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Körsimulator för fordonsdynamisk forskning
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Vid statens väg- och trafikinstitut har under

många år bedrivits studier av fordonsdynamik

och interaktionen mellan förare och fordon.

Denna forskning har bedrivits enligt flera me-

toder, som grovt kan klassificeras enligt

1. Undersökningar i verklig trafik

2. Fullskaleförsök i form av fältprov på

provbana

3. Teoretisk analys, huvudsakligen i form av

datorprogram för matematisk simulering

Man kan konstatera att analyser enligt punkt 3

ofta ger en god förståelse för de grundläggande

principer som avgör ett fordons köregenska-

per. Emellertid brukar detta i allmänhet ske

genom att man studerar hur fordonet reagerar

för enkla rattrörelser exempelvis i form av en

hastig vridning till ett bestämt utslag eller en

sinusrörelse. Detta ger endast en del av den

totala bilden, eftersom det oftast inte sätts i

relation till vad föraren kan klara av. Uttryckt i

reglertekniska termer utgör förare-fordon ett

slutet reglersystem. De mänskliga reaktioner-

na låter sig inte alls lika enkelt beskrivas i

matematiska termer som själva fordonet. Det

vore således önskvärt att kunna använda en

verklig förare i kombination med det förträffli-

ga analysinstrument som simuleringsprogram

utgör. En lösning är då att konstruera en simu-

lator där en verklig förare sitter i en kabin och

kör som i en vanlig bil. Skillnaden är att fordo-

nets reaktioner på förarens order beräknas i ett

datorprogram och återkopplas till kabinen via

förarens känsel-, syn-, hörsel- och rörelsein-

tryck.

Fordonets egenskaper och yttre förhållan-

den, som halka, regleras lätt genom ändrade

indata till programmet. Väsentligt är då förstås

att simulatorn fungerar väl och ger föraren

korrekta intryck vid olika manövrer. Framför

allt måste fasfelen vara minimala. De tidsför-

dröjningar som finns i systemet måste vara små

i förhållande till de fördröjningar som normalt

finns i bilar mellan exempelvis rattutslag och

sidacceleration. I själva verket intar dessa för-

dröjningar en central roll i ett modernt synsätt

vid klassificering av bilars köregenskaper.

Det ursprungliga motivet till att bygga en

simulator på VTT har således varit möjligheten

att göra vissa fordonsdynamiska undersök-

ningar där föraren och förarens beteende intar

den centrala platsen. Det har emellertid visat



sig under utvecklingsarbetet att de tänkbara

användningsområdena har vidgats till att om-

fatta vägplanering, inverkan av alkohol och

farmaka, förarlämplighet osv, vilket närmare

behandlas senare.

En naturlig uppdelning av arbete med pro-

jektet var följande punkter.

1. Teoretiska modeller för beskrivning av for-

donets rörelse. Programmering.

2. Visuella systemet, som ska bestå av ett

vidvinkligt (ca 120* horisontellt) system i färg.

Bilden produceras antingen med rörliga TV -

kamerori ett modellandskap eller helt elektro-

niskt.

3. Rörelsesystem för simulering av tröghets-

krafter. Detta innefattar byggandet av en förlig

kabin och dess drivmaskineri, liksom kon

struktion av reglersystem till detta.

Ett första utkast till utfomning såg ut som enligt

figur 1 och detta visar stora likheter med den

simulator som sedermera färdigställts.

 

 
FIGUR 1.

Vad beträffar visuella systemet och rörelse-

systemet skulle dessa innebära att relativt dyr-

bar utrustning måste inköpas och en del större

verkstadsarbeten beställas utanför VTT. För att

ekonomiskt täcka denna del söktes pengar från

STU i juni 1978 och ansökan beviljades ett

halvt år senare. Projektet har således bekostats

gemensamt av STU och VTI där STU:s med-

verkan varit nödvändig för att kunna tillverka

de mekaniska komponenterna och inköpa vital

utrustning.

