 

vetokytkintä varten, joka sallii kiertoliikkeen pituus-, sivuttais- sekä pystyakselin ympäri. 

Täysperävaunun runkoon on nivelletty kiinnitysosa kääntöteliä varten nivelellä, joka 

sallii kiertoliikkeen pystyakselin ympäri. 
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Kääntötelin sekä täysperävaunun akselien jousituksien ilmajousitus on mallinnettu 

ADAMS -ohjelmiston automaattisesti säätyvillä tasonsäädöllisillä ilmajousilla, kuten 

vetoauton sekä puoliperävaunun ADAMS -mallissa. Kääntötelin teliakseliston 

tasonsäädössä käytettävä anturi on asennettu kääntötelin teliakseliston toiselle akselille ja 

täysperävaunun teliakseliston tasonsäädössä käytettävä anturi on asennettu 

täysperävaunun takimmaisen teliakseliston toiselle akselille. 

Täysperävaunun puutavaraniput on mallinnettu puunrunkoja kuvaavina 6000 mm pitkinä 

sylintereinä, joiden halkaisija on 460 mm. Puutavaranippujen sijainti täysperävaunussa 

sekä sylinterien tiheys on määritetty niin, että saavutetaan Ivalon talvitesteissä punnitut 

akselimassat. 

Taulukkoon 4 on koottu kääntötelin massahitausmomentti painopisteen kautta kulkevan 

pystyakselin ympäri, massa sekä pituus ja pystyakselin suunnassa painopisteen sijainti. 

Taulukkoon 5 on koottu vastaavasti kuormatun täysperävaunun massahitausmomentti 

painopisteen kautta kulkevan pystyakselin ympäri, massa sekä pituus- ja pystyakselin 

suunnassa painopisteen sijainti ilman kääntöteliä. 

Taulukko 4. Kääntötelin massa, massapisteen sijainti sekä massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri. 

Massa 

[kg] 

Painopisteen etäisyys 

vetokytkimestä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

2500 3830 500 4700 

 

Taulukko 5. Kuormatun täysperävaunun massa, massapisteen sijainti sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri ilman kääntöteliä. 

Massa 

[kg] 

Painopisteen etäisyys 

kääntökehältä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

38240 5072 2436 483031 
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7 AJONEUVOYHDISTELMÄN AJOKOKEET 

Ajoneuvoyhdistelmällä suoritettiin ajokokeet Ivalon lentokentän ajoharjoitteluradalla 

12.3.2016 sekä 21.9.2016. Ajokokeet suoritettiin täysin kuormatulla 

ajoneuvoyhdistelmällä ja ajoneuvoyhdistelmä punnittiin 12.3.2016 suoritettujen 

ajokokeiden yhteydessä. Sivuttaisstabiliteetin määrittämiseen käytetty ajokoe oli 

molemmissa ajokokeissa ISO 3888-1 standardin mukainen kaksoiskaistanvaihtokoe (ISO 

3888–1). Seuraavissa kappaleissa on esitetty kuvaus ajoneuvoyhdistelmän 

mittausjärjestelmästä, mittauksien epävarmuudet sekä ajokokeiden tulokset. 

7.1 Mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä 

Ajoneuvoyhdistelmään on asennettu mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä ajotilasuureiden 

mittaamiseksi ja järjestelmää käytetään ajoneuvoyhdistelmän pitkäaikaiseen seurantaan. 

Mittausjärjestelmä koostuu ajotilasuureita mittaavista antureista ja ohjaamoon 

asennetusta tiedonkeruujärjestelmästä sekä mittaustiedot tallentavasta tietokoneesta. 

Kuvassa 53 on esitetty periaatekuva mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmästä. 

 

Kuva 53. Ajoneuvoyhdistelmän mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä. 

Kuvassa 53 esitetyn mittausjärjestelmän pääkomponentteina ovat MoTeC ACL -

tiedonkeruulaite (Tiedonkeruu), MoTeC SVIM -syöttölaitteesta venymäliuskoille (SG) ja 

analogisille antureille sekä Bosch Inertial Measurement Unit (IMU) -ajotila-antureista. 

Lisäksi puoliperävaunun viimeisellä akselilla on MoTeC analoginen kiihtyvyysanturi 

(ACC) ja vetoauton ohjausakselilla siirtymäanturi ohjauskulman määrittämiseksi 

(Ohjauspyörän kääntökulma). Tiedonsiirto IMU -yksiköiltä välitetään 
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tiedonkeruulaitteelle CAN -väylällä ja analogisilta antureilta sekä venymäliuskoilta 

SVIM -yksikön kautta CAN -väylällä. Lisäksi tiedonkeruujärjestelmä on kytketty 

vetoauton FMS -liitäntään, jota kautta saadaan mm. pyörien pyörimisnopeus auton 

väylästä. Tiedonkeruujärjestelmältä tiedonsiirto mittaustietokoneelle suoritetaan 

ethernet-verkolla. 

Mitattavat suureet ajoneuvoyhdistelmän ajotilaan liittyen olivat ohjauskulma, vetoauton 

pystykiertymäkulmanopeus sekä etuakselin sivuttaiskiihtyvyys, puoliperävaunun 

pystykiertymäkulmanopeus sekä painopisteen, että viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyys, 

kääntötelin pystykiertymäkulmanopeus sekä painopisteen sivuttaiskiihtyvyys ja 

täysperävaunun pystykiertymäkulmanopeus sekä painopisteen ja viimeisen akselin 

sivuttaiskiihtyvyys. Mitattavat suureet sekä antureiden sijoituspaikat on esitetty kuvassa 

54. 

 

Kuva 54. Ajoneuvoyhdistelmän mittaussuureet. 

IMU -yksiköt mittaavat sivuttaiskiihtyvyydet sekä pystykiertymäkulmanopeudet 

perävaunujen painopisteiden sekä täysperävaunun taka-akselin läheisyydestä ja 

vetoauton etuakselilta. MoTeC kiihtyvyysanturi mittaa sivuttaiskiihtyvyyden 

puoliperävaunun taka-akselin läheisyydestä. Anturit kiinnitettiin perävaunujen osalta 

rungon poikkipalkkeihin lähelle keskilinjaa. Kiihtyvyysanturit ovat staattisia, jolloin 

anturin asentaminen pystysuoraan johtaa anturin näyttämään maan vetovoiman 

kiihtyvyyttä anturin ollessa levossa. Pystykiertymäkulmanopeuden mittaamisen IMU -

yksiköllä ei ole määritettyä referenssisuuntaa, jolloin mitataan pystykiertymän 

muutosnopeutta. (Bosch 2010.) 

Ohjauskulma mitattiin ohjausakselilta vetoauton ohjaamosta. Ohjauskulman mittaukseen 

käytettävä anturi on potentiometrityyppinen siirtymäanturi, jonka vaijeri kiinnitettiin 

ohjausakseliin. Siirtymäanturin sisääntulojännite on reguloitu ja ulostulojännite on 

suoraan verrannollinen anturin mittaamaan siirtymään. 
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7.2 Mittausepävarmuus 

Mittaustulokseen liittyy aina mittausvirhettä, joka on mittaustuloksen ja mitattavan arvon 

välinen ero. Mittausvirhe jakaantuu edelleen systemaattiseen ja satunnaiseen virheeseen. 

Systemaattinen mittausvirhe pysyy samana ja satunnainen virhe on satunnaista ja se 

voidaan olettaa tasajakautuneeksi. Ajoneuvon ajotilasuureita mitattaessa systemaattinen 

virhe syntyy esimerkiksi painopisteen sivuttaiskiihtyvyyttä mitattaessa anturin 

sijaintivirheestä ja satunnaisia mittausvirheitä ovat anturin mittausepävarmuus ja 

kvantisointivirhe (Rahkola 2006: 32). Satunnaiset mittausvirheet voidaan olettaa 

tasajakautuneiksi, jolloin välillä -e – +e vaihtelevan virheen epävarmuuden aiheuttama 

keskihajonta saadaan yhtälöllä (Aumala & Kalliomäki 1985: 96) 

 𝑢𝑥 =
𝑒

√3
.     (53) 

Pystykiertymäkulmanopeuden mittauksen epävarmuuskomponentit ovat 

kvantisointivirhe e0 ja anturin epälineaarisuus ek (Rahkola 2006: 33). Kaikki mittauksen 

satunnaiset epävarmuuskomponentit oletetaan tasan jakautuneiksi. Anturille ilmoitettu 

erottelutarkkuus on 0,1 °/s (Bosch 2010), jolloin kvantisointivirheen keskihajonnaksi 

saadaan yhtälön (53) mukaan  

𝑢0 =
0,1 °/𝑠

√3
≈ 5.774 ∙ 10−2 °/𝑠. 

Anturin ilmoitettu mittausalue on ± 100 °/s ja epälineaarisuus on ± 0,5 °/s (Bosch 2010). 

epälineaarisuuden aiheuttaman virheen keskihajonnaksi saadaan yhtälön (53) mukaan 

𝑢𝑘 =
100 °/𝑠∙0,5%

√3
≈ 0,289 °/𝑠. 

Pystykiertymäkulmanopeuden mittauksen yhdistetty epävarmuus saadaan yhtälöllä 

(Aumala & Kalliomäki 1985: 97) 

𝑢𝑐
2(𝑟) = 𝑢0

2 + 𝑢𝑘
2.    (54) 



 

 

83 

Kaksoiskaistanvaihtokokeessa suurimmat mitatut pystykiertymäkulmanopeudet olivat 

noin 10 °/s, jolloin pystykiertymäkulmanopeuden yhdistetyksi mittausepävarmuudeksi 

saadaan yhtälön (54) mukaan 

𝑢𝑐(𝑟)

𝑟𝑥
=
√𝑢0

2 + 𝑢𝑘
2

𝑟𝑥
≈ 2,95 ∙ 10−2 ≈ 3,0 %. 

Kiihtyvyysmittauksen epävarmuuskomponentit ovat kvantisointivirhe e0, anturin 

epälineaarisuus ek ja anturin kallistumisesta aiheutuva virhe ekall (Rahkola 2006: 32). 

Anturin virheellisestä asennuskohdasta aiheutuva virhe jätetään huomiotta, koska 

validoinnissa käytettävät sivuttaiskiihtyvyydet mitataan akseleilta. Kaikki 

kiihtyvyysmittauksen satunnaiset epävarmuuskomponentit oletetaan tasajakautuneiksi. 

Kiihtyvyysmittauksen anturille ilmoitettu erottelutarkkuus on 0,01 g (Bosch 2010), 

jolloin kvantisointivirheen keskihajonnaksi saadaan yhtälön (53) mukaan 

𝑢0 =
0,01 𝑔

√3
≈ 5,774 ∙ 10−3 𝑔. 

Anturin ilmoitettu mittausalue on ± 1,8 g ja epälineaarisuus on ± 0,036 g (Bosch 2010). 

epälineaarisuuden aiheuttaman virheen keskihajonnaksi saadaan yhtälön (53) mukaan 

𝑢𝑘 =
1,8 𝑔∙0,036

√3
≈ 0,037 𝑔. 

Mittausvirhettä aiheuttavan kiihtyvyysanturin kallistuman vaihteluväliksi oletetaan ± 5 

°, tällöin kallistuman aiheuttaman mittausepävarmuuden keskihajonta on yhtälön (53) 

mukaan 

𝑢𝑘𝑎𝑙𝑙 =
𝑔 sin (5 °)

√3
≈ 0,050 𝑔. 

Kiihtyvyysmittauksen yhdistetyksi epävarmuudeksi 0,3 g:n kiihtyvyysmittauksella 

saadaan yhtälön (54) mukaan 

𝑢𝑐(𝑘)

𝑘𝑥
=
√𝑢0

2 + 𝑢𝑘
2 + 𝑢𝑘𝑎𝑙𝑙

2

𝑘𝑥
≈ 0,208 ≈ 21 %. 
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Ohjauspyörän kääntökulman mittauksen epävarmuuskomponentit ovat kvantisoinnin 

epävarmuus e0 ja ohjausakselin kehän pituuden mittausepävarmuus es (Rahkola 2006: 

34). Jännitteenmittauksen erottelutarkkuus on 1,22 mV ja jännitealue on 5 V, jolloin 

suhteellinen kvantisointivirheen suuruus on 

 𝜀0 =
0,61 𝑚𝑉

2,5 𝑉
= 2,44 ∙ 10−4 ≈ 0,02 %. 

Ohjausakselin kehän pituuden mittausepävarmuuden oletetaan olevan 1 mm, jolloin 

ohjausakselin kehän pituuden suhteellisen virheen suuruus on 

 𝜀𝑠 =
1 𝑚𝑚

40 𝑚𝑚
= 0,025 ≈ 2,5 %. 

Ohjauspyörän kääntökulman suhteellinen mittausepävarmuus on tällöin 

 𝜀𝛿 = 0,02 % + 2,50 % = 2,52 %. 

Ajoneuvon punnituksen epävarmuuskomponentteja ovat mm. vaa’an kvantisointivirhe, 

epälineaarisuus ja viritysvirhe. Lisäksi ajoneuvon punnituksessa virhettä aiheuttavat 

alusta jolla punnitus tehdään, alustan kaltevuus, teliakseliston yksittäisen akselin 

punnitseminen ja ajoneuvon ominaisuudet, kuten jousituksen kitka. Erityisesti alustan 

kaltevuus aiheuttaa virhettä punnituksessa, sillä ajoneuvon kallistuessa kuormitus siirtyy 

kallistuman puoleisille renkaille. Teliakseliston yksittäisen akselin punnitseminen johtaa 

akselin suurempaan kuormitukseen jousituksen kokoon painumisen vuoksi. 

7.3 Ajokokeiden tulokset 

Keväällä suoritetuissa ajokokeissa ajoharjoitteluradalle muodostunut polanne ei kestänyt 

kaksoiskaistanvaihtokoetta kuormatulla ajoneuvoyhdistelmällä. Tällöin 

ajoneuvoyhdistelmällä suoritetut kaksoiskaistanvaihtokokeet jäivät neljään toistoon, 

jotka suoritettiin erittäin alhaisilla nopeuksilla (20–35 km/h). Tästä syystä keväällä 

suoritettuja ajokokeita ei huomioida tämän tutkimuksen yhteydessä muun kuin 

ajoneuvoyhdistelmän punnituksen suhteen. Keväällä suoritettujen ajokokeiden 

mittauspöytäkirja on esitetty liitteessä 2. 



 

 

85 

Syksyllä suoritetuissa ajokokeissa mittauspäivän olosuhteet olivat pilviset ja ajoittain 

tihkusateiset. Lämpötila mittauspäivän aikana oli +9…+10 astetta ja tuulennopeus 0…2 

m/s. Mittauspäivän aikana esiintynyt tihkusade oli vähäistä, joten ajokoeradan ajolinja 

pysyi kuivana kokeiden ajan. Syksyllä suoritettujen ajokokeiden mittauspöytäkirja on 

esitetty liitteessä 3. 

Ajokokeissa ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköistä mitattiin ohjauskulma, vetoauton 

etuakselin pystykiertymäkulmanopeus sekä sivuttaiskiihtyvyys, puoliperävaunun 

painopisteen pystykiertymäkulmanopeus sekä sivuttaiskiihtyvyys ja viimeisen akselin 

sivuttaiskiihtyvyys, kääntötelin painopisteen pystykiertymäkulmanopeus sekä 

sivuttaiskiihtyvyys ja täysperävaunun painopisteen pystykiertymäkulmanopeus sekä 

sivuttaiskiihtyvyys ja täysperävaunun viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyys. Kuvassa 55 

on esitetty ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

pystykiertymäkulmanopeudet sekä renkaiden kääntökulma 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudelle 54 km/h. 

 

Kuva 55. Ajoneuvoyhdistelmästä mitatut pystykiertymäkulmanopeudet sekä renkaiden 

kääntökulma kaksoiskaistanvaihtokokeen aikana ajonopeudella 54 km/h. 

Kuvan 55 kuvaajista havaitaan, että käytetyllä ajonopeudella kaksoiskaistan-

vaihtokokeessa vetoauton pystykiertymäkulmanopeus vaimenee puoliperävaunussa. 

Kääntötelin pystykiertymäkulmanopeudet ovat suurempia kuin täysperävaunun, jonka 

voidaan tulkita johtuvan täysperävaunun aliohjautuvuudesta käytetyllä ajonopeudella 
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Kuvan 56 kuvaajassa on esitetty ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt RA-arvot kaksoiskaistanvaihtokokeessa sekä 

niihin sovitetut lineaariset regressiokäyrät. Kuvan 57 kuvaajassa on esitetty 

ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden painopisteiden sivuttaiskiihtyvyyksistä 

määritetyt RA-arvot kaksoiskaistanvaihtokokeessa sekä niihin sovitetut lineaariset 

regressiokäyrät. 

 

Kuva 56. Ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudesta 

määritetyt RA-arvot kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeuden funktiona. 

 

Kuva 57. Ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden painopisteiden 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeuden funktiona. 
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Kuvissa 56 ja 57 esitetyistä kuvaajista havaitaan, että kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

käytetyillä ajonopeuksilla suurimmat RA-arvot esiintyvät ajoneuvoyhdistelmän 

kääntötelillä, toiseksi suurimmat täysperävaunussa ja pienimmät puoliperävaunussa. 

Kääntötelin täysperävaunua suurempien RA-arvojen voidaan tulkita johtuvan 

täysperävaunun aliohjautuvuudesta käytetyillä ajonopeuksilla, jolloin 

ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetti on ollut verraten hyvä. Ajoneuvoyhdistelmän, 

ts. ajoneuvoyhdistelmän viimeisen ajoneuvoyksikön RA-arvot ovat matalia niin 

pystykiertymäkulmanopeudesta kuin sivuttaiskiihtyvyydestäkin määritettyinä, RA < 1,5. 
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8 RENGASSEURANTA 

Tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän rengasseuranta aloitettiin 19.12.2015. Rengasseuranta 

toteutettiin mittaamalla renkaiden urasyvyydet laitimmaisista sekä keskimmäisistä 

rengasurista. Rengasseurannan mittauspöytäkirjat on esitetty liitteessä 4. Mittaukset 

suoritettiin pääosin Rovaniemen Scania Suomi Oy:n sekä Ketosen Kuljetus Oy:n hallien 

alueella ajoneuvoyhdistelmän anturoinnin yhteydessä. Maaliskuussa rengasseuranta 

suoritettiin Ivalossa Lintumaan puutavaralanssilla ajokokeiden yhteydessä. Taulukkoon 

6 on koottu rengasseurannan mittauspäivät, suorituspäivät, sijainnit sekä 

ajoneuvoyhdistelmän kokonaiskilometrilukemat. 

Taulukko 6. Rengasseurannan mittausajankohtien kokonaiskilometrimäärät sekä 

mittauspaikat. 

pvm 19.12. 

2015 

16.1. 

2016 

27.2. 