Simulatorns uppbyggnad

Rörelsesystem. Principer och prestanda
 

För att kunna genomföra den typ av fordonstek -

niska studier som planerats är det nödvändigt

att simulera de krafter föraren skulle känna vid

motsvarande verkliga manövrer. Dessa är i

huvudsak sidacceleration ("centrifugal-

kraften") vid kurvkörning samt längsaccelera-

tion vid bromsning och gaspådrag. Detta kan

åstadkommas genom att utnyttja en del av

tyngdkraften genom vridning av hela kabinen

där föraren sitter, eller genom rätlinjig acce-

leration av kabinen på i princip samma sätt

som vid verklig körning. Dessa två metoder är

schematiskt framställda i figur 2.
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FIGUR 2 Metoder for simulering av troghetskrafter i sidled
A: Vridning av kabinen Komposanten i sidled av tyngdkraften
tolkas av foraren som troghetskraft
B: Linjar rorelse i sidled



Av praktiska skäl brukar man i simulatorer

vanligen enbart utnyttja tekniken med vrid-

ning av kabinen. Fördelen med detta är uppen-

bar då det gäller att simulera konstanta accele-

rationer som kan uppkomma vid cirkelkörning

och längre bromsförlopp. Det är då bara att luta

kabinen med konstanta vinklar i olika rikt-

ningar. Det bygger emellertid på en statisk

uppdelning av tyngdkraften och ingen större

hänsyn tas till det faktum att kraftkomponen-

ten uppkommer genom en vridning. Vid

långsamma manövrer fungerar detta relativt

väl, medan vid snabba filbyten vridningsrörel-

sen kan bli besvärande påtaglig. A andra sidan

tillåter en linjär rörelse med en begränsad

banlängd en korrekt simulering av sidförflytt-

ningen vid sådana filbyten, medan större

svårigheter uppstår vid cirkelkörning. Det

skulle då teoretiskt krävas en oändligt lång

bana, som genomlöps under konstant acce-

leration, dvs med en hastighet som växer lin-

järt med tiden.

Det förtjänar kanske att påpekas i det här

sammanhanget att denna vridning i krängled

inte har något att göra med ett fordons normala

krängning under kurvtagning. I simulatorn vri-

der sig både fordon och landskap (bilden) sam-

tidigt så att den relativa vinkeln mellan hori-

sontlinje och fordon hela tiden är noll. Vrid-

ningen syftar alltså enbart till att ge en kraft-

känsla i sidled och skall helst ske så långsamt

att föraren inte uppfattar det hela som en vrid-

rörelse i sig. Detta medför att föraren måste

vara avskärmad, så att han inte märker vrid-

ningen i förhållande till det yttre rummet. Om

det verkliga fordonets krängrörelse önskas si-

mulerad måste alltså en relativ vridning göras

mellan bild och fordon, vilket troligen bäst

utförs genom att luta kabinen (fordonet) med

hjälp av mindre hydraulcylindrar eller liknan-

de. Någon sådan anordning har simulatorn för

närvarande ej utrustats med.

VTT har i sin simulator försökt att kombinera

de två ovan nämnda principerna att simulera

tröghetskrafter beroende på sidacceleration för

att kunna utnyttja fördelarna och undvika

nackdelarna med repektive metod.

Simulatorn är sålunda försedd med bågar,

som tillåter en vridning i krängled av + 249.

Vidare är hela simulatorn rörlig i sidled längs

en räls och utslaget är här + 3 m.

Flera olika styrstrategier kan vara tänkbara.

Ett alternativ är en ren frekvensuppdelning av

sidaccelerationssignalen, där de låga frekven-

serna går till vridrörelsen och de höga till lin-

järrörelsen. Lämplig övergångsfrekvens får be-

stämmas genom utprovning och kan givetvis

varieras beroende på arten av försök. Skall

enbart filbyten på rak väg studeras kan det

vara lämpligt att använda enbart linjärrö-

relsen.

Rörelsesystemet har således fått följande

utformning

 

 

Simulerad A Hoga frekven-
storhet Låga frekvenser ser

landanmanovrer Krangrorelsehos Svanen-
kurvkorning) langs plan rals

  

Langskrafter
(acceleration,
bromsning)

Tipprorelse av kabinen

    

med prestanda enligt
 

 

 

 

Rorelse Amplitud Aczilrelzra- Hastighet gå?/;;;o

Sid + 3 m 4 m/s? 3 m/s |0,2-1,0 Hz

Krang +24° 10,7 rad/s' 0,5 rad/s 0O-0,2 Hz

Tipp +24° 4 rad/s' |1,3 rad/s O-1,0 Hz

       

Hastighets- och accelerationsnivierna maste

betraktas som momentana maxvärden, som in-

te alltid kan uppnås. Speciellt linjärrörelsen

har i detta avseende ett flertal begränsningar

införda av säkerhetsskäl.