2016 

12.3. 

2016 

16.4. 

2016 

4.6. 

2016 

6.7. 

2016 

19.8. 

2016 

21.1. 

2017 

Km 

lukema 

67148 83942 120389 132787 - 198674 223938 243703 337943 

Km/ 

mit. 

0 16794 36447 12398 - 65887 25264 19765 94240 

Km/pv 0 600 868 886 - 784 790 449 608 

Mit. 

paikka 

Scania 

Roi 

Scania 

Roi 

Scania 

Roi 

Lintu-

maa 

Ivalo 

KK Oy 

Roi 

KK Oy 

Roi 

KK Oy 

Roi 

KK Oy 

Roi 

Scania 

Roi 

 

Tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän kokonaisajosuorite rengasseurannan yhteydessä on 

ollut 270795 kilometriä ja 399 päivää, ts. ajoneuvoyhdistelmän keskimääräinen ajosuorite 

kuukautta kohti on ollut noin 20361 kilometriä kuukautta tai 679 kilometriä päivää kohti. 

Täysperävaunun ajosuorite on todennäköisesti muiden ajoneuvoyksiköiden ajosuoritteita 

pienempi, koska tutkittavaan ajoneuvoyhdistelmään liitettäviä täysperävaunuja on 

käytössä kolme kappaletta. Täysperävaunuja käytetään vuorotellen tutkittavassa 

ajoneuvoyhdistelmässä sekä metsästä puutavaraa hakevissa ajoneuvoyhdistelmissä. 

Täysperävaunun renkaiden urasyvyydet on mitattu aina samasta täysperävaunusta. 
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Ajoneuvoyhdistelmässä on yhteensä 13 akselia ja 46 rengasta. Vetoauton etuakselin, 4. 

akselin sekä puoliperävaunun 4. akselin renkaat ovat yksittäisasennettuja, muiden 

akselien renkaat paripyöräasennettuja. Ajoneuvoyhdistelmän rengastus rengasseurantaa 

aloitettaessa on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän alkuperäinen rengastus. 

Akseli Renkaan 

dimensiot 

Valmistaja Malli Asennus 

1 385/55 R22.5 Bridgestone M 788 Yksittäisasennus 

2 315/70 R22.5 Nokian HKPL 

Truck E 

Paripyöräasennus - nastoitettu 

3 315/70 R22.5 Nokian HKPL 

Truck E 

Paripyöräasennus - nastoitettu 

4 355/50 R22.5 Bridgestone R 249 EVO Yksittäisasennus 

5 265/70 R19.5 Michelin XTY2 Paripyöräasennus 

6 265/70 R19.5 Michelin  XTY2 Paripyöräasennus 

7 265/70 R19.5 Michelin XTY2 Paripyöräasennus 

8 445/45 R19.5 Michelin XTA2+ 

Energy 

Yksittäisasennus 

9 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

10 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

11 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

12 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

13 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

 

Rengasseurannan aikana osalle tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän akseleista on vaihdettu 

renkaita kulumisen vuoksi. Vetoauton etuakselin renkaat on vaihdettu kuluvan talven 

aikana ja vetävien akselien renkaat kahdesti. Vetävien akselien renkaat on vaihdettu 

ensimmäisen kerran nastattomiin keväällä 2016 ja toisen kerran uusiin nastallisiin 

kuluvalle talvelle. Vetoauton 4. akselin renkaat on vaihdettu/pinnoitettu rengasseurannan 

aikana kahdesti kesän 2016 aikana. Puoliperävaunun 2. akselin renkaat on vaihdettu 

kesän 2016 aikana ja 3. akselin oikean puoleiset paripyörät on vaihdettu kuluvan talven 
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aikana. Kääntötelin 2. akselin oikean puoleiset paripyörät ja täysperävaunun 3. akselin 

vasemman puoleiset paripyörät on vaihdettu kuluvan talven aikana. Renkaiden vaihtojen 

lisäksi joidenkin ajoneuvoyksiköiden renkaat on vaihdettu puolelta toiselle. Taulukossa 

8 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän tämänhetkinen rengastus. 

Taulukko 8. Tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän tämänhetkinen rengastus. 

Akseli Renkaan 

dimensiot 

Valmistaja Malli Asennus 

1 385/55 R22.5 Nokian HKPL 

Truck F 

Yksittäisasennus - nastoitettu 

2 315/70 R22.5 Hankook DW07 Paripyöräasennus - nastoitettu 

3 315/70 R22.5 Hankook DW07 Paripyöräasennus - nastoitettu 

4 355/50 R22.5 Bridgestone R 249 EVO Yksittäisasennus 

5 265/70 R19.5 Michelin XTY2 Paripyöräasennus 

6 265/70 R19.5 Yokohama  RYO 23T Paripyöräasennus 

7 265/70 R19.5 Michelin/ 

Hankook 

XTY2/ 

AM15 

Paripyöräasennus 

8 445/45 R19.5 Michelin XTA2+ 

Energy 

Yksittäisasennus 

9 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

10 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

11 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

12 285/70 R19.5 Bridgestone R168 Paripyöräasennus 

13 285/70 R19.5 Doublecoin/ 

Bridgestone 

RT500/ 

R168 

Paripyöräasennus 

 

Kuvassa 58 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän kaikkien renkaiden keskimääräiset 

urasyvyydet eri mittauskerroilla. Ajoneuvoyhdistelmän rengastus on ollut alkuperäinen 

16.4.2016 saakka, jonka jälkeen yksittäisille akseleille on vaihdettu renkaita. 
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Kuva 58. Ajoneuvoyhdistelmän renkaiden keskimääräiset urasyvyydet eri 

mittauskerroilla. 

Kuvan 58 kuvaajasta havaitaan, että talvikaudella renkaiden kuluminen on ollut 

maltillista. 27.2.2016 suoritetun mittauksen jälkeen renkaiden kuluminen on nopeutunut 

huomattavasti. 16.4.2016 suoritetun mittauksen jälkeen renkaiden kuluminen on ollut 

nopeampaa kuin talvikaudella, vaikka yksittäisille akseleille on vaihdettu uusia renkaita, 

jotka kasvattavat keskimääräistä urasyvyyttä. 21.1.2017 keskimääräinen urasyvyys on 

kasvanut 13.8.2016 suoritetusta mittauksesta, koska vetoauton etuakselin, vetävien 

akselien ja osa perävaunujen akselien renkaista on vaihdettu uusiin. Kulumisen 

nopeutuminen erityisesti keväällä johtuu tutkimusajoneuvoyhdistelmän suuresta 

ajosuoritteesta sekä teiden sulamisesta ja asfaltin karheudesta keväällä. 

Kuvien 59–62 kuvaajissa on esitetty tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän vetoauton, 

puoliperävaunun, kääntötelin ja täysperävaunun renkaiden keskimääräiset urasyvyydet 

akseleittain eri mittausajankohtina. Kuvaajista voidaan havaita renkaiden vaihdot 

mittausajankohtien välillä kasvaneena urasyvyytenä. 
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Kuva 59. Vetoauton renkaiden keskimääräiset urasyvyydet akseleittain eri 

mittauskerroilla. 

Kuvan 59 kuvaajasta voidaan havaita, että vetoauton osalta 4. akselin renkaiden 

kuluminen on ollut huomattavan nopeaa ja epäjohdonmukaista eri mittauskerroilla. 

Kyseisten renkaiden epätasaisen kulumisen eritysesti talvikaudella voidaan tulkita 

johtuvan mahdollisesti jäätymisestä, jolloin 4. akselin rengas on liukunut huomattavan 

paljon akselin alas laskemisen yhteydessä. 4. akselin renkaiden kuluminen on 

johdonmukaisempaa kesällä, jolloin renkaiden kuluminen on ollut nopeinta vetoauton 

vetävillä akseleilla. 4. akselin renkaat on vaihdettu ennen 4.6.2016 ja 19.8.2016 

suoritettuja mittauksia. Vetävien akselien renkaiden kuluminen on ollut keskenään varsin 

tasaista, jolloin voidaan tulkita vetävien akselien painonjakauman olevan varsin tasaista. 

Vetävien akselien renkaat on vaihdettu ennen 9.6.2016 suoritettuja mittauksia 

kesärenkaisiin ja kuluvalla talvikaudella nastoitettuihin talvirenkaisiin. Vetoauton 

etuakselin renkaiden kuluminen on ollut talvikaudella varsin pientä aina 27.2.2016 

suoritettuun mittaukseen saakka, jonka jälkeen renkaiden kuluminen on nopeutunut. Syy 

kulumisen nopeutumiseen erityisesti kevätkaudella on teiden sulaminen ja 

tutkimusajoneuvoyhdistelmän suuri ajosuorite. Vetoauton etuakselin renkaat on 

mittaustuloksien perusteella vaihdettu kuluvalla talvikaudella. 
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Kuva 60. Puoliperävaunun renkaiden keskimääräiset urasyvyydet akseleittain eri 

mittauskerroilla. 

Kuvassa 60 esitetystä kuvaajasta voidaan havaita, että puoliperävaunun akselien 

renkaiden kuluminen poikkeaa keskenään toisistaan. Kuten vetoauton tapauksessa, myös 

puoliperävaunun renkaiden kuluminen on ollut maltillista talvikaudella ja nopeutunut 

huomattavasti keväällä teiden sulettua. Puoliperävaunun 2. akselin kasvanut 

keskimääräinen urasyvyys 16.1.2016 suoritetussa mittauksessa johtuu todennäköisesti 

19.12.2015 suoritetussa mittauksessa tapahtuneesta virheessä. Puoliperävaunun 1. ja 4. 

akselin renkaiden kuluminen on ollut hitaampaa kuin puoliperävaunun 2. ja 3. akselin 

renkaiden kuluminen. Puoliperävaunun 1. ja 4. akseli ovat nostettavissa ylös 

kuormaamattomana, joka parantaa kyseisten akselien renkaiden kestoikää. Lisäksi 

puoliperävaunun 4. akseli on ohjautuva, jolloin esimerkiksi liikenneympyröissä kyseisen 

akselin renkaat hankautuvat vähemmän parantaen 4. akselin renkaiden kestoikää. 

Puoliperävaunun 2. akselin renkaat ovat kuluneet nopeammin 3. akselilla, jonka johdosta 

2. akselin vasemman puoleiset paripyörät on vaihdettu ennen 4.6.2016 suoritettua 

mittausta ja oikean puoleiset paripyörät on vaihdettu ennen 6.7.2016 suoritettua mittausta. 

3. akselin oikean puoleiset paripyörät on vaihdettu kuluvana talvena. Ero 2. ja 3. akselin 

renkaiden kulumisessa johtuu mahdollisesti 2. akselin asentovirheestä, sillä 21.1.2017 

suoritetussa mittauksessa oli havaittavissa vasemman puoleisten paripyörien sisemmän 

paripyörän sisäreunassa huomattavan suurta kulumista. Lisäksi eroa voi selittää akselien 

kuormituserot, toisaalta punnituksessa ei havaittu suuria eroja akselien kesken. On 

0

2

4

6

8

10

12

14

12.12. 10.2. 10.4. 9.6. 8.8. 7.10. 6.12. 4.2.

K
es

ki
m

ää
rä

in
en

 u
ra

sy
vy

ys
 [

m
m

]

PPV 1. akseli

PPV 2. akseli

PPV 3. akseli

PPV 4. akseli



 

 

94 

kuitenkin mahdollista, että vetoauton ajokorkeudesta riippuen kuormitukset eivät 

jakaannu täysin tasaisesti teliakselistolle. 

 

Kuva 61. Kääntötelin renkaiden keskimääräiset urasyvyydet akseleittain eri 

mittauskerroilla. 

Kuvan 61 kuvaajasta havaitaan, että kääntötelin renkaiden kuluminen on ollut 

talvikaudella maltillista. Keväällä teiden sulamisen vaikutus on havaittavissa renkaiden 

kulumisen huomattavana nopeutumisena. Kääntötelin 1. ja 2. akselin renkaiden 

kuluminen on ollut keskenään samankaltaista, 2. akselin oikean puoleiset paripyörät on 

vaihdettu mittaustuloksien perusteella syksyn 2016 aikana. 1. ja 2. akselin renkaiden 

samankaltaisen kulumisen voidaan tulkita johtuvan hyvästä painonjakautumisesta telillä. 

Kaksiakselisen telin tapauksessa on huomioitava myös, että telin kääntökeskiö sijaitsee 

akselien keskikohdalla, jolloin renkaiden hankautuminen esimerkiksi hitaissa 

käännöksissä ja liikenneympyröissä on hyvin samankaltaista. 
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Kuva 62. Täysperävaunun renkaiden keskimääräiset urasyvyydet akseleittain eri 

mittauskerroilla. 

Kuvassa 62 esitetystä kuvaajasta havaitaan, että kuten muidenkin ajoneuvoyksiköiden 

tapauksessa, täysperävaunun akselien renkaiden kuluminen on ollut talvikaudella 

hitaampaa kuin keväällä ja kesällä. 1. akselin renkaiden kuluminen on ollut hitaampaa 

kuin muilla akseleilla ja 3. akselin renkaiden kuluminen on ollut nopeampaa kuin muilla 

akseleilla. 3. akselin renkaiden nopeammasta kulumisesta johtuen kyseisen akselin 

vasemman puoleiset paripyörät on vaihdettu kerran ennen 21.1.2017 suoritettua 

mittausta. Täysperävaunun telin renkaiden epätasaisen kulumisen voidaan tulkita 

johtuvan osaltaan siitä, että erityisesti maantienopeuksissa täysperävaunun akseleista 

suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet esiintyvät täysperävaunun viimeisellä akselilla, jolloin 

täysperävaunun teliakseliston suurimmat sivuttaisvoimat esiintyvät myös viimeisellä 

akselilla. Ajoneuvoyksikön kaartaessa sivuttaisliike aiheuttaa painopisteen 

sivuttaiskiihtyvyyden ja kiertoliike painopisteen kautta kulkevan pystyakselin ympäri 

aiheuttaa sitä suuremman sivuttaiskiihtyvyyden, mitä kauempana painopisteestä ollaan. 

Lisäksi on huomioitava, että hitaissa käännöksissä kolmiakselisen telin kääntökeskiö 

sijaitsee keskimmäisen akselin kohdalla, jolloin 1. ja 3. akselin renkaat hankautuvat 

enemmän kuin keskimmäisen akselin renkaat. Näistä seikoista johtuvia eroja eri akselien 

renkaiden kulumisen välillä pienentää se, että täysperävaunun telin 1. ja 3. akseli ovat 

ylös nostettavia, joka parantaa kyseisten akselin renkaiden kestoikää. 
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Kuvassa 63 on esitetty tien ja pientareen puoleisten renkaiden mitatuista keskimääräisistä 

urasyvyyksistä määritetyt renkaiden suurimmat kulumat akseleittain tarkasteluvälillä 

19.12.2015–21.1.2016. Akseleiden osalta, joissa toisen puolen paripyörät on vaihdettu 

ennen toista puolta, urasyvyyden kehitys on arvioitu vastaavaksi kuin edeltävän akselin 

paripyörien. Näitä akseleita ovat puoliperävaunun 2. akseli, puoliperävaunun 3. akseli, 

kääntötelin 2. akseli sekä täysperävaunun 3. akseli. 

 

Kuva 63. Ajoneuvoyhdistelmän tien ja pientareen puoleisten renkaiden suurimmat 

mitatut keskimääräiset kulumat akseleittain. 

Kuvan 63 kuvaajasta havaitaan, että tutkimusajoneuvoyhdistelmän pientareen puoleiset 

renkaat ovat kuluneet pääasiassa enemmän kuin tien puoleiset renkaat. Poikkeuksena 

vetoauton 3. ja 4. akselien renkaat, joiden tapauksessa tien puoleiset renkaat ovat kuluneet 

enemmän kuin pientareen puoleiset renkaat. Erot tien ja pientareen puoleisten renkaiden 

kulumisissa ovat suurimpia puoliperävaunun 1. ja 2. akselilla sekä täysperävaunun 3. 

akselilla. Tuloksissa ei ole huomioitu puoliperävaunun renkaiden puolenvaihtoa, joten 

erot voivat todennäköisesti olla vielä suurempia tien ja pientareen puoleisten renkaiden 

välillä. Pientareen puoleisten renkaiden suuremman kulumisen voidaan tulkita johtuvan 

tien kallistuksesta, jolloin pientareen puoleisten renkaiden pystykuormitus on suurempi 

myös suoraan ajettaessa. 

 

5
,2

1
0

,0 1
1

,0

6
,3

5
,0

3
,7

8
,8

4
,7 5

,2

4
,7

4
,0

4
,0 4

,75
,3

1
0

,2

1
0

,0

5
,5

6
,7

6
,2

9
,7

4
,7 5

,3

5
,2

3
,8 4

,5

6
,0

0

2

4

6

8

10

12

VA 1. VA 2. VA 3. VA 4. PPV 1. PPV 2. PPV 3. PPV 4. KT 1. KT 2. TPV 1. TPV 2. TPV 3.

Su
u

ri
n

 k
es

ki
m

ää
rä

in
en

 k
u

lu
m

a 
[m

m
]

Akseli

Tien puoleiset renkaat Pientareen puoleiset renkaat



 

 

97 

Kuvassa 64 on esitetty renkaiden mitatuista keskimääräisistä urasyvyyksistä määritetyt 

renkaiden reunojen ja keskikohtien suurimmat kulumat akseleittain tarkasteluvälillä 

19.12.2015–21.1.2016. Akseleiden osalta, joissa toisen puolen paripyörät on vaihdettu 

ennen toista puolta, urasyvyyden kehitys on arvioitu vastaavaksi kuin edeltävän akselin 

paripyörien. Näitä akseleita ovat puoliperävaunun 2. akseli, puoliperävaunun 3. akseli, 

kääntötelin 2. akseli sekä täysperävaunun 3. akseli. 

 

Kuva 64. Ajoneuvoyhdistelmän renkaiden reunojen ja keskikohdan suurimmat mitatut 

keskimääräiset kulumat akseleittain. 

Kuvassa 64 esitetystä kuvaajasta havaitaan, että erityisesti vetoauton 4. akselin renkaan 

olat ovat kuluneet keskikohtaa voimakkaammin. Puoliperävaunun 4. akselin renkaiden 

ulkoreuna on kulunut huomattavasti renkaan keskikohtaa ja sisäreunaa voimakkaammin. 

Vetoauton vetävien akseleiden renkaat ovat kuluneet hieman enemmän keskikohdaltaan 

kuin reunoista. Muiden renkaiden osalta erot ovat kohtalaisen pieniä. Ohjaavien ja 

ohjautuvien renkaiden osalta olkien kulumisen voidaan tulkita johtuvan renkaan 

pystykallistumasta rengasta käännettäessä, koska olka-akseli ei ole täysin pystysuorassa, 

ts. olkatapilla on kallistuma taaksepäin eli caster-kulma. 