Rörelsesystem. Tekniskt utförande
 

Simulatorn består av tre, sinsemellan rörliga

delar, nämligen den inre ramen, mellanramen

samt vagnen. Samtliga rörelser åstadkommes

med hydrauliska motorer, som drivs av ett

pumpaggregat med ackumulatorer.

Skärmar och kabin sitter fast monterade på

den inre ramen, som har den bakre vridpunk-

ten i höjd med och någon meter bakom förarens

huvud. Ramens främre del vilar med en båge



på stödrullar och tillåter en krängrörelse av ca

+ 247. Hela denna del av simulatorn är över-

spänd med ett mörkt tyg för att hindra föraren

att uppfatta simulatorns rörelse i förhållande

till det yttre rummet.

Mellanramen är utrustad med bågar, som

tillåter ett maximalt utslag i tippled av + 247.

Rörelserna åstadkommes i kräng- och tippled

med hjälp av hydraulmotorer, som är fast mon-

terade i mellanramen och vagnen.

Rörelserna överförs via växellådor och ked-

jor, som ligger längs bågarna. Motoraxlarna är

försedda med tyckluftsdrivna skivbromsar,

som dels används som hållbromsar vid i- och

urstigning dels ingår i säkerhessystemet.

Den undre delen av simulatorn utgörs av

vagnen. Denna är, liksom de övriga delarna, i

huvudsak tillverkad av fyrkantprofil i stål.

Vagnen är rörlig i sidled och löper på stålhjul

längs en räls. För att minska kontakttrycket

mellan hjul och räls är hjulen monterade i små

boggier, en i varje hörn av vagnen. Stödhjul

belagda med ett plastmaterial ger vagnen styr-

ning i sidled längs rälsen och korta armar

försedda med hjul griper runt rälsen och fun-

gerar som vältskydd. Vagnen är utrustad med

fyra stycken tryckluftsbromsar, som vid behov

kan lyfta vagnen någon centimeter över den

slipade rälsen, som i detta fall fungerar som

bromsskiva. Man kan på så sätt få en relativt

mjuk inbromsning vid ett haveri. Drivkedjan

är anbragt på vardera sidan om vagnen och

löper i en sluten slinga under denna och runt

två kedjehjul, ett vid vardera bufferten. Hyd-

raulmotorn för den linjära drivningen är mon-

terad på axeln till det ena kedjehjulet medan

det andra innehåller en kalibrerad anordning

med plattfjädrar för att kunna ge kedjan en

lämplig förspänning.

Kabinen är en avsågad standardbil (SAAB

900) med bibehållen inre utrustning i form av

framstolar, reglage och instrumentbräda.

Rattstången avslutas i motorutrymmet med en

elektrisk skivmotor, som ger det av datorn

framräknade reaktionsmomentet i ratten. Mo-

torljud och vindljud åstadkommes via högtala-

re monterade under huven. Ljudet är helt syn-

tetiskt och åstadkommes med hjälp av speciell

datorstyrd elektronik. Ljudet varierar med mo-

torvarvtal, bilens hastighet osv och det är möj-

ligt att komplettera med andra ljudeffekter för

att indikera exempelvis låsning av bromsar.

Omedelbart framför huven sitter de tre skär-

marna som får sina bilder från tre färg-TV -

projekterer (fabrikat ADVENT 1000) montera-

de solfjädersformigt i en speciell hållare ovan-

för biltaket.

Simulatorns utformning kan studeras i figur 3

Visuellt system
 

Den vägbild som föraren ser framför sig i simu-

latorn kan vara mer eller mindre detaljrik,

beroende på arten av försök. Ett minimikrav är

emellertid att man får någon form av hastig-

hetsinformation, vilket kan bestå av linjemar-

keringar i vägbanan, föremål vid sidan av vä-

gen osv. I det rörelsesystem som VTT använder

finns ingen girrörelse, utan föraren får denna

information enbart genom bilden. Samma krav

som för rörelsesystemet gäller även här, nämli-

gen att fasfelen måste vara små.

Presentationen av bilden för föraren sker

med hjälp av tre TV-projektorer. Bildskärmar-

na är monterade kant i kant och sitter ungefär

2,5 meter framför föraren. Projektorerna är av

standardtyp (625 linjer), men bildrörsdelarna

har tagits ur standard chassit och monterats i

en speciell hållare för att geometriskt passa

skärmuppställningen. Genom detta system er-

hålles ett utbrett synfält (ca 120*) med bilden i

färg och tillräcklig ljusstyrka för de flesta till-

ämpningar. Övergången mellan skärmarna

syns givetvis i form av en skarv, men detta har

inte bedömts vara särskilt allvarligt.