Tutkittavan ajoneuvoyhdistelmän renkaiden kuluminen on suurinta vetoauton vetävillä 

akseleilla, joka johtuu pääosin siitä, että vetävien akselien renkaat luistavat jatkuvasti 

verrattuna ajoneuvoyhdistelmän muihin renkaisiin. Pitkittäisluistoa vaaditaan renkaan 

vetovoiman kehittämiseen, joka ilmenee renkaiden nopeana kulumisena. Perävaunujen 
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osalta puoliperävaunun paripyörät kuluvat nopeammin kuin täysperävaunun renkaat, 

toisaalta on kuitenkin huomioitava että täysperävaunun ajosuorite on todennäköisesti 

puoliperävaunua pienempi. Kulumisen eroon voi vaikuttaa myös puoliperävaunun 

renkaiden pienemmät dimensiot sekä kantavuudet täysperävaunun renkaisiin verrattuna. 

Puoliperävaunun yksittäisasennettujen 4. akselin renkaiden kuluminen on ollut hitaampaa 

kuin paripyörien, tämän voidaan tulkita johtuvan pääasiassa kyseisen akselin 

ohjautuvuudesta, jolloin renkaat eivät hankaudu hitaissa käännöksissä. Kääntötelin sekä 

täysperävaunun renkaiden kuluminen on ollut akseleittain varsin samankaltaista. 

Ajoneuvoyhdistelmän renkaat ovat kuluneet pääasiassa enemmän pientareen kuin tien 

puolelta todennäköisesti tien kallistuksen vuoksi, jolloin pientareen puoleisten renkaiden 

pystykuormitus on pääasiassa suurempi kuin tien puoleisten renkaiden. Ohjaavien ja 

ohjautuvien akseleiden osalta renkaat ovat kuluneet enemmän reunoistaan kuin keskeltä, 

muut renkaat ovat kuluneet verraten tasaisesti. Erityisesti puoliperävaunun 4. akselin 

renkaat ovat kuluneet huomattavasti enemmän ulkoreunastaan, ts. renkaan olka on 

pyöristynyt kohtalaisen voimakkaasti. 

Rengasseurannan tulosten perusteella vetoauton vetäville akseleille sopiva vaihtojakso on 

kahdesti vuodessa, joka sopii hyvin talvirenkaiden vaihtoon talvikaudelle ja 

kesärenkaiden vaihtoon kesäkaudelle. Etuakselin renkaiden kestoikä vaikuttaa olevan 

huomattavasti suurempi. 4. akselin renkaiden kestoikään vaikuttaa todennäköisesti 

epätavanomaisesta kulumisesta johtuvat seikat, kuten renkaiden jäätyminen akselin 

ollessa ylhäällä. Puoliperävaunun akselien renkaiden epätasaista kulumista voi olla 

hyödyllistä tasata kierrättämällä renkaita akselilta toiselle, puoliperävaunun paripyörien 

vaihtotarve vaikuttaisi tähänastisten tulosten perusteella olevan noin kerran vuodessa ja 

4. akselin yksittäisasennettujen renkaiden osalta tätä pidempi, kuten myös kääntötelin ja 

täysperävaunun osalta. 
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9 ADAMS-MALLIN VALIDOINTI 

Simulointimallin validoinnissa verrataan simulointimallin ulostuloa ajoneuvosta 

mitattuihin suureisiin ja muutetaan tarvittaessa simulointimallin parametreja vahvemman 

korrelaation aikaansaamiseksi. Mitattavat suureet valitaan simulointimallin 

käyttötarkoituksen mukaiseksi. Ajodynamiikan kannalta tärkeimpiä mitattavia suureita 

ovat pystykiertymäkulmanopeudet ja sivuttaiskiihtyvyydet. 

Ajoneuvoyhdistelmän simulointimallin validointiin voi soveltaa esimerkiksi Kuralin et 

al. (2013: 344) esittämää menetelmää. Menetelmän vaiheet ovat staattinen validointi, 

validointi vakiotilanteessa sekä validointi transienttitilanteessa. Ajoneuvoyhdistelmän 

simulointimallin validointi tulisi käytännössä aina aloittaa staattisella validoinnilla, koska 

renkaiden pystykuormitukset määräävät renkaan tuottaman sivuttaisvoiman eri 

sortokulmilla. Staattisella validoinnilla tarkoitetaan käytännössä akselimassojen 

validointia, jolloin tarkasteltavat suureet ovat akselien pystykuormitukset. Staattinen 

validointi toteutetaan muokkaamalla ja siirtämällä simulointimallin massapistettä niin, 

että simulointimallin renkaiden pystykuormitukset vastaavat mitattuja 

pystykuormituksia. 

Vakiotilannekokeen validoinnilla voidaan validoida ajoneuvoyhdistelmän vaste vakio-

ohjausherätteeseen sekä esimerkiksi ajoneuvoyksiköiden kallistuminen 

sivuttaiskiihtyvyyden vaikutuksesta. Tarkasteltavia suureita vakiotilannekokeen 

validoinnissa ovat mm. ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudet ja 

sivuttaiskiihtyvyydet. Tärkein päätekijä ajoneuvoyhdistelmän vasteeseen 

vakiotilanteessa on painonjakauman ohella renkaiden kaartojäykkyys (Wong 2001: 345). 

Rengasmallin kaartojäykkyys voidaan optimoida vakiotilannekokeessa muokkaamalla 

rengasmallin kaartojäykkyyteen vaikuttavaa skaalausparametria ja suorittamalla 

silmämääräisen tarkastelu simulointimallin ulostulon ja mittausdatan välillä (Kural et al 

2013: 345–346). Tarkemman tuloksen saavuttamiseksi voidaan käyttää myös 

optimointimenetelmiä (Kural et al 2013: 345–346). Muita ajoneuvoyhdistelmän 

vasteeseen vakiotilannekokeessa vaikuttavia päätekijöitä ovat renkaiden ja tien väliset 

kitkakertoimet, akselien kallistumisjäykkyydet, runkojen kiertojäykkyydet sekä 
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jousituksien jousien jäykkyydet (Gillespie 1992: 209–222; Wong 2001: 345; Fancher 

1989; Kural et al: 345).  

Transienttitilanteen validoinnilla voidaan varmistua massahitausmomenttien ja 

jousitusten vaimennuksen oikeellisuudesta. Vaimentimien suorituskykyyn liittyvät tiedot 

voidaan saada valmistajalta. Massahitausmomentit vaihtelevat eri ajoneuvoyhdistelmissä 

ja oikean suuruisten massahitausmomenttien saavuttamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi 

Steinerin sääntöä tai optimointimenetelmiä, joissa ajoneuvoyhdistelmän simulointimallin 

ulostuloa verrataan mitattuihin tuloksiin transienttikokeessa. (Kural et al: 347.) 

9.1 Validointiprosessi 

Tämän tutkimuksen tapauksessa simulointimallille on suoritettu staattinen validointi sekä 

validointi transienttitilanteessa kuvan 65 mukaisesti. Validointia vakiotilanteessa ei 

pystytty suorittamaan ajokoepaikkana toimineen ajoharjoitteluradan dimensioista 

johtuen. Staattinen validointi suoritettiin kevään 2016 ajokokeiden yhteydessä suoritetun 

ajoneuvoyhdistelmän punnituksen tuloksien perusteella ja transienttitilanteen validointi 

suoritettiin syksyn 2016 ajokokeista valittujen kolmen kaksoiskaistanvaihtokokeen 

tuloksien perusteella. Ensimmäinen validoinnissa käytetty kaksoiskaistanvaihtokoe on 

suoritettu ajonopeudella 40 km/h, toinen ajonopeudella 54 km/h ja kolmas ajonopeudella 

57 km/h. 

Kuva 65. Tutkitun ajoneuvoyhdistelmän simulointimallin validointi. 

Staattinen validointi 

 

Transienttitilanteen validointi 

 

Kokeelliset mittaukset 

 Akselien pystykuormituksien 

määritys. 

Simulointimalli 

 Simulointimallin 

kuormausparametrien muokkaus. 

 Ilmajousien tasauspituuden 

muokkaus 

Kokeelliset mittaukset 

 Pystykiertymäkulmanopeuksien 

ja sivuttaiskiihtyvyyksien 

määritys ISO 3888-1 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

Simulointimalli 

 Puoliperävaunun ja 

täysperävaunun rengasmallien 

kaartojäykkyyksien optimointi 

 Ohjausvälityksen optimointi 



 

 

101 

Staattisessa validoinnissa simulointimallin kuormausparametrit liittyen kuorman 

tiheyteen ja sijaintiin määritettiin niin, että simulointimallin renkaiden pystykuormitukset 

vastasivat mitattuja pystykuormituksia riittävällä tarkkuudella. Kuormat ovat mallinnettu 

simulointimallissa puutavaraa kuvaavina sylintereinä, joiden massahitausominaisuudet 

ADAMS määrittää geometrian ja tiheyden perusteella. Ajoneuvoyksiköiden omamassat 

määritettiin liitteessä 1 esitetystä mitoituspiirroksesta ja massahitausmomentit ovat 

arvioita. Simulointimallin ilmajousien tasauspituudet määritettiin ajoneuvoyksiköiden 

jousitusjärjestelmien mittausten perusteella. 

Transienttitilanteen validoinnissa tarkasteltavina ajotilasuureina käytettiin 

ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeuksia sekä sivuttaiskiihtyvyyksiä ja 

ohjausherätteenä mitattua ohjauskulmaa kaksoiskaistanvaihtokokeen aikana. 

Ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudet on mitattu vetoauton etuakselilta ja 

perävaunujen rungoista painopisteiden kohdalta pituussuunnassa ja sivuttaiskiihtyvyydet 

vetoauton etuakselilta ja perävaunujen rungoista viimeisien akseleiden kohdalta 

pituussuunnassa tarkasteltuna, pois lukien kääntöteli jossa sivuttaiskiihtyvyys on mitattu 

painopisteen kohdalta. Simulointimallissa ajoneuvoyksiköiden pystykiertymä-

kulmanopeudet on mitattu vetoauton etuakselilta ja perävaunujen rungoista ja 

sivuttaiskiihtyvyydet vetoauton etuakselilta ja perävaunujen viimeisiltä akseleilta. 

Rengasmallina simulaatiomallissa on käytetty kuivan asfaltin ympärivuotista 

rengasmallia.  

Transienttitilanteen validoinnin yhteydessä määritettiin simulointimallin ohjausvaihteen 

välityssuhde niin, että simulointimallin vetoauton pystykiertymäkulmanopeus sekä 

sivuttaiskiihtyvyys vastasivat mitattua arvoa riittävällä tarkkuudella. Perävaunujen 

rengasmallien skaalausparametrit nimelliskantavuuden osalta määritettiin perävaunun 

renkaiden nimelliskantavuuksien perusteella ja kaartojäykkyyden osalta niin, että 

perävaunujen pystykiertymäkulmanopeudet sekä sivuttaiskiihtyvyydet vastasivat 

mitattuja arvoja riittävällä tarkkuudella. Nimelliskantavuuden skaalausparametri λFz0 

vaikuttaa rengasmallin kaartojäykkyyden laskuun nimelliskantavuutta suuremmilla 

kuormituksilla ja kaartojäykkyyden skaalausparametri λKyα vaikuttaa rengasmallin 

kaartojäykkyyteen. Koska validoinnin tulosten tarkastelulle ei ole yleistä menettelytapaa, 

tarkastelut suoritettiin silmämääräisesti muiden tutkimuviitteiden mukaisesti (Kural et al 



 

 

102 

2013: 347; Evers et al 2009). Lisäksi simulointimallin ulostulon ja mitattujen suureiden 

välille määritettiin lineaarikorrelaatiot. 

9.2 Validoinnin tulokset 

Kuvassa 66 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän mitatut akselimassat 12.3.2016 suoritettujen 

ajokokeiden yhteydessä sekä simulointimallin akselimassat akseleittain. 

Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassaksi mitattiin 96550 kg, joka on 7450 kg vähemmän 

kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa. Ero johtuu todennäköisesti 

mittauksen suorittamisesta hieman kaltevalla pinnalla. Mittauksesta saatuja 

akselimassoja käytettiin kuitenkin simulointimallin kuormauksen määrittämiseen, sillä 

ero kokonaismassaan on renkaille tasan jakautuneena 162 kg/rengas, jolla ei ole suurta 

merkitystä ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen. 

 

Kuva 66. Mitatut ja simulointimallin akselimassat. 

Kuvan 66 kuvaajasta havaitaan, että simulointimallin akselimassat vastaavat verraten 

hyvin mitattuja akselimassoja. Suurin ero on vetoauton 2. akselilla, jossa simulointimallin 

akselimassa on noin 3 % pienempi kuin mitattu akselimassa. Simulointimallin 

kokonaismassa on 96550 kg, joka vastaa todellista ajoneuvoyhdistelmää. 

Kuvissa 67–69 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä 

simuloidut pystykiertymäkulmanopeudet sekä niille määritetty lineaarinen 
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korrelaatiokerroin. Kuvissa 69–71 on esitetty vastaavasti ajoneuvoyksiköiden mitatut 

sekä simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet sekä niille määritetyt lineaariset 

korrelaatiokertoimet. Kuvissa 72 ja 73 on esitetty perävaunujen renkaiden 

kaartojäykkyydet määritetyillä skaalausparametreilla. 

 

Kuva 67. Ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut pystykiertymäkulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 40 km/h. 

Kuvassa 67 esitettyjen kuvaajien lineaariset korrelaatiokertoimet ovat vetoautolle 0,998, 

puoliperävaunulle 0,997, täysperävaunun kääntötelille 0,995 ja täysperävaunulle 0,995. 

Ajonopeus kaksoiskaistanvaihtokokeessa on ollut 40 km/h. Simuloitujen 

pystykiertymäkulmanopeuksien amplitudit eroavat mitatuista amplitudeista 

suurimmillaan vetoautolla 4 %, puoliperävaunulla -7 %, kääntötelillä 9 % ja 

täysperävaunulla 8 %. Vetoauton korrelaatio on hieman parempi kuin puoliperävaunun, 

täysperävaunun kääntötelin tai täysperävaunun. 
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Kuva 68. Ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut pystykiertymäkulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 54 km/h. 

Kuvassa 68 on esitetty ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simuloidut 

pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 54 km/h. 

Korkein lineaarikorrelaatio on vetoautolla, 0,997 ja huonoin täysperävaunulla, 0,991. 

Lineaarikorrelaatiot ovat verraten korkeita. Simuloitujen pystykiertymäkulmanopeuksien 

amplitudit eroavat mitatuista amplitudeista suurimmillaan vetoautolla -2 %, 

puoliperävaunulla -3 %, kääntötelillä -10 % ja täysperävaunulla -2 %. Täysperävaunun 

mitattu pystykiertymäkulmanopeus poikkeaa hieman simuloidusta 

kaksoiskaistanvaihtokokeen 2. vaiheessa. 
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Kuva 69. Ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut pystykiertymäkulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 57 km/h. 

Kuvassa 69 on esitetty ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut 

pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 57 km/h. 

Mitattujen ja simuloitujen pystykiertymäkulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 

vetoautolle 0,996, puoliperävaunulle 0,996, täysperävaunun kääntötelille 0,990 ja 

täysperävaunulle 0,991. Simuloitujen pystykiertymäkulmanopeuksien amplitudit eroavat 

mitatuista amplitudeista suurimmillaan vetoautolla -4 %, puoliperävaunulla -3 %, 

kääntötelillä -13 % ja täysperävaunulla -10 %. 

Simuloidun ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeuksien 

korrelaatio mitattuihin pystykiertymäkulmanopeuksiin on verraten korkea. Kaikissa 

kolmessa tapauksessa vetoauton korrelaatio (0,996…0,998) on korkein ja huonoimmat 

korrelaatiot esiintyvät täysperävaunun kääntötelillä sekä täysperävaunulla 

(0,990…0,995). Huonoimmatkin korrelaatiot ovat korkeita. Korrelaatiot ovat korkeampia 

pienemmillä ajonopeuksilla suoritetuilla kaksoiskaistanvaihdoilla. Mitatut 



 

 

106 

pystykiertymäkulmanopeuden amplitudit ovat pääosin suurempia kuin simuloinneissa, 

suurimmat erot amplitudeissa esiintyvät kääntötelillä sekä täysperävaunulla. 

 

Kuva 70. Ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 40 km/h. 

Kuvassa 70 on esitetty ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet 

sekä niiden lineaariset korrelaatiot kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 40 km/h. 

Simuloitujen ja mitattujen sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on vetoauton 

etuakselille 0,995, puoliperävaunun taka-akselille 0,991, täysperävaunun kääntötelin 

painopisteelle 0,993 ja täysperävaunun taka-akselille 0,991. Simuloitujen 

sivuttaiskiihtyvyyksien amplitudit eroavat mitatuista amplitudeista suurimmillaan 

vetoauton etuakselilla -11 %, puoliperävaunun taka-akselilla -21 %, kääntötelin 

painopisteessä -8 % ja täysperävaunun taka-akselilla -13 %. 
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Kuva 71. Ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 54 km/h. 

Kuvassa 71 on esitetty ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 54 km/h sekä niiden lineaariset korrelaatiot. 

Simuloitujen ja mitattujen sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on vetoauton 

etuakselille 0,994, puoliperävaunun taka-akselille 0,976, täysperävaunun kääntötelin 

painopisteelle 0,996 ja täysperävaunun taka-akselille 0,985. Simuloitujen 

sivuttaiskiihtyvyyksien amplitudit eroavat mitatuista amplitudeista suurimmillaan 

vetoauton etuakselilla -8 %, puoliperävaunun taka-akselilla -28 %, kääntötelin 

painopisteessä -17 % ja täysperävaunun taka-akselilla -24 %. 
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Kuva 72. Ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 57 km/h. 

Kuvassa 72 on esitetty ajoneuvoyksiköiden mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyydet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 57 km/h sekä niiden lineaariset korrelaatiot. 

Simuloitujen ja mitattujen sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on vetoauton 

etuakselille 0,991, puoliperävaunun taka-akselille 0,988, täysperävaunun kääntötelin 

painopisteelle 0,995 ja täysperävaunun taka-akselille 0,986. Simuloitujen 

sivuttaiskiihtyvyyksien amplitudit eroavat mitatuista amplitudeista suurimmillaan 

vetoauton etuakselilla -10 %, puoliperävaunun taka-akselilla -24 %, kääntötelin 

painopisteessä -21 % ja täysperävaunun taka-akselilla -33 %. 