För att kunna utnyttja stort synfält och hålla

simulatorns yttre dimensioner inom rimliga

gränser sitter föraren som tidigare nämnts bara

2,5 meter från skärmarna. Detta är egentligen

något för nära. Föraren ska ju egentligen köra

med ögonen anpassade för oändligt seende i

stället för detta korta avstånd. En viss oskärpa

kan likaledes upplevas av en del försöksperso-

ner men reaktionen varierar från individ till

individ.

Betydelsen av dessa nackdelar bör å andra

sidan inte överdrivas. VTT har i flera års tid

genomfört långvariga försök med ett stort antal

försökspersoner i en simulator med samma

visuella system fast bara med en central

skärm. Problem av ovan skisserad typ har varit

mycket sällsynta och inte allvarliga till sin

natur.

Det ovan sagda har enbart behandlat åter-
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FIGUR 3. Simulatorns rorelsesystem

givningen av en på något sätt framställd TV-

signal. Denna kan åstadkommas på flera olika

sätt.

Ursprungligen framställdes en enkel vägbild

med hjälp av ett dubbelstråleoscilloskop som

avfotograferades med en TV-kamera. Tanken

var att detta enbart skulle användas för enklare

utprovning av det teoretiska underlaget för si-

mulatorns dataprogram. Det visade sig emel-

lertid vara möjligt att överföra principerna från

oscilloskopbilden till en direkt TV-bild, som

byggdes upp med digital och analog teknik.

Detta arbete har sedan fortgått och möjlighe-

terna till mera komplicerade bildelement har

undan för undan utökats. Sålunda har den

önskade vidvinkligheten kunnat åstadkommas

   

  

  

 

 

 

med en mycket god synkronisering och distor-

sionsfattig övergång mellan de tre bilderna.

Genom att helt övergå till digital teknik har

man lyckats uppnå god skärpa och stabilitet i

bilden. Upplösningen begränsas, åtminstone i

princip, av den konventionella TV-teknik som

används.

Bilden byggs upp med hjälp av separat

elektronik som styrs med ett begränsat antal

variabler från datorprogrammet. Detta har den

fördelen att datorn belastas i mycket ringa

utsträckning av bildgenereringen utan kan i

huvudsak användas för beräkningarna av hur

fordonet rör sig. På detta sätt kan datorresur-

serna hållas på en rimlig nivå. Den speciella

teknik som tagits fram för att bygga upp bilden



raren bättre om hastigheten.

5. Skyltar och föremål kan placeras vid sidan
är förhållandevis enkel och flexibel. Det är

möjligt att komplettera bilden med flera bilde-

lement genom att koppla till ytterligare elekt-

ronik.

av vägen. Dessa skyltar kan vara av god-

tycklig form och försedda med önskad text

eller symbol.

6. Färgerna kan varieras hur som helst. Dim-
I jämförelse med sådana visuella system

som används i konventionella flygsimulatorer

är det här beskrivna systemet mycket fördelak - ma och mörker kan också simuleras i viss
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FIGUR 4. Olika vagbilder åstadkomna med det visuella systemet

a) vintervag

b) grusvag

c) vidvinklig bild från simulatorns forarplats



randet, är ännu inte möjliga att rita upp. I figur

4 ges några exempel på vägbilder, producera-

de av det visuella systemet.

Teoretisk modell och datorprogram
 

En av svårigheterna med simulatorer är att

man måste arbeta i realtid. Med detta menas

att de uppställda ekvationerna måste lösas så

snabbt att föraren uppfattar det hela som ett

kontinuerligt förlopp. Bortsett från detta

snabbhetskrav skiljer sig inte simulatorpro-

grammet från de program som används i mera

konventionella simuleringar. Liksom i dessa

gäller det att integrera ett antal ordinära diffe-

rentialekvationer med någon lämplig numerisk

metod. Utgående från att alla tillståndsvari-

abler är kända vid tiden T kan dessa variablers

värden beräknas vid tiden T + At. Detta

förfarande fortsättes sedan rekursivt. Man ste-

gar sig således fram med det lilla tidsteget At

och man kan uppnå god överensstämmelse

med den exakta lösningen. För simulatorns del

gäller att data byts mellan kabin och dator 50

gånger per sekund, vilket betyder att At = 20

ms. Kravet är nu att den tid, Atp, som åtgår

för datorn att genomlöpa programmet ett tids-

steg är mindre än At, dvs

Atp At (1)

Villkoret (1) är uppfyllt utan svårighet efter-

som Ätp = Ims med nuvarande omfattning

på programmet. Det finns i själva verket goda

möjligheter att utvidga programmet i stor ut-

sträckning.

Den teoretiska modellen beskriver i huvud-

sak ett fyrhjuligt fordon med tre frihetsgrader:

linjär rörelse i planet och girrörelse. Varken

kräng- eller tipprörelse av den fjädrande mas-

san är inkluderad men däremot tages hänsyn

till lastöverföringen mellan hjulen. Graden av

lastöverflyttning bestäms av indata till pro-

grammet och olika avstämningar av fjädrings-

systemet kan på detta sätt simuleras. Detta är

mycket viktigt, eftersom de horisontella

däckskrafterna är olinjära funktioner av den

vertikala belastningen.

Den kanske viktigaste delen av den mate-

matiska modellen är beräkningarna av frik-

tionskrafterna mellan däck och vägbana. Det

är nödvändigt att beskriva dessa krafter med

stor noggrannhet för att få en realistisk körupp-

levelse, speciellt då fordonet är nära att tappa

väggreppet. Om man har ambitionen att både

kvalitativt och kvantitativt kunna studera vari-

ationer i köregenskaper beroende på konstruk-

tiva ändringar måste man ta hänsyn till den

inbördes relationen mellan längs- och sidkraft.

Det är ju för det flesta bilförare välbekant att

man kan förlora väggreppet (låg sidkraft) ge-

nom att häftigt gasa eller bromsa (stor längs-

kraft). Det exakta förhållandet mellan dessa

krafter är emellertid besvärligt att komma åt.

Den överväldigande majoriteten av tillgänli-

ga däckkarakteristiska är uppmätta antingen

vid frirullande hjul under kurvtagning eller

bromsat hjul vid körning rakt fram. Värden vid

samtidig bromsning och kurvtagning är mycket

sällsynta i litteraturen. Det räcker dock inte

bara med detta. Helst ska mätningarna för ett

däck göras vid ett antal olika verikalbelast-

ningar och underlag.

För att någorlunda kunna beskriva ett däcks

egenskaper krävs således ett mycket stort antal

olika kurvor. För att slippa denna komplexa

framställning av däckskrafterna vore det önsk -

värt om dessa kunde representeras av någor-

lunda enkla uttryck med ett fåtal variabler och

parametrar. Ett par sådana teoretiskt härledda

uttryck har också hittats i litteraturen. Dessa

modeller har försökt ta till vara de viktigaste

fysikaliska skeendena vid hjulets vridning.

Genom att dela in kontaktytan mellan däck och

vägbana i två områden, en elastisk del och en

glidfriktionsdel, är det möjligt att bygga upp en

modell, som beskriver kopplingen mellan sid-

och längskrafterna och deras begränsning på

grund av tillgänglig friktion. Fördelen är här

att de resulterande uttrycken är ganska enkla

och hanterbara samt kräver få indata.

Av denna anledning har också modellen

använts mycket flitigt i ett stort antal simule-

ringsmodeller världen runt. Vid jämförande

studier av olika uttryck för däckskrafterna har

den t o m klassats som den bästa tillgängliga

teoretiska modellen. Det är heller inget tvivel

om att man erhåller kvalitativt goda resultat,

men vissa nackdelar finns. Främst förefaller

kopplingen mellan sid- och längskrafter vara

alltför stark, vilket tenderar att överdriva skill-

naden mellan fram- och bakhjulsdrivna bilar.

För att komma förbi denna nackdel har i

simulatorn provats att beskriva däckskrafterna

numeriskt i tabellform utgående från uppmätta



data och interpolera fram mellanliggande vär-

den. Detta har gått att göra utan att öka beräk-

ningstiden i alltför stor utsträckning, vilket är

anmärknigsvärt. Det bör betonas att båda de

nu nämnda framställningarna av däckskrafter-

na representerar en komplexitetsgrad, som var

otänkbar i realtidssammanhang för tio år sedan

och är ett mått på den nuvarande datorns (SEL

32/57) snabbhet.