Mitattujen ja simuloitujen sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatiot ovat verraten 

korkeita. Mitatut ja simuloidut sivuttaiskiihtyvyyksien amplitudit eroavat toisistaan 

huomattavasti perävaunuyksiköiden osalta suuremmilla ajonopeuksilla, osaltaan tätä 

selittää sivuttaiskiihtyvyyksien mittaaminen eri paikasta simulointimallin ja mittauksien 

välillä. Sivuttaiskiihtyvyys on mitattu ajoneuvoyksiköiden rungoista, jolloin rungon, 
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kuorman ja kuormarakenteen huojunta kaksoiskaistanvaihtokokeen aikana vaikuttaa 

mitattuun sivuttaiskiihtyvyyteen ja sen mittausepävarmuuteen. Simulointimallissa 

sivuttaiskiihtyvyys on vastaavasti mitattu akseleista, jolloin kuormatilan huojunta ei 

vaikuta mittaukseen. 

Validoinnin yhteydessä muodostettiin rengasmallit perävaunuyksiköille. Perävaunujen 

rengasmallien skaalausparametrit määritettiin ohjaavan ympärivuotisen kuivan asfaltin 

rengasmallin pohjalta ja kyseisiä skaalausparametreja käytettiin tämän jälkeen myös 

muille ajoalustoille määritetyille rengasmalleille. Kuvassa 73 on esitetty puoliperävaunun 

paripyörien rengasmallien kaartojäykkyydet eri ajoalustoilla. Puoliperävaunun 

paripyörien renkaiden dimensiot ovat 265/70 R19.5 ja nimelliskantavuus 

teliasennuksessa on 2575 kg. Ohjaavien renkaiden dimensiot ovat 385/55 R22.5 ja 

renkaiden nimelliskantavuus on 4500 kg, jolloin kantavuuden skaalausparametriksi 

puoliperävaunun paripyörien rengasmallille valittiin λFz0 = 0,57. Kaartojäykkyyden 

skaalausparametriksi määritettiin validoinnin yhteydessä λKyα = 0,7. Rengasmallin muut 

skaalausparametrit säilytettiin muuttumattomina. 

 

Kuva 73. Puoliperävaunun paripyörien ympärivuotisten renkaiden (musta viiva) ja 

talvirenkaiden (punainen viiva) rengasmallien kaartojäykkyydet a) kuivalla 

asfaltilla, b) märällä asfaltilla ja c) jääpinnalla. 
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Puoliperävaunun 4. akselin 445/45 R19.5 renkaiden nimelliskantavuus on vastaava kuin 

385/55 R22.5 renkailla, joten kyseisten renkaiden rengasmallin kantavuuden 

skaalausparametriksi valittiin λFz0 = 1. Myös kaartojäykkyyden skaalausparametriksi 

valittiin 1 ja muut skaalausparametrit säilytettiin muuttumattomina. 

Kuvassa 74 on esitetty täysperävaunun paripyörien rengasmallien kaartojäykkyydet eri 

ajoalustoilla. Täysperävaunun paripyörien renkaiden dimensiot ovat 285/70 R19.5 ja 

nimelliskantavuus teliasennuksessa on 3150 kg, jolloin rengasmallien kantavuuden 

skaalausparametriksi määritettiin λFz0 = 0,7. Kaartojäykkyyden skaalausparametriksi 

määritettiin validoinnin yhteydessä λKyα = 0,66. 

 

Kuva 74. Täysperävaunun paripyörien ympärivuotisten renkaiden (musta viiva) ja 

talvirenkaiden (punainen viiva) rengasmallien kaartojäykkyydet a) kuivalla 

asfaltilla, b) märällä asfaltilla ja c) jääpinnalla. 

Simulointimallin oikeellisuuden voidaan tulkita olevan verrattain hyvä validoinnin 

yhteydessä tarkasteltujen ajotilasuureiden osalta. Erot simulointimallin ulostulon ja 

ajoneuvoyhdistelmästä mitattujen ajotilasuureiden välillä muodostuvat mm. 

mittausepävarmuuksista sekä simulointimallin määrittelyssä käytettyjen parametrien 

eroista ajoneuvoyhdistelmään verrattuna. On myös huomioitava, että simulointimallin 

yhteydessä käytetty ajoalusta on ideaalinen, ts. se ei sisällä epätasaisuuksia ja on 

rakenteeltaan täysin homogeeninen.  
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10 SIMULOINTITAPAUKSET 

Ajoneuvoyhdistelmän simuloinneissa tutkitaan ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia eri 

ajoalustoilla sekä rengastuksilla muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeella, 

kaistanvaihtokokeilla siniaalto-ohjausherätteellä sekä impulssiohjausherätteellä. Kaikissa 

simuloinneissa ajonopeutena käytetään ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua nopeutta, 

80 km/h, pois lukien kuudes simulointitapaus. Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen 

ajokokeessa tutkitaan ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteettia ohjausherätteen 

taajuustasossa, kaistanvaihtokokeessa siniaalto-ohjausherätteellä tutkitaan 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia aikatasossa ja impulssiohjausherätteen ajokokeessa 

tutkitaan ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden kiertoheilahtelujen vaimentumista. 

Kaistanvaihtokoe siniaalto-ohjausherätteellä ja impulssiohjausherätekoe ovat määritetty 

ISO 14791 -standardissa (ISO 14791). Seuraavissa kappaleissa on esitetty 

simulointitapaukset, niissä käytetyt ajokokeet ja rengastukset. 

10.1 Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti ympärivuotisilla renkailla  

Ensimmäisessä simulointitapauksessa ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia tutkitaan 

ympärivuotisella rengastuksella kuivalla asfaltilla, märällä asfaltilla sekä jääpinnalla. 

Ajokokeena käytetään muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen koetta sekä 

kaistanvaihtokoetta siniaalto-ohjausherätteellä ja pulssiohjausherätettä. 

Simulointitapauksen tarkoituksena on määrittää ajoneuvoyhdistelmän vaste 

ohjausherätteen taajuuteen eri ajoalustoilla ja selvittää, miten ajoalusta vaikuttaa 

ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteettiin. Lisäksi määritetään ohjausherätteen 

kriittiset taajuudet sivuttaisstabiliteetin kannalta, ts. millä ohjausherätteen taajuudella 

suurin RA-arvo esiintyy. 

Ohjausherätteen amplitudi muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen kokeessa määritetään eri 

ajoalustoilla niin, että koherenssi kriittisen ohjausherätteen taajuuden lähellä on vähintään 

0,95, jolloin ajoneuvoyhdistelmän käyttäytyminen on lähes lineaarista. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että liukkaalla ajoalustalla ohjausamplitudi on huomattavasti pienempi kuin 

pitävällä ajoalustalla. Tarkasteltava ohjausherätteen taajuusalue on 0,1–0,9 Hz.  
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Kaistanvaihtokokeen osalta tarkastellaan kahta tilannetta. Ensimmäisessä 

kaistanvaihtokokeessa, hätäväistössä, ohjausherätteen taajuus on 0,35 Hz. 

Ohjausherätteen amplitudi määritetään eri ajoalustoille niin, että etuakselin 

sivuttaiskiihtyvyyden amplitudi on noin 0,75 m/s2, jolloin ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaissiirtymä on noin 1,2 metriä. Hätäväistössä ohjausherätteen taajuus on hyvin 

lähellä ohjausherätteen kriittistä taajuutta (kappale 11.1 ja kappale 11.2). Hätäväistön 

voidaan tulkita kuvaavan tilannetta, jossa kaistalla olevaa estettä väistetään erittäin 

nopeasti. Toisessa kaistanvaihtokokeessa, nopeassa kaistanvaihdossa, ohjausherätteen 

taajuus on 0,2 Hz ja ohjausherätteen amplitudi määritetään niin, että ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaissiirtymä on noin 3,5 metriä. Kaistanvaihtokokeiden kulku-urat on esitetty 

kuvassa 75. 

 

Kuva 75. Ajoneuvoyhdistelmän vetoauton kulku-urat tutkittavissa 

kaistanvaihtokokeissa. Vasemmalla ensimmäinen kaistanvaihtokoe, 

hätäväistö ja oikealla toinen kaistanvaihtokoe, nopea kaistanvaihto 

Molemmissa kaistanvaihtokokeissa pienellä ohjausherätteen amplitudilla varmistetaan 

vetoauton ohjautuminen myös jääpinnalla. Molemmissa tapauksissa on odotettavissa 

ajoneuvon sivuttaisstabiliteetin menetys jääpinnalla, jolloin RA-arvot voivat olla 

huomattavan korkeat ja täysperävaunun pyyhkäisy huomattavan suuri myös 

matalammalla ohjausherätteen taajuudella. Kaistanvaihtokokeissa määritetään 

ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot, akselien suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet, 

täysperävaunun taka-akselin suurimmat poikkeamat vetoauton etuakselin kulku-urasta 

sekä kuormansiirtymäkertoimet. 

Pulssiohjausherätekokeessa ohjauspulssin kesto on 0,6 s ja ohjausherätteen amplitudi on 

määritetty niin, että vetoauton etuakselin sivuttaiskiihtyvyys on noin 0,75 m/s2. 

Pulssiohjausherätekokeessa määritetään ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun 

vaimennuskerroin. 
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10.2 Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti talvirenkailla 

Toisessa simulointitapauksessa tarkastellaan talvirenkaiden vaikutusta stabiliteettiin. 

Ajokokeina käytetään ensimmäisessä simulointitapauksessa määritettyjä muuttuvan 

siniaalto-ohjausherätteen ajokoetta, hätäväistöä, nopeaa kaistanvaihtoa sekä 

pulssiohjausherätettä. 

Simulointitapauksen tarkoituksena on määrittää talvirengastuksen vaikutus 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin kuivalla asfaltilla, märällä asfaltilla sekä jääpinnalla. 

Samalla tarkastellaan rengastuksen vaikutusta ohjausherätteen kriittiseen taajuuteen sekä 

ajoalustan vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän kallistumisstabiliteettiin. Tuloksia verrataan 

ensimmäisen simulointitapauksen tuloksiin. 

Kaistanvaihtokokeissa määritetään ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot, akselien suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin suurimmat poikkeamat vetoauton 

etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet ja pulssiohjausherätekokeessa 

määritetään ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennuskerroin. 

10.3 Renkaiden kulumisen vaikutus ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin 

Kolmannessa simulointitapauksessa tarkastellaan kuluneiden talvirenkaiden vaikutusta 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin jääpinnalla. Ajokokeina käytetään ensimmäisessä 

simulointitapauksessa määritettyjä hätäväistöä, nopeaa kaistanvaihtoa sekä 

pulssiohjausherätettä. Simulointitapauksessa vaihdetaan perävaunujen akseleiden 

renkaita kuluneisiin ja vetoauton rengastus pidetään kaikissa tarkasteltavissa tapauksissa 

uusia renkaita vastaavina. 

Simulointitapauksen tarkoituksena on selvittää, miten renkaiden kuluminen vaikuttaa 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin liukkaissa olosuhteissa ja määrittää stabiliteetin 

kannalta perävaunujen kriittiset teliakselistot sekä akselit. Tuloksia verrataan toisen 

simulointitapauksen tuloksiin. 
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Simulointitapauksessa kuluneet renkaat on määritetty laskemalla talvirenkaiden 

rengasmallien huippukitkatasoa 20 % asettamalla sivuttaisvoiman huippukitkakertoimen 

skaalausparametri arvoon λμy = 0,8. Renkaiden kulumisen vaikutus renkaan ja ajoalustan 

väliseen kitkatasoon on arvio, joka perustuu VTI:n sekä Nokian renkaiden mittauksiin 

uusilla sekä kuluneilla kuorma-auton renkailla (Öberg et al. 2000; Nokian 2016). 

Rengasmallien kaartojäykkyydet on pidetty alkuperäisinä, mutta on kuitenkin 

huomioitava että erityisesti pitävällä ja kuivalla ajoalustalla renkaan kuluminen voi 

kasvattaa renkaan kaartojäykkyyttä sekä kitkatasoa (Fancher 1989: 20; Genta 1997: 58–

59). Märällä ajoalustalla kuluneen renkaan voimantuotto pienenee kuitenkin 

huomattavasti nopeammin kuin uudella renkaalla pienemmän urasyvyyden vuoksi (Genta 

1997: 57–59). Kuluneen renkaan rengasmallin muut skaalausparametrit on pidetty 

alkuperäisinä. Kuvan 76 ylärivissä on esitetty perävaunujen uusia ja kuluneita renkaita 

vastaavien rengasmallien sivuttaisvoiman huippukitkatasot ja alarivissä kitkatasot 15 

asteen sortokulmalla. 

 

Kuva 76. Perävaunujen uusien ja kuluneiden talvirenkaiden rengasmallien 

sivuttaisvoiman huippukitkatasot (ylärivi) sekä kitkatasot 15 asteen 

sortokulmalla (alarivi) jääpinnalla. a) puoliperävaunun paripyörät, b) 

puoliperävaunun singlepyörät ja c) täysperävaunun paripyörät. 

Kuvan 76 kuvaajissa esitetyissä kitkatasoissa perävaunujen renkaiden suurin normalisoitu 

kitkakerroin laskee 20 %. 15 asteen sortokulmalla puoliperävaunun paripyörien renkaiden 
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kitkakerroin laskee noin 27 %, puoliperävaunun yksittäisasennettujen renkaiden 

kitkakerroin laskee noin 30 % ja täysperävaunun paripyörien renkaiden kitkakerroin 

laskee noin 28 %. 

Kaistanvaihtokokeissa määritetään ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot, akselien suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin suurimmat poikkeamat vetoauton 

etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet ja pulssiohjausherätekokeessa 

määritetään ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennuskerroin. 

10.4 Sekarengastuksen vaikutus ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin 

jäällä 

Neljännessä simulointitapauksessa tarkastellaan sekarengastuksen vaikutusta 

stabiliteettiin. Ajokokeina käytetään ensimmäisessä simulointitapauksessa määritettyä 

hätäväistöä sekä nopeaa kaistanvaihtoa. 

Simulointitapauksen tarkoituksena on määrittää sekarengastuksen vaikutus 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin jäällä. Tarkastelu suoritetaan teliakselistoittain, ts. 

ajoneuvoyhdistelmän puoliperävaunun, kääntötelin tai täysperävaunun takatelille 

vaihdetaan talvirenkaat. Ajoneuvoyhdistelmän muilla akseleilla on ympärivuotiset 

renkaat. Tuloksia verrataan ensimmäisen ja toisen simulointitapauksen tuloksiin. 

Kaistanvaihtokokeissa määritetään ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot, akselien suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin suurimmat poikkeamat vetoauton 

etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet. 

10.5 Kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti 

Viidennessä simulointitapauksessa tarkastellaan ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia 

kuormaamattomana talvirenkailla. Ajoalustana simulointitapauksessa on jää. Ajokokeina 

käytetään ensimmäisessä simulointitapauksessa määritettyä hätäväistöä sekä nopeaa 

kaistanvaihtoa. 
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Simulointitapauksen tarkoituksena on määrittää ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti 

kuormaamattomana ja vertailla tuloksia kuormattuun ajoneuvoyhdistelmään vastaavalla 

rengastuksella ja ajoalustalla. 

Kaistanvaihtokokeissa määritetään ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot, akselien suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin suurimmat poikkeamat vetoauton 

etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet. 

10.6 Rengastuksen vaikutus ajoneuvoyhdistelmän kulkukäytävään 

Kuudennessa simulointitapauksessa tarkastellaan rengastuksen vaikutusta ajoneuvo-

yhdistelmän täysperävaunun taka-akselin poikkeamaan vetoauton etuakselin kulku-

urasta, ts. täysperävaunun heilahteluun. Ajokokeena käytetään ensimmäisessä 

simulointitapauksessa määritettyä nopeaa kaistanvaihtoa.  

Simulointitapauksen tarkoituksena on määrittää rajanopeus, jolla ajoneuvoyhdistelmän 

täysperävaunun taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta on suurempi 

kuin 0,50 metriä eri rengastuksilla. Rengasmalleina simuloinnissa käytetään uusia 

ympärivuotisia renkaita, uusia talvirenkaita sekä kuluneita talvirenkaita ja ajoalustana 

jäätä. 

Kaistanvaihtokokeessa määritetään eri rengastuksille se nopeus, jolla 

ajoneuvoyhdistelmän täysperävaunun taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin 

kulku-urasta on suurempi kuin 0,50 metriä. Kaistanvaihtokoe aloitetaan ajonopeudella 60 

km/h ja lopetetaan siihen nopeuteen, jolla täysperävaunun taka-akselin poikkeama 

vetoauton etuakselin kulku-urasta on suurempi kuin 0,50 metriä. 

 



 

 

117 

11 TULOKSET 

Simulointien tuloksissa on tarkasteltu ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia eri 

rengastuksilla eri ajoalustoilla. Ympärivuotisilla renkailla stabiliteettia tarkasteltiin 

kuivalla asfaltilla, märällä asfaltilla sekä jääpinnalla ja ajokokeina stabiliteetin 

tarkastelussa käytettiin muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokoetta, 

kaistanvaihtokoetta kahdella erilaisella siniaalto-ohjausherätteellä sekä 

pulssiohjausherätettä. Talvirenkailla stabiliteettitarkastelut suoritettiin samoilla 

ajokokeilla ja tuloksia vertailtiin keskenään. Kuluneiden talvirenkaiden vaikutusta 

stabiliteettiin tarkasteltiin muodostamalla kuluneet renkaat talvirenkaiden 

rengasmalleista ja suorittamalla edellisiä simulointitapauksia vastaavat 

kaistanvaihtokokeet sekä pulssiohjaus ajokokeet jääpinnalla. Rengastusten vaikutuksen 

lisäksi ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia tarkasteltiin myös kuormaamattomana 

suorittamalla kaistanvaihtokokeet eri ajoalustoilla. Viimeisenä tarkasteltiin rengastuksen 

vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän kulkukäytävään. 

11.1 Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti ympärivuotisella rengastuksella 

Kuvassa 77 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymä-

kulmanopeuksista määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden funktiona 

ympärivuotisilla renkailla. RA-arvot on määritetty muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen 

ajokokeessa. 
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Kuva 77. Ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeuksista 

määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden funktiona ympärivuotisella 

rengastuksella. 

Kuvassa 77 esitetyistä kuvaajista havaitaan, että kaikilla ajoalustoilla suurimmat RA-

arvot esiintyvät ajoneuvoyhdistelmän täysperävaunussa. Kääntötelin RA-arvot ovat 

ajoneuvoyhdistelmän suurimpia ohjausherätteen taajuuden ollessa suurempi kuin noin 

0,5 Hz, tämän voidaan tulkita johtuvan täysperävaunun aliohjautuvuudesta suuremmilla 

ohjausherätteen taajuuksilla. Kaikilla ajoalustoilla puoliperävaunun RA-arvot ovat 

huomattavasti muita ajoneuvoyksiköitä pienempiä. Ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot ovat 

verrattain voimakkaita kaikilla ajoalustoilla, RA-arvot ovat suurempia kuin kaksi. 

Taulukossa 9 on esitetty kootusti ajoneuvoyksiköiden suurimmat RA-arvot sekä 

ohjausherätteen taajuudet, joilla suurimmat RA-arvot esiintyvät. 