Bilens hydrauliska bromssystem har delvis

behållits i originalskick. Bromsmomentet an-

tas vara proportionellt mot den elektriska sig-

nal som erhålles från en givare i hydraulsyste-

met. Fördelningen av bromsmomentet mellan

hjulen beräknas med variabla skalfaktorer och

på detta sätt kan olika bromsfördelningar

studeras.

Motorns karakteristik definieras av moment-

motorvarvtalkurvor för olika gaspådrag. Indata

är momentkurvan för full gas och några ytterli-

gare parametervärden. En enkel algoritm har

konstruerats, som ger god överensstämmelse

med experimentellt uppmätta värden för en

personbilsmotor i mellanklassen. Denna fram-

ställning av motorns karakteristika känns na-

turlig vid körning av simulatorn samtidigt som

den uppfyller kravet på korta beräkningstider.

Motorns moment överföres sedan via en

koppling till en fyrväxlad växellåda och över

en differential till drivhjulen. Detta skall tol-

kas så att dessa system är modellerade med

ekvationer i datorprogrammet. Vid förarplat-

sen finns växelspak och pedaler, vars lägen

avkännes med kontakter och elektriska givare.

Styrsystemet består av den fysiska ratten

med servomotor för att simulera reaktionsmo-

mentet. I ekvationerna tages hänsyn till styr-

systemets och framvagnens elasticitet genom

att betrakta systemet däck-framvagn-styrsys-

tem såsom bestående av ett antal seriekoppla-

de fjädrar. Iceke-linjär dämpning av rattrörel-

sen är också inkluderad. Styrgeometrin är

något förenklad och förutsätter konstant utväx-

ling, castervinkel och rullstyrradie.

På grund av att däckskrafterna angriper

osymmetriskt över en utbredd kontaktyta in-

troduceras ett tillskott till casteravståndet.

Detta är inkluderat i modelleringen av däcks-

krafterna. Det resulterande momentet av kraf-

terna vid däcken summeras och kopplas upp

till ratten via servomotorn. Man kan även stu-

dera inverkan av camberändringar samt styref-

fekter på grund av elasticitet i hjulupphäng-

ningarna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att

den teoretiska modellen tillåter simulering av

varje tänkbart fyrhjuligt fordon som rör sig på

en yta med varierande friktion. Detta fordon

kan vara personbil, lastbil eller truck med

drivning fram eller bak eller på alla fyra hju-

len. Samma frihet gäller styrningen, som kan

verka på valfria hjul. Mera speciella funktio-

ner, som variabla styrutväxlingar och liknan-

de, kan mycket lätt åstadkommas. Grundkra-

vet är egentligen bara att det man vill undersö-

ka går att beskriva i matematiska termer.

Man måste dock hela tiden ha klart för sig

att en matematisk modell innebär en fören-

kling och idealisering av verkligheten. Denna

förenkling får inte drivas för långt. Inte heller

får man falla för frestelsen att plocka med för

mycket i modellen. Risken för fel i kalkyler

och programmering ökar då snabbt. En kom-

plicerad modell kräver också mycket indata,

vilka kan vara mycket svåra att få tag i. Följden

blir att stora datamängder helt enkelt måste

uppskattas, vilket inte är ägnat att höja kvalite-

ten på simuleringen. För att klara denna ba-

lansgång mellan hanterbarhet och noggrann-

het är det nödvändigt att den teoretiska model-

len jämförs med experimentella resultat.

En sådan jämförelse har också gjorts. Man

har därvid studerat de transienta egenskaper-

na hos en medelstor personbil för ett sinusfro-

mat styrutslag. Denna mätmetod ansluter till

ett förlsag från ISO TC/22/SC9 för att mäta

fordons köregenskaper. I huvudsak studeras

tidsfördröjningen mellan å ena sidan styrutsla-

get och å andra sidan sidaccelerationen eller

girvinkelhastigheten. Detta genomförs vid ett

antal olika frekvenser och amplituder.

Jämförelsen görs mellan tre fordon med vari -

erande grad av under/överstyrning och över-

ensstämmelsen är god mellan teori och experi-

ment. Dessa resultat har presenterats vid en

internationell konferens IAVSD 1981 i Cam:-

bridge. Se Lidström, M., Nordmark, S och

Nordström, O. (1981); Handling Research in a

Driving Simulator. Computer Simulation in

Real Time. Proceedings 7th IAVSD-Symposi-

um held at Cambridge University, Cambridge,

UK, Sept 7-11, 1981, Swets & Zeitlinger B. V.