Taulukko 9. Ajoneuvoyksiköiden suurimmat RA-arvot sekä suluissa ohjausherätteen 

taajuus jolla suurin RA-arvo esiintyy ympärivuotisella rengastuksella. 

 Kuiva asfaltti Märkä asfaltti Jää 

Puoliperävaunu 1,28 (0,29 Hz) 1,34 (0,31 Hz) 1,56 (0,31 Hz) 

Kääntöteli 2,51 (0,36 Hz) 2,71 (0,37 Hz) 3,24 (0,34 Hz) 

Täysperävaunu 2,67 (0,34 Hz) 2,89 (0,36 Hz) 4,09 (0,33 Hz) 

 

Kuvassa 77 ja taulukossa 9 esitetyistä tuloksista havaitaan, että ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetti on ympärivuotisilla renkailla huomattavasti huonompi jääpinnalla 

kuin kuivalla tai märällä asfaltilla. Ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo on jääpinnalla noin 
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1,5-kertainen verrattuna kuivan asfaltin RA-arvoon. Myös märällä asfaltilla 

ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo on suurempi kuin kuivalla asfaltilla, ero on 0,22 yksikköä. 

Ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetti on jääpinnalla ongelmallisempi myös 

laajemmalla ohjausherätteen taajuusalueella, ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo on suurempi 

kuin kaksi ohjausherätteen taajuusalueella 0,25–0,46 Hz kuivalla asfaltilla, 0,23–0,46 Hz 

märällä asfaltilla ja 0,21–0,48 Hz jääpinnalla.  

Pulssiohjausherätekokeessa ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennuskerroin 

kuivalla sekä märällä asfaltilla oli 0,26 ja jääpinnalla 0,25, ts. ajoneuvoyhdistelmän 

kiertoheilahtelun vaimennuksessa eri ajoalustoilla ei ole juurikaan eroa. 

Kuvassa 78 on esitetty hätäväistössä ja nopeassa kaistanvaihdossa ajoneuvoyhdistelmälle 

määritetyt RA-arvot, täysperävaunun taka-akselin suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet, 

täysperävaunun taka-akselin kulku-uran poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta 

sekä kuormansiirtymäkertoimet. 

 

Kuva 78. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Ympärivuotinen 

rengastus. 

Kuvassa 78 esitettyjä tuloksia tarkasteltaessa havaitaan, että kaistanvaihtokokeiden 

tuloksien perusteella ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetti on ympärivuotisilla 
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renkailla huomattavasti huonompi jäällä kuin märällä tai kuivalla asfaltilla. Nopeassa 

kaistanvaihdossa ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo (3,40) on jäällä jopa suurempi kuin 

hätäväistössä (2,87), jossa ohjausherätteen taajuus on hyvin lähellä kriittistä 

ohjausherätteen taajuutta. Jääpinnalla esiintyvän huonomman sivuttaisstabiliteetin 

voidaan tulkita johtuvan ajoneuvoyhdistelmän renkaiden kitkan menetyksestä 

huippuarvon jälkeen ja siitä seuraavasta sivuttaisstabiliteetin menetyksestä. 

Sivuttaisstabiliteetin lisäksi ajoneuvoyhdistelmän kallistumisstabiliteetti on 

ongelmallinen jäällä, sillä täysperävaunun taka-akselin poikkeama etuakselin kulku-

urasta on huomattavan suuri molempien kaistanvaihtokokeiden tapauksessa, 1,08 metriä 

hätäväistössä ja 1,63 m nopeassa kaistanvaihdossa. Erityisesti nopeassa kaistanvaihdossa 

on mahdollista, että täysperävaunu ajautuu pientareelle ja mahdollisesti myös ojaan. 

Molempien kaistanvaihtokokeiden tapauksessa täysperävaunun taka-akselin 

sivuttaiskiihtyvyys (> 0,3 g) ylittää selvästi kyseisen akselin renkaiden kitkakertoimen 

jäällä, jonka huippuarvo on noin 0,13. Ajoneuvoyhdistelmän kuormansiirtymäkerroin on 

jäällä pienempi kuin kuivalla tai märällä asfaltilla. Kuormansiirtymäkertoimen arvo on 

suurimmillaan 0,54 kuivalla asfaltilla, joten kallistumisstabiliteetti ei ole ongelmallinen 

tutkituissa tapauksissa, pois lukien edellä mainittu täysperävaunun taka-akselin suuri 

poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta. 

Ensimmäisen simulointitapauksen tulosten perusteella ympärivuotisilla renkailla 

ajoneuvon sivuttaisstabiliteetti on huomattavan heikko jääpinnalla verrattuna kuivaan tai 

märkään asfalttiin. Erityisesti kaistanvaihdossa täysperävaunun taka-akselin suuri 

poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta voi olla ongelmallinen tilanteessa, jossa 

kaistalla olevaa estettä väistetään nopeasti kun vastaan tulee liikennettä tai jos joudutaan 

vaihtamaan kaistaa nopeasti. 

11.2 Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti talvirenkailla 

Kuvassa 79 on esitetty ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymä-

kulmanopeuksista määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden funktiona 

talvirenkailla. RA-arvot on määritetty muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeessa. 
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Kuva 79. Ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeuksista 

määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden funktiona talvirengastuksella. 

Kuvan 79 kuvaajista havaitaan, että talvirenkailla ajoneuvoyhdistelmän suurimmat RA-

arvot esiintyvät täysperävaunussa. RA-arvot ovat hieman suurempia märällä kuin 

kuivalla asfaltilla ja edelleen hieman suurempia jäällä kuin märällä asfaltilla. Kääntötelin 

RA-arvo on täysperävaunua suurempi noin 0,45 Hz ohjausherätteen taajuudesta 

suuremmilla taajuuksilla. Puoliperävaunun RA-arvot ovat huomattavasti muita 

ajoneuvoyksiköitä pienempiä, noin 1,3 kaikilla ajoalustoilla. Taulukkoon 10 on koottu 

ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden suurimmat RA-arvot sekä ohjausherätteen 

taajuudet joilla suurin RA-arvo esiintyy. 

Taulukko 10. Ajoneuvoyksiköiden suurimmat RA-arvot sekä suluissa ohjausherätteen 

taajuus, jolla suurin RA-arvo esiintyy talvirengastuksella 

 Kuiva asfaltti Märkä asfaltti Jää 

Puoliperävaunu 1,29 (0,28 Hz) 1,33 (0,29 Hz) 1,32 (0,32 Hz) 

Kääntöteli 2,52 (0,34 Hz) 2,60 (0,36 Hz) 2,70 (0,37 Hz) 

Täysperävaunu 2,69 (0,33 Hz) 2,74 (0,35 Hz) 2,93 (0,36 Hz) 

 

Simuloinnin tuloksista havaitaan, että talvirenkailla ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetti jäällä on hieman huonompi kuin kuivalla tai märällä asfaltilla. Erot 

kuivan ja märän asfaltin välillä ovat pieniä. Talvirenkailla ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo 
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on suurempi kuin kaksi ohjausherätteen taajuuksilla 0,22–0,41 Hz kuivalla asfaltilla, 

0,23–0,43 Hz märällä asfaltilla ja 0,26–0,47 Hz jäällä.  

Pulssiohjausherätekokeessa ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennuskerroin 

kuivalla asfaltilla oli 0,25, märällä asfaltilla 0,26 ja jäällä 0,27, ts. ajoneuvoyhdistelmän 

kiertoheilahtelun vaimennuksessa eri ajoalustoilla ei ole juurikaan eroa. Verrattuna 

ympärivuotisiin renkaisiin erot ovat erittäin pieniä. 

Kaistanvaihtokokeet simuloitiin samoilla ohjausherätteen taajuuksilla ja amplitudeilla 

kuin ensimmäisessä simulointitapauksessa. Kuvassa 80 on esitetty hätäväistössä ja 

nopeassa kaistanvaihdossa ajoneuvoyhdistelmälle määritetyt RA-arvot, täysperävaunun 

taka-akselin suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin kulku-uran 

poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet. 

  

Kuva 80. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Talvirenkaat. 

Kuvassa 80 esitettyjä tuloksia tarkasteltaessa havaitaan, että kaistanvaihtokokeiden 

tuloksien perusteella talvirenkailla varustetun ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetti 

on jäällä hieman huonompi kuin kuivalla tai märällä asfaltilla. Erot eri ajoalustoilla ovat 

verraten pieniä, hätäväistössä jäällä määritetty RA-arvo on 0,07 yksikköä suurempi kuin 
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kuivalla asfaltilla ja nopeassa kaistanvaihdossa ero on vastaavasti 0,11 yksikköä. RA-

arvot ovat hieman pienempiä märällä kuin kuivalla asfaltilla. 

Talvirenkailla ajoneuvoyhdistelmän täysperävaunun taka-akselin poikkeama vetoauton 

etuakselin kulku-urasta ei kasva merkittävästi jäällä verrattuna kuivalla tai märällä 

asfaltilla määritettyihin arvoihin. Erityisesti hätäväistössä täysperävaunun taka-akselin 

sivuttaiskiihtyvyys kasvaa jäällä kitkakerrointa suuremmaksi, mutta ilmeisesti mitattu 

sivuttaiskiihtyvyyden huippuarvo on siinä määrin hetkellinen, ettei sivuttaisstabiliteettia 

menetetä täysin. Ajoneuvoyhdistelmän suurimmat kuormansiirtymäkertoimet esiintyvät 

kuivalla asfaltilla, hätäväistössä suurin kuormansiirtymäkerroin on 0,55. 

Kaistanvaihtokokeiden tuloksien perusteella ajoneuvoyhdistelmän kallistumisstabiliteetti 

ei ole talvirenkailla ongelmallinen. 

Verrattuna ensimmäisen simulointitapauksen ympärivuotisiin renkaisiin, talvirenkailla 

ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetti on jäällä huomattavasti parempi, johtuen 

talvirenkaiden suuremmasta kaartojäykkyydestä verrattuna ympärivuotisiin renkaisiin. 

Kuvassa 81 on esitetty vertailu ajoneuvoyhdistelmän RA-arvoista ohjausherätteen 

taajuuden funktiona eri ajoalustoilla ensimmäisen simulointitapauksen ympärivuotisilla 

renkailla sekä toisen simulointitapauksen talvirenkailla. Edelleen kuvassa 82 on esitetty 

vertailu kaistanvaihtokokeiden tuloksista jäällä. 

 

Kuva 81. Ajoneuvoyhdistelmän RA-arvot eri ajoalustoilla ympärivuotisella sekä 

talvirengastuksella. 
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Kuvassa 81 esitetyistä muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeen tuloskuvaajista 

havaitaan, että talvirenkaat parantavat ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteettia 

huomattavasti jäällä. Jäällä ajoneuvoyhdistelmän suurin RA-arvo talvirenkailla on noin 

28 % pienempi kuin ympärivuotisilla renkailla. Lisäksi ohjausherätteen taajuusalue jolla 

RA-arvo on suurempi kuin kaksi on talvirenkailla 0,06 Hz pienempi kuin ympärivuotisilla 

renkailla. Märällä asfaltilla ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo on talvirenkailla noin 0,15 

yksikköä pienempi kuin ympärivuotisilla renkailla. Kuivalla asfaltilla erot 

ympärivuotisten renkaiden ja talvirenkaiden välillä ovat erittäin pieniä. 

  

Kuva 82. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Ajoalustana 

jääpinta. 

Kuvassa 82 esitetyistä kaistanvaihtokokeen tuloksista havaitaan, että jäällä 

ympärivuotisilla renkailla sivuttaisstabiliteetti on huomattavasti huonompi kuin 

talvirenkailla. Erot ovat suurimmillaan nopeassa kaistanvaihdossa, jossa ympärivuotisilla 

renkailla RA-arvo on 1,37 yksikköä suurempi ja täysperävaunun taka-akselin poikkeama 

vetoauton etuakselin kulku-urasta on yli kolminkertainen verrattuna talvirenkaisiin. 

Ympärivuotisilla renkailla sivuttaisstabiliteetti menetetään talvirenkaita aikaisemmin. 
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11.3 Renkaiden kulumisen vaikutus ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin 

jäällä 

Renkaiden kulumisen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin tarkasteltiin 

tilanteissa, joissa perävaunujen kaikki renkaat korvattiin kuluneilla renkailla, yksittäisten 

perävaunujen teliakselistojen renkaat korvattiin kuluneilla renkailla sekä tilanteessa, jossa 

yksittäiselle akselille asennettiin uusi rengas, kun teliakseliston muiden akselien renkaat 

olivat kuluneita. Ajokokeina käytettiin vastaavia kaistanvaihtokokeita kuin 

aikaisemmissa simulointitapauksissa sekä pulssiohjausherätettä ja ajoalustana jäätä. 

Simulointitapauksessa käytetyt rengasmallit vastasivat uusia tai kuluneita talvirenkaita. 

Renkaiden kulumisen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin tarkasteltiin 

ensimmäisenä tilanteessa, jossa kaikki perävaunun renkaat ovat joko uusia tai kuluneita. 

Kuvassa 83 on esitetty hätäväistössä ja nopeassa kaistanvaihdossa ajoneuvoyhdistelmälle 

määritetyt RA-arvot, täysperävaunun taka-akselin suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet, 

täysperävaunun taka-akselin kulku-uran poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta 

sekä kuormansiirtymäkertoimet. 

   

Kuva 83. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Kaikki 

perävaunujen renkaat uusia tai kuluneita talvirenkaita. 

Kuvassa 83 esitetyistä tuloksista havaitaan, että hätäväistössä erot uusien ja kuluneiden 

renkaiden välillä ovat kohtalaisen pieniä, pois lukien täysperävaunun taka-akselin suurin 
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mitattu sivuttaiskiihtyvyys. Myös täysperävaunun taka-akselin poikkeama etuakselin 

kulku-urasta kasvaa 0,18 m kuluneilla renkailla, jonka voidaan tulkita yhdessä kasvaneen 

sivuttaiskiihtyvyyden kanssa tarkoittavan täysperävaunun laajempaa heilahdusta 

verrattuna uusiin renkaisiin. Tämän voidaan tulkita johtuvan kuluneiden renkaiden 

pienemmillä sivuttaiskiihtyvyyden arvoilla tapahtuvasta kitkan menetyksestä 

huippuarvon jälkeen. Myös kuormansiirtymäkerroin on kuluneilla renkailla 0,04 

yksikköä pienempi. 

Kuvassa 83 esitetyssä nopeassa kaistanvaihdossa erot uusien ja kuluneiden renkaiden 

välillä ovat suurempia kuin hätäväistössä. RA-arvo kasvaa kuluneilla renkailla 0,51 

yksikköä ja suurin mitattu sivuttaiskiihtyvyys 0,88 m/s2. Myös täysperävaunun taka-

akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta on huomattavasti suurempi, yli 

kaksinkertainen verrattuna uusiin renkaisiin.  

Kuluneilla renkailla kitkavaatimus ylitetään pienemmillä sivuttaiskiihtyvyyden arvoilla, 

jolloin ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetti menetetään aikaisemmassa vaiheessa ja 

täysperävaunu tekee laajempia liikkeitä verrattuna uusiin renkaisiin. Erityisesti nopean 

kaistanvaihdon tuloksista on havaittavissa, että kuluneilla renkailla perävaunujen 

renkaiden sivuttaisvoimantuotto ei riitä sivuttaisstabiliteetin säilyttämiseen, jolloin 

täysperävaunu voi ajautua pientareen yli. On kuitenkin huomioitava, että ero uuden ja 

kuluneen talvirenkaan välillä on pienempi kuin ero uusien ympärivuotisten renkaiden ja 

talvirenkaiden välillä. 

Seuraavassa tilanteessa renkaiden kulumisen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin tarkasteltiin teliakselistoittain, ts. asettamalla huonot renkaat 

puoliperävaunun telille, kääntötelille tai täysperävaunun takatelille ja simuloimalla 

kaistanvaihtokokeet. Vetoauton rengastus vastasi kaikissa tilanteissa uusia renkaita. 

Kuvassa 84 on esitetty hätäväistössä ja nopeassa kaistanvaihdossa ajoneuvoyhdistelmälle 

määritetyt RA-arvot, täysperävaunun taka-akselin suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet, 

täysperävaunun taka-akselin kulku-uran poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta 

sekä kuormansiirtymäkertoimet. 
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Kuva 84. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Puoliperävaunun 

telin, kääntötelin tai täysperävaunun takatelin renkaat kuluneita talvirenkaita, 

muut renkaat uusia talvirenkaita. 

Kuvassa 84 esitetyistä tuloksista havaitaan, että suurimmat RA-arvot sekä 

täysperävaunun taka-akselin poikkeamat vetoauton etuakselin kulku-urasta esiintyvät 

ajoneuvoyhdistelmässä, jossa kuluneet renkaat sijaitsevat täysperävaunun takatelillä. 

Puoliperävaunun telillä sijaitsevat kuluneet renkaat heikentävät ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettia enemmän kuin kuluneet renkaat kääntötelillä, ero RA-arvossa on 

suurimmillaan hätäväistössä, 0,23 yksikköä. Myös täysperävaunun taka-akselin 

poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta kasvaa hieman suuremmaksi kun kuluneet 

renkaat sijaitsevat puoliperävaunussa, verrattuna tilanteeseen jossa kuluneet renkaat 

sijaitsevat kääntötelillä. Kuormansiirtymäkerrointa tarkasteltaessa ajoneuvoyhdistelmän 

kallistumisstabiliteetissa ei ole huomattavia eroja eri rengastusten välillä. 

Sivuttaisstabiliteetin kannalta huonoin tilanne on se, jossa kuluneet renkaat sijaitsevat 

täysperävaunun takatelillä. Verrattuna rengastukseen, jossa kaikki renkaat ovat uusia, 

RA-arvo kasvaa tällöin kaistanvaihtokokeissa 0,35–0,41 yksikköä ja täysperävaunun 

taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta 0,16–0,35 m. Kuluneiden 

renkaiden sijaitseminen kääntötelillä ei heikennä ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia 

huomattavasti kaistanvaihtokokeiden tulosten perusteella, huomattavaa on 
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ajoneuvoyhdistelmän RA-arvon pieneneminen 0,23 yksikköä hätäväistössä verrattuna 

rengastukseen, jossa kaikki perävaunujen renkaat ovat uusia. Tämän voidaan tulkita 

johtuvan täysperävaunun kasvaneesta aliohjautuvuudesta, kun kuluneet renkaat 

sijaitsevat kääntötelillä. Kuluneiden renkaiden sijaitseminen puoliperävaunun telillä 

heikentää ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteettia hieman enemmän, kuin kuluneiden 

renkaiden sijaitseminen kääntötelillä. Erot uuteen rengastukseen ovat kuitenkin verrattain 

pieniä, ero RA-arvossa on kaistanvaihtokokeissa 0–0,07 yksikköä ja täysperävaunun 

taka-akselin poikkeamassa vetoauton etuakselin kulku-urasta 0,03–0,10 m. 

Teliakselistoittain suoritetun tarkastelun jälkeen tarkasteltiin ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettia tilanteissa, joissa perävaunuyksiköiden kuluneilla renkailla varustetulle 

teliakselistolle asennettiin yksittäiselle akselille uudet renkaat. Tarkastelu suoritettiin 

teliakselistoittain, ts. muilla kuin tarkasteltavan perävaunuyksikön teliakselistoilla oli 

asennettuna uudet renkaat. Kuvassa 85 on esitetty kaistanvaihtokokeiden tulokset, kun 

tarkasteltava perävaunuyksikkö oli puoliperävaunu, kuvassa 86 tarkasteltava 

perävaunuyksikkö oli kääntöteli ja kuvassa 87 tarkasteltava perävaunuyksikkö oli 

täysperävaunu. Kuvissa on esitetty hätäväistössä ja nopeassa kaistanvaihdossa 

ajoneuvoyhdistelmälle määritetyt RA-arvot, täysperävaunun taka-akselin suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin kulku-uran poikkeama vetoauton 

etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet. 
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Kuva 85. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Puoliperävaunun 

teliakseliston renkaat kuluneita talvirenkaita, pois lukien yksittäinen akseli 

jolla uusi talvirengas. 

Kuvan 85 kuvaajista havaitaan, että puoliperävaunun tapauksessa erot 

sivuttaisstabiliteetin kannalta ovat pieniä riippumatta siitä, mille akselille uudet renkaat 

ovat asennettu. Sivuttaisstabiliteetin parantamisen kannalta paras vaihtoehto on asentaa 

uudet renkaat puoliperävaunun teliakseliston takimmaiselle akselille, tällöin 

kaistanvaihtokokeissa ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo pienenee 0,01–0,06 yksikköä ja 

täysperävaunun taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta pienenee 

0,02–0,07 m verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki puoliperävaunun renkaat ovat kuluneita. 
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Kuva 86. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Kääntötelin 

teliakseliston renkaat kuluneita talvirenkaita, pois lukien yksittäinen akseli 

jolla uusi talvirengas. 

Kuvassa 86 esitetyistä tuloksista havaitaan, että uusien renkaiden asentaminen kääntötelin 

toiselle akselille on sivuttaisstabiliteetin kannalta hieman parempi vaihtoehto, kuin uusien 

renkaiden asentaminen kääntötelin ensimmäiselle akselille.  Erot uusien renkaiden 

asentamisessa ensimmäiselle tai toiselle akselille ovat verrattain pieniä niin sivuttais- kuin 

kallistumisstabiliteetinkin osalta. 
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Kuva 87. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. Täysperävaunun 

taaemman teliakseliston renkaat kuluneita talvirenkaita, pois lukien 

yksittäinen akseli jolla uusi talvirengas. 

Kuvan 87 kuvaajista havaitaan, että täysperävaunun takatelin tapauksessa 

kaistanvaihtokokeiden tulosten perusteella suurin parannus ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetissa saavutetaan asentamalla uudet renkaat täysperävaunun 

ensimmäiselle akselille. Kaistanvaihtokokeissa uusien renkaiden asentaminen 

täysperävaunun ensimmäiselle akselille pienentää RA-arvoa 0,27–0,32 yksikköä ja 

täysperävaunun viimeisen akselin poikkeamaa vetoauton etuakselin kulku-urasta 0,12–

0,26 m verrattuna uusien renkaiden asentamiseen täysperävaunun kolmannelle akselille. 

Tulos eroaa Lehessaaren tutkimuksen tuloksesta ja sen voidaan tulkita johtuvan siitä, että 

täysperävaunun telin ensimmäisen akselin kitkan menetys huippuarvon jälkeen tapahtuu 

myöhäisemmässä vaiheessa kuin telin viimeisen akselin (Lehessaari 2007). Tällöin 

suurempi sivuttaisvoimantuotto täysperävaunun telin ensimmäisellä akselilla pyrkii 

estämään täysperävaunun kiertoliikettä tehokkaammin kuin suurempi 

sivuttaisvoimantuotto täysperävaunun telin viimeisellä akselilla, vaikka telin viimeisen 

akselin momenttivarsi on huomattavasti pidempi. Kallistumisstabiliteetin suhteen 

rengastuksissa ei ole suuria eroja, kuormansiirtymäkerroin on suurempi 

sivuttaisstabiliteetin kannalta parhaalla vaihtoehdolla, mutta vastaavasti täysperävaunun 

taka-akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta on pienempi. 
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Simulointitapauksen tuloksien perusteella uudet renkaat tulisi pyrkiä ensisijaisesti 

asentamaan täysperävaunun takatelille ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetin 

parantamiseksi. Täysperävaunun takatelin jälkeen uudet renkaat tulisi pyrkiä asentamaan 

puoliperävaunun telille ja viimeisenä kääntötelille. On kuitenkin huomattava, että huonot 

renkaat kääntötelillä kasvattavat täysperävaunun linkkuun menemisen mahdollisuutta, 

mutta ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteetin kannalta maantienopeuksissa 

merkittävintä on täysperävaunun heilahtelun estäminen. Kääntötelin rengastuksen 

merkitys kasvaa pienemmillä nopeuksilla (Rahkola 2006: 53). Toisaalta, pienemmillä 

nopeuksilla myös ajoneuvoyksiköiden sivuttaiskiihtyvyydet ovat pienempiä, joten 

hyväkuntoiset renkaat tulisi pyrkiä asentamaan täysperävaunun takatelille. 

Puoliperävaunun telillä sekä kääntötelillä uudet renkaat tulisi pyrkiä asentamaan 

mahdollisimman taakse. Täysperävaunun takatelin osalta uudet renkaat tulisi pyrkiä 

asentamaan mahdollisimman eteen.  

Stabiliteettitarkasteluissa määritettiin myös kiertoheilahtelun vaimennuskertoimet eri 

rengastuksille, mutta kiertoheilahtelun vaimennukseen eri rengastuksilla ei ollut 

juurikaan vaikutusta. Kiertoheilahtelun vaimennuskerroin oli noin 0,27 kaikissa 

tapauksissa. 

11.4 Sekarengastuksen vaikutus stabiliteettiin jäällä 

Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia tarkasteltiin myös tilanteissa, joissa ympärivuotisilla 

renkailla varustettuun ajoneuvoyhdistelmään vaihdettiin teliakselistoittain talvirenkaat, 

ts. talvirenkaat puoliperävaunun telille, kääntötelille tai täysperävaunun takatelille. 

Ajokokeina käytettiin vastaavia kaistanvaihtokokeita kuin aikaisemmissa 

simulointitapauksissa ja ajoalustana jäätä. Kuvassa 88 on esitetty hätäväistöstä ja 

nopeasta kaistanvaihdosta ajoneuvoyhdistelmälle määritetyt RA-arvot, täysperävaunun 

taka-akselin suurimmat sivuttaiskiihtyvyydet, täysperävaunun taka-akselin kulku-uran 

poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta sekä kuormansiirtymäkertoimet. 
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Kuva 88. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. 

Ajoneuvoyhdistelmässä talvirenkaat teliakselistoittain, muut renkaat 

ympärivuotisia. 

Kuvassa 88 esitetyistä tuloksista havaitaan, että ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetin kannalta paras vaihtoehto on asentaa talvirenkaat täysperävaunun 

takatelille. Tällöin kaistanvaihtokokeissa RA-arvo laskee 0,38–0,49 yksikköä verrattuna 

talvirenkaisiin asennettuna puoliperävaunun telille ja 0,53–0,63 yksikköä verrattuna 

talvirenkaisiin asennettuna kääntötelille. Verrattuna ensimmäisen simulointitapauksen 

yhdistelmään, jonka kaikilla akseleilla on ympärivuotiset renkaat, ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetti paranee tilanteissa, joissa joko puoliperävaunun telillä tai 

täysperävaunun takatelillä on talvirenkaat. Talvirenkaiden asentaminen vain kääntötelille 

kasvattaa täysperävaunun pyrkimystä yliohjautua heikentäen sivuttaisstabiliteettia. 

Kallistumisstabiliteetin osalta talvirenkaiden asentaminen täysperävaunun takatelille 

kasvattaa kuormansiirtymäkerrointa suurimmillaan 0,04 yksikköä, koska 

sivuttaisstabiliteetti on parempi, tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta 

kallistumisstabiliteettiin. 

Kuvassa 89 on esitetty vertailu hätäväistön ja nopeasta kaistanvaihdon tuloksista kun 

ajoneuvoyhdistelmä on varustettu ympärivuotisilla renkailla, ajoneuvoyhdistelmä on 
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varustettu ympärivuotisilla renkailla pois lukien täysperävaunun takateli johon on 

asennettu talvirenkaat ja ajoneuvoyhdistelmä on varustettu talvirenkailla. 

  

Kuva 89. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. 

Ajoneuvoyhdistelmässä ympärivuotiset renkaat, talvirenkaat täysperävaunun 

takatelillä muiden renkaiden ollessa ympärivuotisia tai talvirenkaat kaikilla 

akseleilla. 

Kuvan 89 tuloksista havaitaan, että verrattuna ajoneuvoyhdistelmään ympärivuotisella 

rengastuksella, voidaan ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteettia jäällä parantaa 

huomattavasti asentamalla talvirenkaat täysperävaunun takatelille, ero RA-arvossa on 

nopeassa kaistanvaihdossa 0,94 yksikköä ja täysperävaunun taka-akselin poikkeama 

vetoauton etuakselin kulku-urasta on lähes puolittunut 0,86 metriin. Edelleen 

ajoneuvoyhdistelmä, jossa kaikilla akseleilla on talvirenkaat, on stabiliteetin kannalta 

parempi, mutta ero ympärivuotiseen rengastukseen on huomattava. 

Kuten simulointitapauksessa kolme, jossa tarkasteltiin kuluneiden talvirenkaiden 

vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin, myös tämän simulointitapauksen 

tuloksien perusteella sekarengastuksen osalta talvirenkaat tulisi asentaa ensisijaisesti 

ajoneuvoyhdistelmän täysperävaunun takatelille. Talvirenkaiden asentaminen 

puoliperävaunun telille parantaa myös ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia, mutta ei yhtä 

huomattavasti kuin talvirenkaiden asennus täysperävaunun telille. 
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11.5 Stabiliteetti kuormaamattomana 

Ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia tarkasteltiin myös kuormaamattomana. Ajokokeina 

käytettiin vastaavia kaistanvaihtokokeita kuin aikaisemmissa simulointitapauksissa sekä 

pulssiohjausherätettä ja ajoalustana jäätä. Ajoneuvoyhdistelmä oli varustettu 

talvirenkailla. Kuvassa 90 on esitetty vertailu kuormatun ja kuormaamattoman 

ajoneuvoyhdistelmän hätäväistön ja nopean kaistanvaihdon tuloksista. 

  

Kuva 90. Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen kaistanvaihtokokeen tulokset 

vasemmalla ja toisen kaistanvaihtokokeen tulokset oikealla. 

Ajoneuvoyhdistelmä kuormaamattomana sekä kuormattuna. 

Kuvan 90 kuvaajista havaitaan, että kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetti on huomattavasti parempi molempien kaistanvaihtokokeiden 

tuloksien perusteella. Hätäväistössä kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän RA-arvo on 

0,98 yksikköä pienempi. Myös täysperävaunun taka-akselin suurimmat mitatut 

sivuttaiskiihtyvyydet ovat huomattavasti pienempiä kuormaamattoman 

ajoneuvoyhdistelmän tapauksessa. Myös kallistumisstabiliteetin osalta kuormaamaton 

ajoneuvoyhdistelmä on huomattavasti parempi. 

Pulssiohjausherätekokeessa kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun 

vaimennuskerroin oli 0,32, joka on 0,05 yksikköä suurempi kuin kuormatulla 

ajoneuvoyhdistelmällä. 
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Kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden huomattavasti pienempi 

massahitausmomentti parantaa ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia merkittävästi. 

Toisaalta on myös huomioitava, että kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden pienemmät massahitausmomentit voivat vaikuttaa 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin ulkoisia herätteitä vastaan heikentävästi jolloin 

ajoneuvoyhdistelmä voi vaikuttaa rauhattomalta kuormaamattomana. Ulkoisia herätteitä 

ovat esimerkiksi tieherätteet. Ajoneuvoyhdistelmä palaa kuitenkin tasapainotilanteeseen 

nopeammin kuormaamattomana, jolloin stabiliteetin voidaan tulkita olevan parempi 

kuormaamattomana kuin kuormattuna. 

Kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän tapauksessa stabiliteettia parantaa 

huomattavasti myös ajoneuvoyksiköiden pienemmät massat ja alhaisemmat painopisteet, 

jolloin dynaaminen kuormansiirtymä on pienempää. Tällöin akselille asennettujen 

renkaiden ominaiskaartojäykkyys on suurempi kuin kuormatun ajoneuvoyhdistelmän 

tapauksessa. 

11.6 Rengastuksen vaikutus ajoneuvoyhdistelmän kulkukäytävään 

Ajoneuvoyhdistelmän rengastuksen vaikutusta täysperävaunun pyyhkäisyyn tarkasteltiin 

nopeassa kaistanvaihdossa, jossa määritettiin se nopeus jolloin täysperävaunun taka-

akselin poikkeama vetoauton etuakselin kulku-urasta oli suurempi kuin 0,50 metriä. 

Tarkasteltavat rengastukset olivat uuden ympärivuotiset renkaat, uudet talvirenkaat ja 

kuluneet talvirenkaat ja ajoalustana jää. Kuvassa 91 on esitetty rajanopeudet eri 

rengastuksilla nopeassa kaistanvaihdossa. 
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Kuva 91. Ajoneuvoyhdistelmän rajanopeudet nopeassa kaistanvaihdossa eri 

rengastuksilla. 

Kuvan 91 kuvaajasta havaitaan, että kuluneiden talvirenkaiden rajanopeus on 13 km/h 

pienempi kuin uusilla talvirenkailla. Tämän voidaan tulkita johtuvat siitä, että kuluneiden 

renkaiden kitkakerroin kyllästyy pienemmillä sivuttaiskiihtyvyyden arvoilla. Uusilla 

ympärivuotisilla renkailla rajanopeus on edelleen 7 km/h pienempi kuin kuluneilla 

talvirenkailla. Uusien ympärivuotisten renkaiden kitkakerroin on suurempi kuin 

kuluneilla renkailla, joten eron voidaan tulkita johtuvan talvirenkaiden suuremmasta 

kaartojäykkyydestä jäällä. 

Ero uusien talvirenkaiden ja uusien ympärivuotisten renkaiden välillä on huomattava 

jääpinnalla. Uusilla talvirenkailla täysperävaunun taka-akselin poikkeama vetoauton 

etuakselin kulku-urasta on nopeassa kaistanvaihdossa kasvaa yli 0,50 metrin vasta 82 

km/h nopeudella, kun sama rajanopeus uusilla ympärivuotisilla renkailla on 20 km/h 

pienempi. Myös talvirenkaiden kulumisen vaikutus täysperävaunun pyyhkäisyyn on 

huomattava. 
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12 YHTEENVETO 

Ajoneuvoyhdistelmän rengasseurannan tulosten perusteella ajoneuvoyhdistelmän 

renkaiden kuluminen on talvikaudella huomattavasti hitaampaa kuin kesäkaudella. 

Vetoauton vetävien akselien renkaiden kuluminen on nopeampaa kuin 

ajoneuvoyhdistelmän muiden akselien renkaiden, johtuen vetävien renkaiden jatkuvasta 

luistamisesta ajoalustalla vetovoiman kehittämiseksi. Puoliperävaunun paripyörien 

kuluminen on nopeampaa kuin kääntötelillä tai täysperävaunussa. Osaltaan tätä selittää 

täysperävaunun ajosuorite sekä puoliperävaunun renkaiden pienemmät dimensiot ja 

pienempi nimelliskantavuus kuin täysperävaunun renkailla. On myös mahdollista, että 

puoliperävaunun akselien linjauksissa on poikkeamia. Tulosten perusteella voisi olla 

tarpeen harkita puoliperävaunun paripyörien dimensioiden muuttamista täysperävaunun 

renkaita vastaaviksi. 

Rengasmallien parametrisointi onnistui verraten hyvin erityisesti sivuttaisvoiman osalta.. 

Rengasmallien kaartojäykkyys vastasi renkaiden mitattua kaartojäykkyyttä kohtuullisen 

hyvin ja renkaiden normalisoitujen sivuttaisvoimien tarkastellut kohdat olivat hyvin 

samankaltaisia. Jatkossa renkaiden voimankehityksen mittauksissa rengasmallien 

parametrisointia varten olisi hyödyllistä mitata renkaan voimankehitys esimerkiksi 

viidellä pystykuormituksella. Minimimäärä pystykuormituksia parametrisointia varten on 

ehdottomasti kolme, ja niiden tulisi olla 0,5–1–1,5 kertaa renkaan nimelliskantavuus, 

jolloin kaartojäykkyyden kehitys nimelliskantavuutta suuremmilla pystykuormituksilla 

voidaan määrittää tarkemmin. 

Renkaiden voimankehityksen mittauksissa oli harmillista, ettei 19,5 tuuman renkaiden 

voimankehitystä pystytty mittaamaan. Tämän vuoksi perävaunujen renkaiden 

rengasmallit määritettiin ajoneuvoyhdistelmän ADAMS -mallin validoinnin yhteydessä, 

johon liittyy epävarmuustekijöitä mallin oikeellisuuden kannalta, ts. 

ajoneuvoyhdistelmän mallin parametrien määrityksessä olevia virheitä on voitu korjata 

rengasmallin parametreilla. Ajoneuvoyhdistelmän ADAMS -mallin korrelaatio 

mitattuihin tuloksiin oli korkea, joten mallin voidaan tulkita kuvaavan 

ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymistä luotettavasti varsinkin validoinnissa käytetyillä 

nopeuksilla. 
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Simulointien perusteella rengastuksella on erittäin suuri vaikutus ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteettiin lähinnä liukkaalla ajoalustalla, tässä tapauksessa jääpinnalla. 

Kuivalla ja märällä asfaltilla erot ympärivuotisten ja talvirenkaiden välillä olivat erittäin 

pieniä, mutta jäällä sivuttaisstabiliteetti oli talvirenkailla huomattavasti parempi. On 

myös huomattava että talvirenkaat olivat nastattomia, jolloin voidaan ajatella, että 

talvirenkaiden nastoittamisella olisi suotuisa vaikutus ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin. Myös renkaiden kulumisen vaikutus sivuttaisstabiliteettiin oli huomattava 

kaistanvaihtokokeiden tuloksien perusteella, erityisesti täysperävaunun kasvaneen 

heilahtelun myötä. Kuormansiirtymäkertoimia tarkasteltaessa havaittiin, että 

kaistanvaihtokokeissa ei lähestytty ajoneuvoyhdistelmän kaatumisrajaa. 

Kuormansiirtymäkertoimet olivat jäällä pienempiä kuin asfaltilla. Kiertoheilahtelun 

vaimennuskertoimeen ajoalustalla tai rengastuksella ei ollut merkittävää vaikutusta.  

Kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetti oli tarkasteluissa kuormattua 

huomattavasti parempi. Kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän tuntuminen 

epävakaammalta johtuu ulkoisten herätteiden, kuten tien epätasaisuuksien, suuremmasta 

vaikutuksesta kuormaamattoman ajoneuvoyhdistelmän kulkemiseen, johtuen 

pienemmistä massahitausmomenteista. 

Maantienopeuksissa ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin kannalta paras vaihtoehto 

rengastuksen suhteen on pyrkiä asentamaan parhaat renkaat täysperävaunun takatelille. 

Lisäksi talvikaudella olisi tarpeellista harkita ajoneuvoyhdistelmän perävaunujen 

akselien varustamista talvirenkailla ainakin täysperävaunun takatelin osalta. Toiseksi 

tärkein teliakselisto stabiliteetin kannalta on puoliperävaunun teli. Puoliperävaunun 

teliakseliston paripyörien renkaiden vaihtaminen täysperävaunun paripyöriä vastaaviksi 

parantaisi ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettia ja pienentäisi mahdollisesti renkaiden 

kulumista puoliperävaunussa. Lisäksi se mahdollistaisi renkaiden vaihtamisen ristiin 

puoliperävaunun, kääntötelin ja täysperävaunun välillä. Parhaiden renkaiden asentaminen 

kääntötelille kasvattaa täysperävaunun yliohjautumista heikentäen stabiliteettia. Toisaalta 

on huomioitava ajokokeiden perusteella, että pienemmissä nopeuksissa täysperävaunun 

linkkuuntuminen on heilahtelua todennäköisempää. Täysperävaunun heilahtelun 

pyyhkäisyalue on kuitenkin niin suuri, että ilmiön ehkäiseminen maantienopeuksissa on 

tärkeää. 
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Tutkittu HCT-ajoneuvoyhdistelmä on tulosten perusteella haastava ajettava ja kuljettajan 

on oltava tietoinen ajoneuvoyhdistelmän ominaisuuksista. Liikenneturvallisuuden 

kannalta on kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan ajotapaan sekä oikeaan 

tilannenopeuteen. Erityisesti erittäin matalan kitkan olosuhteissa ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetti voidaan menettää yllättäen. Varustamalla ajoneuvoyhdistelmä 

hyväkuntoisilla talvirenkailla saadaan lisää pelivaraa yllättävien tilanteiden varalle 

talviolosuhteissa. Jatkotutkimuksen kannalta olisi tarpeellista tarkastella nastoituksen 

vaikutusta renkaiden ominaisuuksiin alhaisen kitkan olosuhteissa sekä käyttää 

optimointimenetelmiä rengasmallin skaalausparametrien määrittämiseen ajokokeiden 

perusteella. Lisäksi olisi hyödyllistä tarkastella erilaisten aktiivisten ohjausjärjestelmien 

vaikutusta pitkien HCT-ajoneuvoyhdistelmien stabiliteettiin ja kääntyvyyteen. 
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Liite 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Rengas:  Ohjaava ympärivuotinen 

Dimensiot:   385/55R22.5 

Kantavuusindeksi:  160K (9000 kg/12600 kg @ 110 km/h)  

  158L (8500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 1. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman 

kehitys luiston funktiona kuivalla asfaltilla. 

 
Kuva 2. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin 

pitkittäisluistojäykkyys (N / luisto %) pystykuormituksen funktiona kuivalla 

asfaltilla. 
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Liite 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 3. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin 

sekä kitkakerroin 50 % luistolla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 4. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan kuivan asfaltin rengasmallin 

pitkittäisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 

  



 

 

LIITE 5 (3/6) 

 

Liite 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Taulukko 1. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmallin parametrit 

pitkittäisvoimalle kuivalla asfaltilla. 

PCX1 = 1,5465 

PDX1 = 0,67319 

PDX2 = -0,06552 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,3 

PEX2 = 0,30899 

PEX3 = 0,1 

PEX4 = 0,00999 

PKX1 = 9,26434 

PKX2 = -4,39889 

PKX3 = 0,2 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

 

Taulukko 2. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut ja rengasmallin 

pitkittäisvoiman arvot kuivalla asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto) 2393 3588 4847 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto) 0,098 0,081 0,090 

Huippukitkakerroin 0,701 0,670 0,655 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,634 0,574 0,608 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto) 2518 4090 4674 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto) 0,103 0,093 0,087 

Huippukitkakerroin 0,702 0,673 0,659 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,620 0,612 0,610 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto) 5,2 14,0 -3,6 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto) 5,2 14,0 -3,6 

Huippukitkakerroin 0,2 0,5 0,5 

Kitkakerroin 50 % luistolla -2,3 6,7 0,3 
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Liite 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

kehitys luiston funktiona kuivalla asfaltilla. 

 

Kuva 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona kuivalla asfaltilla. 
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Liite 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 

Kuva 7. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin 

sekä kitkakerroin 12 % sortokulmalla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 

Kuva 8. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan kuivan asfaltin rengasmallin 

sivuttaisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Taulukko 3. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmallin parametrit 

sivuttaisvoimalle kuivalla asfaltille. 

PCY1 = 1,23646 PKY2 = 5,95425 

PDY1 = 0,69841 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,0408 PHY1 = -0,00166 

PDY3 = 0 PHY2 = 0,00898 

PEY1 = -0,60678 PHY3 = 0 

PEY2 = -1,47638 PVY1 = -0,01915 

PEY3 = 0 PVY2 = 0,05961 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -25,5338 PVY4 = 0 

 

Taulukko 4. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

arvot kuivalla asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3585 6553 7623 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,146 0,148 0,141 

Huippukitkakerroin 0,712 0,705 0,685 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,712 0,705 0,683 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3609 6261 7459 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,147 0,142 0,138 

Huippukitkakerroin 0,698 0,699 0,691 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,698 0,699 0,691 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 0,7 -4,5 -2,1 

Ominaiskaartojäykkyys 0,7 -4,5 -2,1 

Huippukitkakerroin -2,0 -0,8 0,9 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla -2,0 -0,8 1,2 
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Liite 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Rengas:  Ohjaava ympärivuotinen 

Dimensiot:   385/55R22.5 

Kantavuusindeksi:  160K (9000 kg/12600 kg @ 110 km/h)  

  158L (8500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 9. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman 

kehitys luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 10. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin 

pitkittäisluistojäykkyys (N / luisto %) pystykuormituksen funktiona märällä 

asfaltilla. 
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Liite 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 11. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin 

sekä kitkakerroin 50 % luistolla märällä asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 

 
Kuva 12. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan märän asfaltin rengasmallin 

pitkittäisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 5. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmallin parametrit 

pitkittäisvoimalle märällä asfaltilla. 

PCX1 = 1,38716 

PDX1 = 0,50447 

PDX2 = -0,01 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,1 

PEX2 = 0,14909 

PEX3 = 0,005 

PEX4 = 0,00018 

PKX1 = 9,01021 

PKX2 = -

2,79813 

PKX3 = 0,2 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut ja rengasmallin 

pitkittäisvoiman arvot märällä asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto) 2293 4252 4150 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto) 0,094 0,096 0,077 

Huippukitkakerroin 0,498 0,489 0,524 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,467 0,461 0,478 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto) 2301 3978 4732 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto) 0,094 0,090 0,088 

Huippukitkakerroin 0,509 0,504 0,502 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,470 0,469 0,469 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto) 0,3 -6,5 14,0 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto) 0,3 -6,5 14,0 

Huippukitkakerroin 2,1 3,3 -4,2 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,6 1,7 -1,8 



 

 

LIITE 6 (4/6) 

 

Liite 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 13. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

kehitys luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 

 
Kuva 14. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona märällä asfaltilla. 
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Liite 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 15. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin 

sekä kitkakerroin 12 ° sortokulmalla märällä asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 16. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan märän asfaltin rengasmallin 

sivuttaisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 6. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 7. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmallin parametrit 

sivuttaisvoimalle märällä asfaltilla. 

PCY1 = 1,36154 PKY2 = 4,18679 

PDY1 = 0,52086 PKY3 = 0 

PDY2 = 0,08306 PHY1 = -0,00084 

PDY3 = 0 PHY2 = 0,00421 

PEY1 = -0,75707 PHY3 = 0 

PEY2 = -2,07724 PVY1 = -0,00272 

PEY3 = 0 PVY2 = 0,00152 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -19,3949 PVY4 = 0 

 

Taulukko 8. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

arvot märällä asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3615 6626 7838 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,147 0,150 0,145 

Huippukitkakerroin 0,481 0,527 0,539 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,465 0,507 0,519 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3833 6419 7474 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,156 0,145 0,139 

Huippukitkakerroin 0,475 0,504 0,532 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,475 0,498 0,522 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 6,0 -3,1 -4,6 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 6,0 -3,1 -4,6 

Huippukitkakerroin -1,2 -4,4 -1,2 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 2,2 -1,8 0,5 
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Liite 7. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli jäälle 

 

Rengas:  Ohjaava ympärivuotinen 

Dimensiot:   385/55R22.5 

Kantavuusindeksi:  160K (9000 kg/12600 kg @ 110 km/h)  

  158L (8500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 17. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

kehitys luiston funktiona jäällä. 

 
Kuva 18. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona jäällä. 
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Liite 7. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 19. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin 

sekä kitkakerroin 15 ° sortokulmalla jäällä pystykuormituksen funktiona. 

 

 
Kuva 20. Ohjaavan ympärivuotisen rengasmallin sivuttaisvoimankehitys jäällä 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 7. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmalli jäälle 

 

Taulukko 9. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan rengasmallin parametrit 

sivuttaisvoimalle jäällä. 

PCY1 = 2,02818 PKY2 = 8,13438 

PDY1 = 0,12363 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,02413 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = 0,47316 PHY3 = 0 

PEY2 = -0,3245 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -30,848 PVY4 = 0 

 

Taulukko 10. Ohjaavan ympärivuotisen renkaan mitatut ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

arvot jäällä. 

Renkaan mitatut arvot     

Pystykuormitus 
 22000 

N  35000 N 49000 N 62000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 2831 4676 6051 7843 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,129 0,134 0,123 0,127 

Huippukitkakerroin 0,144 0,133 0,115 0,118 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,062 0,051 0,041 0,040 

Rengasmallin arvot     

Pystykuormitus 
 22000 

N  35000 N 49000 N 62000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 2891 4548 6258 7753 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,131 0,130 0,128 0,125 

Huippukitkakerroin 0,136 0,129 0,121 0,114 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,067 0,053 0,042 0,034 

Rengasmallin ero mitattuun [%]     

Pystykuormitus 
 22000 

N  35000 N 49000 N 62000 N 

Kaartojäykkyys 2,1 -2,7 3,4 -1,1 

Ominaiskaartojäykkyys 2,1 -2,7 3,4 -1,1 

Huippukitkakerroin -5,6 -3,6 5,0 -3,9 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 8,1 4,6 2,5 -15,0 
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Liite 8. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Rengas:  Ohjaava talvirengas 

Dimensiot:   385/55R22.5 

Kantavuusindeksi:  160K (9000 kg/12600 kg @ 110 km/h)  

  158L (8500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 21. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys 

luiston funktiona kuivalla asfaltilla. 

 
Kuva 22. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisluistojäykkyys (N / 

luisto %) pystykuormituksen funktiona kuivalla asfaltilla. 

  



 

 

LIITE 8 (2/6) 

  

Liite 8. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 23. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 50 % luistolla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen funktiona. 

 

 
Kuva 24. Ohjaavan talvirenkaan kuivan asfaltin rengasmallin pitkittäisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 8. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Taulukko 11. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin parametrit pitkittäisvoimalle kuivalla 

asfaltilla. 

PCX1 = 1,95367 

PDX1 = 0,63764 

PDX2 = -0,04623 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,8 

PEX2 = 0 

PEX3 = 0 

PEX4 = 0,00004 

PKX1 = 7,65461 

PKX2 = -2,90298 

PKX3 = 0 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 12. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

pitkittäisvoiman arvot kuivalla asfaltilla 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 2165 3737 3187 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,088 0,085 0,059 

Huippukitkakerroin 0,645 0,652 0,629 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,566 0,610 0,534 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 2194 3379 3782 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,089 0,077 0,070 

Huippukitkakerroin 0,658 0,638 0,627 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,586 0,583 0,582 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys 1,3 -9,6 18,7 

Ominaisluistojäykkyys 1,3 -9,6 18,7 

Huippukitkakerroin 2,1 -2,2 -0,3 

Kitkakerroin 50 % luistolla 3,5 -4,5 8,9 
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Liite 8. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 25. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys 

luiston funktiona kuivalla asfaltilla. 

 
Kuva 26. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona kuivalla asfaltilla. 
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Liite 8. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 27. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 12 ° sortokulmalla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 28. Ohjaavan talvirenkaan kuivan asfaltin rengasmallin sivuttaisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 8. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Taulukko 13. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle kuivalla 

asfaltilla. 

PCY1 = 1,32542 PKY2 = 5,51021 

PDY1 = 0,70338 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,08445 PHY1 = -0,00187 

PDY3 = 0 PHY2 = 0,00411 

PEY1 = -0,2256 PHY3 = 0 

PEY2 = -0,78371 PVY1 = -0,0005 

PEY3 = 0 PVY2 = 0,04779 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -23,8008 PVY4 = 0 

 

Taulukko 14. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

sivuttaisvoiman arvot kuivalla asfaltilla 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3394 6391 7592 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,138 0,145 0,141 

Huippukitkakerroin 0,717 0,712 0,679 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,717 0,712 0,679 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3625 6252 7418 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,148 0,142 0,137 

Huippukitkakerroin 0,733 0,714 0,690 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,733 0,714 0,690 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 6,8 -2,2 -2,3 

Ominaiskaartojäykkyys 6,8 -2,2 -2,3 

Huippukitkakerroin 2,2 0,3 1,6 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 2,2 0,3 1,6 
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Liite 9. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Rengas:  Ohjaava talvirengas 

Dimensiot:   385/55R22.5 

Kantavuusindeksi:  160K (9000 kg/12600 kg @ 110 km/h)  

  158L (8500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 29. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys 

luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 30. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisluistojäykkyys (N / 

luisto %) pystykuormituksen funktiona märällä asfaltilla. 
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Liite 9. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 31. Ohjaavan talvirenkaan renkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin 

sekä kitkakerroin 50 % luistolla märällä asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 

 
Kuva 32. Ohjaavan talvirenkaan märän asfaltin rengasmallin pitkittäisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 9. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 15. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin parametrit pitkittäisvoimalle märällä 

asfaltilla. 

PCX1 = 1.41589 

PDX1 = 0.5324 

PDX2 = -0.0177 

PDX3 = 0 

PEX1 = -0.1 

PEX2 = -0.1 

PEX3 = 0.05 

PEX4 = 0.00148 

PKX1 = 7.5107 

PKX2 = -2.58089 

PKX3 = 0.2 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 16. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

pitkittäisvoiman arvot märällä asfaltilla 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 1729 3564 3509 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,070 0,081 0,065 

Huippukitkakerroin 0,525 0,520 0,556 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,483 0,476 0,501 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 1943 3316 3913 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,079 0,075 0,073 

Huippukitkakerroin 0,540 0,532 0,528 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,499 0,492 0,489 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys 12,4 -7,0 11,5 

Ominaisluistojäykkyys 12,4 -7,0 11,5 

Huippukitkakerroin 3,0 2,4 -4,9 

Kitkakerroin 50 % luistolla 3,5 3,5 -2,4 
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Liite 9. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 33. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys 

luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 34. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona märällä asfaltilla. 

  



 

 

LIITE 9 (5/6) 

  

Liite 9. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 35. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 12 ° sortokulmalla märällä asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 

 
Kuva 36. Ohjaavan talvirenkaan märän asfaltin rengasmallin sivuttaisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 9. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 17. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle märällä 

asfaltilla. 

PCY1 = 1,37447 PKY2 = 5,30772 

PDY1 = 0,55225 PKY3 = 0 

PDY2 = 0,01652 PHY1 = 0,00044 

PDY3 = 0 PHY2 = -0,00187 

PEY1 = -0,44383 PHY3 = 0 

PEY2 = -1,54867 PVY1 = 0,00078 

PEY3 = 0 PVY2 = -0,00472 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -24,2486 PVY4 = 0 

 

Taulukko 18. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

sivuttaisvoiman arvot märällä asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3627 6749 8066 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,148 0,153 0,149 

Huippukitkakerroin 0,545 0,561 0,555 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,545 0,556 0,544 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3829 6581 7793 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,156 0,149 0,144 

Huippukitkakerroin 0,542 0,549 0,554 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,542 0,547 0,548 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 5,5 -2,5 -3,4 

Ominaiskaartojäykkyys 5,5 -2,5 -3,4 

Huippukitkakerroin -0,5 -2,3 0,0 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla -0,5 -1,5 0,8 
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Liite 10. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli jäälle 

 

Rengas:  Ohjaava talvirengas 

Dimensiot:   385/55R22.5 

Kantavuusindeksi:  160K (9000 kg/12600 kg @ 110 km/h)  

  158L (8500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 37. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys 

luiston funktiona jäällä. 

 
Kuva 38. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona jäällä. 
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Liite 10. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 39. Ohjaavan talvirenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 15 ° sortokulmalla jäällä pystykuormituksen funktiona. 

 

 
Kuva 40. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin sivuttaisvoimankehitys jäällä 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 10. Ohjaavan talvirenkaan rengasmalli jäälle 

 

Taulukko 19. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle jäällä. 

PCY1 = 1,91226 PKY2 = 3,8249 

PDY1 = 0,1421 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,03845 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = 0,20282 PHY3 = 0 

PEY2 = -0,12854 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -19,0808 PVY4 = 0 

 

Taulukko 20. Ohjaavan talvirenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

sivuttaisvoiman arvot jäällä. 

Renkaan mitatut arvot     

Pystykuormitus 
 22000 

N  35000 N 49000 N 62000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 3760 5472 6855 8606 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,171 0,156 0,140 0,139 

Huippukitkakerroin 0,164 0,152 0,140 0,130 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,076 0,062 0,052 0,047 

Rengasmallin arvot     

Pystykuormitus 
 22000 

N  35000 N 49000 N 62000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 3707 5620 7322 8536 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,169 0,161 0,149 0,138 

Huippukitkakerroin 0,164 0,153 0,141 0,130 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,068 0,061 0,054 0,048 

Rengasmallin ero mitattuun [%]     

Pystykuormitus 
 22000 

N  35000 N 49000 N 62000 N 

Kaartojäykkyys -1,4 2,7 6,8 -0,8 

Ominaiskaartojäykkyys -1,4 2,7 6,8 -0,8 

Huippukitkakerroin -0,1 0,4 0,4 -0,3 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla -11,1 -1,6 3,7 3,7 
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Liite 11. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Rengas:  Ympärivuotinen vetorengas 

Dimensiot:   315/70R22.5 

Kantavuusindeksi:  152/148M (7100 kg/12600 kg @ 130 km/h)  

  154/150L (7500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 41. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys 

luiston funktiona kuivalla asfaltilla. 

 
Kuva 42. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona kuivalla asfaltilla. 
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Liite 11. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 43. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 12 ° sortokulmalla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 

 
Kuva 44. Ympärivuotisen vetorenkaan kuivan asfaltin rengasmallin 

sivuttaisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 11. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Taulukko 21. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle 

kuivalla asfaltilla. 

PCY1 = 1,28332 PKY2 = 12,68218 

PDY1 = 0,50938 PKY3 = 0 

PDY2 = 0,05617 PHY1 = -0,00828 

PDY3 = 0 PHY2 = 0,01134 

PEY1 = -0,35953 PHY3 = 0 

PEY2 = -1,31637 PVY1 = -0,02799 

PEY3 = 0 PVY2 = 0,02447 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -41,48 PVY4 = 0 

 

Taulukko 22. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

sivuttaisvoiman arvot kuivalla asfaltilla 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 2514 4733 6537 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,103 0,107 0,121 

Huippukitkakerroin 0,510 0,504 0,545 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,509 0,501 0,541 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 2790 4979 6050 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,114 0,113 0,112 

Huippukitkakerroin 0,479 0,509 0,534 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,479 0,509 0,534 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 11,0 5,2 -7,4 

Ominaiskaartojäykkyys 11,0 5,2 -7,4 

Huippukitkakerroin -6,1 1,0 -2,0 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla -5,8 1,5 -1,3 
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Liite 12. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Rengas:  Ympärivuotinen vetorengas 

Dimensiot:   315/70R22.5 

Kantavuusindeksi:  152/148M (7100 kg/12600 kg @ 130 km/h)  

  154/150L (7500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 45. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys 

luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 46. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisluisto-jäykkyys 

(N / luisto %) pystykuormituksen funktiona märällä asfaltilla. 
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Liite 12. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 47. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 50 % luistolla märällä asfaltilla pystykuormituksen funktiona. 

 

 
Kuva 48. Ympärivuotisen vetorenkaan märän asfaltin rengasmallin 

pitkittäisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 12. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 23. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin parametrit pitkittäisvoimalle 

märällä asfaltilla. 

PCX1 = 1,47689 

PDX1 = 0,48213 

PDX2 = -0,04885 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,54802 

PEX2 = -0,06512 

PEX3 = -0,1 

PEX4 = 0,00004 

PKX1 = 8,25354 

PKX2 = -2 

PKX3 = 0,2 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 24. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

pitkittäisvoiman arvot märällä asfaltilla 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 1732 2672 5278 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,071 0,061 0,098 

Huippukitkakerroin 0,495 0,451 0,451 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,463 0,426 0,430 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 2045 3595 4309 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,083 0,081 0,080 

Huippukitkakerroin 0,497 0,469 0,455 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,472 0,442 0,425 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys 18,0 34,5 -18,4 

Ominaisluistojäykkyys 18,0 34,5 -18,4 

Huippukitkakerroin 0,3 4,1 0,9 

Kitkakerroin 50 % luistolla 2,1 3,8 -1,1 
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Liite 12. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 49. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys 

luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 50. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona märällä asfaltilla. 
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Liite 12. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 51. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 12 ° sortokulmalla märällä asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 

 
Kuva 52. Ympärivuotisen vetorenkaan märän asfaltin rengasmallin 

sivuttaisvoimankehitys ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 12. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 25. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle 

märällä asfaltilla. 

PCY1 = 1,34789 PKY2 = 3,38998 

PDY1 = 0,496 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,00991 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = -0,52563 PHY3 = 0 

PEY2 = -1,31687 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -14,8516 PVY4 = 0 

 

Taulukko 26. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

sivuttaisvoiman arvot märällä asfaltilla 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3518 5989 6707 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,143 0,136 0,124 

Huippukitkakerroin 0,493 0,502 0,486 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,492 0,494 0,477 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 3563 5766 6573 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,145 0,131 0,122 

Huippukitkakerroin 0,500 0,496 0,492 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,500 0,491 0,485 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 1,3 -3,7 -2,0 

Ominaiskaartojäykkyys 1,3 -3,7 -2,0 

Huippukitkakerroin 1,4 -1,2 1,2 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 1,6 -0,6 1,6 
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Liite 13. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

Rengas:  Ympärivuotinen vetorengas 

Dimensiot:   315/70R22.5 

Kantavuusindeksi:  152/148M (7100 kg/12600 kg @ 130 km/h)  

  154/150L (7500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 53. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys 

luiston funktiona jäällä. 

 
Kuva 54. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin pitkittäisluistojäykkyys (N / luisto 

%) pystykuormituksen funktiona jäällä. 
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Liite 13. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 55. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 50 % luistolla jäällä pystykuormituksen funktiona. 

 
Kuva 56. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin pitkittäisvoimankehitys 

ekstrapoloituna jäällä luiston funktiona 
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Liite 13. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

Taulukko 27. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin parametrit pitkittäisvoimalle 

jäällä. 

PCX1 = 1,85149 

PDX1 = 0,13512 

PDX2 = -0,02834 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,23157 

PEX2 = -0,1 

PEX3 = 0,05 

PEX4 = 0,01427 

PKX1 = 6,41567 

PKX2 = -1,71442 

PKX3 = 0 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 28. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

pitkittäisvoiman arvot jäällä. 

Renkaan mitatut arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Luistojäykkyys (N/luisto %)     

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%)     

Huippukitkakerroin 0,153 0,168 0,146 0,130 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,076 0,054 0,054 0,043 

Rengasmallin arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 619 1240 1890 2334 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,077 0,073 0,068 0,063 

Huippukitkakerroin 0,157 0,150 0,141 0,133 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,066 0,062 0,057 0,054 

Rengasmallin ero mitattuun [%]     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Luistojäykkyys     

Ominaisluistojäykkyys     

Huippukitkakerroin 2,5 -11,2 -3,4 2,6 

Kitkakerroin 100 % luistolla -13,6 13,8 5,1 26,0 
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Liite 13. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

 

 
Kuva 57. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys 

luiston funktiona jäällä. 

 
Kuva 58. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys 

pystykuormituksen funktiona jäällä. 
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Liite 13. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 59. Ympärivuotisen vetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 15 ° sortokulmalla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 60. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin sivuttaisvoimankehitys jäällä 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 13. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

Taulukko 29. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle 

jäällä. 

PCY1 = 1,94241 PKY2 = 2,5945 

PDY1 = 0,12774 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,04243 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = 0,29834 PHY3 = 0 

PEY2 = -0,36436 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -12,4296 PVY4 = 0 

 

Taulukko 30. Ympärivuotisen vetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin 

sivuttaisvoiman arvot jäällä. 

Renkaan mitatut arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 1143 2795 4154 5085 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,143 0,164 0,148 0,137 

Huippukitkakerroin 0,163 0,152 0,133 0,123 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,080 0,068 0,054 0,048 

Rengasmallin arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 1325 2725 4191 5135 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,166 0,160 0,150 0,139 

Huippukitkakerroin 0,160 0,149 0,136 0,125 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,083 0,069 0,055 0,047 

Rengasmallin ero mitattuun [%]     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Kaartojäykkyys 15,9 -2,5 0,9 1,0 

Ominaiskaartojäykkyys 15,9 -2,5 0,9 1,0 

Huippukitkakerroin -1,6 -1,7 2,1 1,7 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 3,4 1,2 1,3 -2,5 
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Liite 14. Talvivetorenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Rengas:  Talvivetorengas 

Dimensiot:   315/70R22.5 

Kantavuusindeksi:  152/148M (7100 kg/12600 kg @ 130 km/h)  

  154/150L (7500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 61. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys luiston 

funktiona kuivalla asfaltilla. 

 
Kuva 62. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys pystykuormituksen 

funktiona kuivalla asfaltilla. 
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Liite 14. Talvivetorenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

 
Kuva 63. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 12 ° sortokulmalla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 64. Talvivetorenkaan kuivan asfaltin rengasmallin sivuttaisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 14. Talvivetorenkaan rengasmalli kuivalle asfaltille 

 

Taulukko 31. Talvivetorenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle kuivalla 

asfaltilla. 

PCY1 = 1,23766 PKY2 = 12,74589 

PDY1 = 0,50845 PKY3 = 0 

PDY2 = 0,0566 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = -0,46206 PHY3 = 0 

PEY2 = -1,60446 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -34,017 PVY4 = 0 

 

Taulukko 32. Talvivetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

arvot kuivalla asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 2100 3964 5503 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,086 0,090 0,102 

Huippukitkakerroin 0,488 0,484 0,531 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,488 0,484 0,529 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 2276 4063 4937 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,093 0,092 0,092 

Huippukitkakerroin 0,464 0,501 0,530 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,464 0,501 0,530 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 8,4 2,5 -10,3 

Ominaiskaartojäykkyys 8,4 2,5 -10,3 

Huippukitkakerroin -4,9 3,5 -0,2 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla -4,9 3,5 0,0 
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Liite 15. Talvivetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Rengas:  Talvivetorengas 

Dimensiot:   315/70R22.5 

Kantavuusindeksi:  152/148M (7100 kg/12600 kg @ 130 km/h)  

  154/150L (7500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 65. Talvivetorenkaan renkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys 

luiston funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 66. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisluistojäykkyys (N / luisto 

%) pystykuormituksen funktiona märällä asfaltilla. 
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Liite 15. Talvivetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 67. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 50 % luistolla märällä asfaltilla pystykuormituksen funktiona. 

 
Kuva 68. Talvivetorenkaan märän asfaltin rengasmallin pitkittäisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 15. Talvivetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 33. Talvivetorenkaan rengasmallin parametrit pitkittäisvoimalle märällä 

asfaltilla. 

PCX1 = 1,35401 

PDX1 = 0,45532 

PDX2 = -0,04478 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,1 

PEX2 = 0,61384 

PEX3 = -0,09998 

PEX4 = -0,00005 

PKX1 = 5,88154 

PKX2 = -0,5456 

PKX3 = 0,00001 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 34. Talvivetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin pitkittäisvoiman 

arvot märällä asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 1639 1641 3313 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,067 0,037 0,061 

Huippukitkakerroin 0,471 0,431 0,434 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,454 0,420 0,424 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 1482 2532 3012 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,060 0,057 0,056 

Huippukitkakerroin 0,469 0,443 0,431 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,449 0,433 0,425 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Luistojäykkyys -9,6 54,3 -9,1 

Ominaisluistojäykkyys -9,6 54,3 -9,1 

Huippukitkakerroin -0,5 2,8 -0,7 

Kitkakerroin 50 % luistolla -1,1 3,1 0,2 
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Liite 15. Talvivetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 69. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys luiston 

funktiona märällä asfaltilla. 

 
Kuva 70. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys pystykuormituksen 

funktiona märällä asfaltilla. 
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Liite 15. Talvivetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

 
Kuva 71. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 12 ° sortokulmalla märällä asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 72. Talvivetorenkaan märän asfaltin rengasmallin sivuttaisvoimankehitys 

ekstrapoloituna luiston funktiona 
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Liite 15. Talvivetorenkaan rengasmalli märälle asfaltille 

 

Taulukko 35. Talvivetorenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle märällä 

asfaltilla. 

PCY1 = 1,48633 PKY2 = 5,06136 

PDY1 = 0,51857 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,04926 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = 0,23496 PHY3 = 0 

PEY2 = -0,24924 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -17,9836 PVY4 = 0 

 

Taulukko 36. Talvivetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

arvot märällä asfaltilla. 

Renkaan mitatut arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 2925 5224 6011 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,119 0,118 0,111 

Huippukitkakerroin 0,535 0,520 0,486 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,535 0,520 0,486 

Rengasmallin arvot    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys (N/α) 2971 5085 6004 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,121 0,115 0,111 

Huippukitkakerroin 0,538 0,518 0,497 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,538 0,518 0,497 

Rengasmallin ero mitattuun [%]    

Pystykuormitus  2500 kg  4500 kg 5500 kg 

Kaartojäykkyys 1,6 -2,7 -0,1 

Ominaiskaartojäykkyys 1,6 -2,7 -0,1 

Huippukitkakerroin 0,6 -0,4 2,2 

Kitkakerroin 12 ° sortokulmalla 0,6 -0,4 2,2 
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Liite 16. Talvivetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

Rengas:  Talvivetorengas 

Dimensiot:   315/70R22.5 

Kantavuusindeksi:  152/148M (7100 kg/12600 kg @ 130 km/h)  

  154/150L (7500 kg/13400 kg @ 120 km/h) 

 

 
Kuva 73. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin pitkittäisvoiman kehitys luiston 

funktiona jäällä. 

 
Kuva 74. Talvivetorenkaan rengasmallin pitkittäisluistojäykkyys (N / luisto %) 

pystykuormituksen funktiona jäällä. 
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Liite 16. Talvivetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 75. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 50 % luistolla jäällä pystykuormituksen funktiona. 

 
Kuva 76. Talvivetorenkaan rengasmallin pitkittäisvoimankehitys jäällä ekstrapoloituna 

luiston funktiona 
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Liite 16. Talvivetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

Taulukko 37. Talvivetorenkaan rengasmallin parametrit pitkittäisvoimalle jäällä. 

PCX1 = 1,85221 

PDX1 = 0,1459 

PDX2 = -0,02 

PDX3 = 0 

PEX1 = 0,24728 

PEX2 = -0,55 

PEX3 = 0,05 

PEX4 = -0,00314 

PKX1 = 6,09438 

PKX2 = -1,3398 

PKX3 = 0 

PHX1 = 0 

PHX2 = 0 

PVX1 = 0 

PVX2 = 0 

 

Taulukko 38. Talvivetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin pitkittäisvoiman 

arvot jäällä. 

Renkaan mitatut arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Luistojäykkyys (N/luisto %)     

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%)     

Huippukitkakerroin 0,162 0,161 0,122 0,144 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,080 0,078 0,060 0,055 

Rengasmallin arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Luistojäykkyys (N/luisto %) 570 1153 1780 2224 

Ominaisluistojäykkyys (1/luisto 

%) 0,071 0,068 0,064 0,060 

Huippukitkakerroin 0,161 0,156 0,150 0,145 

Kitkakerroin 50 % luistolla 0,094 0,079 0,067 0,061 

Rengasmallin ero mitattuun [%]     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Luistojäykkyys     

Ominaisluistojäykkyys     

Huippukitkakerroin -0,7 -2,8 23,0 0,5 

Kitkakerroin 100 % luistolla 18,0 1,0 11,6 9,6 
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Liite 16. Talvivetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 77. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin sivuttaisvoiman kehitys luiston 

funktiona jäällä. 

 
Kuva 78. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin kaartojäykkyys pystykuormituksen 

funktiona jäällä. 
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Liite 16. Talvivetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

 
Kuva 79. Talvivetorenkaan mitattu ja rengasmallin huippukitkakerroin sekä 

kitkakerroin 15 ° sortokulmalla kuivalla asfaltilla pystykuormituksen 

funktiona. 

 
Kuva 80. Talvivetorenkaan rengasmallin sivuttaisvoimankehitys jäällä ekstrapoloituna 

luiston funktiona 
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Liite 16. Talvivetorenkaan rengasmalli jäälle 

 

Taulukko 39. Talvivetorenkaan rengasmallin parametrit sivuttaisvoimalle jäällä. 

PCY1 = 1,94549 PKY2 = 3,65699 

PDY1 = 0,13847 PKY3 = 0 

PDY2 = -0,0373 PHY1 = 0 

PDY3 = 0 PHY2 = 0 

PEY1 = 0,33495 PHY3 = 0 

PEY2 = -0,06405 PVY1 = 0 

PEY3 = 0 PVY2 = 0 

PEY4 = 0 PVY3 = 0 

PKY1 = -15,8798 PVY4 = 0 

 

Taulukko 40. Talvivetorenkaan rengasmallin mitatut ja rengasmallin sivuttaisvoiman 

arvot jäällä. 

Renkaan mitatut arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 1095 2505 3925 5273 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,137 0,147 0,140 0,143 

Huippukitkakerroin 0,169 0,158 0,141 0,135 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,077 0,073 0,060 0,055 

Rengasmallin arvot     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Kaartojäykkyys (N/α) 1207 2522 4007 5084 

Ominaiskaartojäykkyys (1/α) 0,151 0,148 0,143 0,137 

Huippukitkakerroin 0,167 0,158 0,146 0,136 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 0,078 0,070 0,062 0,056 

Rengasmallin ero mitattuun [%]     

Pystykuormitus  8000 N  17000 N 28000 N 37000 N 

Kaartojäykkyys 10,2 0,7 2,1 -3,6 

Ominaiskaartojäykkyys 10,2 0,7 2,1 -3,6 

Huippukitkakerroin -1,1 0,0 3,2 0,5 

Kitkakerroin 15 ° sortokulmalla 1,3 -3,6 3,1 1,5 

 

 

 

  



 

 

LIITE 17 

Liite 17. Rengasmallien palautusmomentin ja relaksaatiopituuden parametrit 

Taulukko 41. Palautusmomentin parametrit 

QBZ1 = 20,8978 QDZ2 = -0,0123 QEZ2 = 0,009739 

QBZ2 = -0,1535 QDZ3 = 0 QEZ3 = 0,0001 

QBZ3 = -2,0052 QDZ4 = 0 QEZ4 = 4,3583 

QBZ4 = 0 QDZ6 = 0 QEZ5 = 0 

QBZ5 = 0 QDZ7 = 0 QHZ1 = 0 

QBZ9 = 0 QDZ8 = 0 QHZ2 = 0 

QBZ10 = 0,0001 QDZ9 = 0 QHZ3 = 0 

QCZ1 = 1,1982 QEZ1 = -0,00845 QHZ4 = 0 

QDZ1 = 0,025549       

 

Taulukko 42. 315/70 R22.5 relaksaatiopituuden parametrit 

PTY1 = 1,8 PTX1 = 1,5 

PTY2 = 2 PTX2 = 1,4 

   PTX3 = 1,0 

 

Taulukko 43. 385/55 R22.5 relaksaatiopituuden parametrit 

PTY1 = 2,1 PTX1 = 1,5 

PTY2 = 1,8 PTX2 = 1,4 

   PTX3 = 1,0 

 

 