- Tjgse



Motiv för simulatoranvändning
 

De föregående avsnitten har behandlat den

tekniska utformningen av simulatorn. Man kan

nu ställa sig frågan under vilka omständigheter

som simulatorförsök kan och bör användas.

Motivet till att låta en simulator ingå som en

större eller mindre del av en undersökning

brukar i de flesta fall kunna härledas till någon

av följande orsaker.

Kontrollerade förhållanden.
 

I en körsimulator bestäms väglag och fordons-

egenskaper genom att ange siffervärden till ett

datorprogram. Detta innebär att försöksperso-

nerna kan utsättas för exakt samma körförhå-

landen. Fältförsök är vanligen mycket vansk-

liga i detta avseende eftersom de ofta sträcker

sig över dagar och veckor med varierande sikt

och väglag.

Säkerhet.
 

När det gäller studier av såväl förare som for-

don är man i många fall intresserad av beteen-

det i svårbemästrade situationer som broms-

ning och kurvtagning på halt underlag, hävan-

de av sladd, fällknivseffekter hos ledade tunga

fordon, vältningstendenser, alkoholpåverkan,

inverkan av mediciner, trötthet etc. Genomgå-

ende karakteriseras dessa undersökningar av

strävan att fastställa gränserna för vad förare

och fordon kan klara av. Av uppenbara säker-

hetsskäl kan man inte tillåta sig att ens vara i

närheten av dessa gränser vid fullskaleprov.

Ekonomi.
 

I många fall blir det helt enkelt mer ekono-

miskt att utföra undersökningarna i en simula-

tor. Systematiska ändringar av vissa fordons-

data såsom axelavstånd, styrutväxlingar,

bromsfördelning osv är så kostsamma att utföra

i full skala att endast mycket begränsade stu-

dier kan genomföras. Simulatorn tillåter å and-

ra sidan att sådan variationer görs både billigt

och snabbt.

Som exempel på konkreta projekt lämpliga

för studier i en simulator kan nämnas: Inver-

kan av droger och mediciner. En framgångsrik

tillämpning av simulatorteknik har varit att

studera "dagen efter"-effekter av alkohol och

sömnmedel. Man har erhållit utmärkt korrela-

tion mellan simulatorexperiment och fältprov,

i vilka försökspersonerna har tvingats utföra

plötsliga undanmanövrer. Simulatorexperi-

ment har således visat sig vara ett kraftfullt och

användbart verktyg för att bedöma de risker,

som är förknippade med att använda vissa

mediciner i samband med bilkörning.

Vägbyggnad.
 

Den viktigaste biten i det visuella systemet

utgörs av den elektroniska bilden. Denna har

stor flexibilitet och tillåter att olika typer av

vägar kan köras av en förare i simulatorn.

Vägens linjeföring och övriga egenskaper kan

således kontrolleras redan på planeringssta-

diet.

Skyltutformning.
 

Det visuella systemet tillåter att olika föremål

kan placeras bredvid i vägen. Dessa föremål

kan göras tämligen detaljerade såsom skyltar

med olika typer av text och pilar. Gradskillna-

der i möjlighet att läsa och uppfatta dessa

skyltar beroende på olika utformning kan såle-

des studeras i jämförande undersökningar

åtminstone så länge man håller sig inom de

begränsningar som TV-mediet innebär.

Köregenskaper och internationell standardise-

ring.
 

I detta sammanhang är simulatorn ett använd-

bart hjälpmedel eftersom fordonets egenska-

per är definierade i programmet och lätt kan

varieras. Förarens subjektiva omdömen och

objektivt mätbara prestationer kan jämföras

med resultaten från fältmätningar med styrau-

tomat. I slutänden kan detta åstadkomma an-

vändbara kriterier för bedömning av bilars kör-

egenskaper.

Provning av uppfinningar.
 

Inom bilbranschen förekommer en rik flora av

uppfinningar. Det kan röra sig om olika typer

av varningsinstrument för halka, pendling av

släpvagn osv. Effektiviteten av sådana uppfin-

ningar kan lämpligen studeras i simulator.

Man kan besvara frågeställningar av typen:

Kan föraren reda upp situationen när varning-

en kommer eller är det redan för sent? Det



enda villkoret är att funktionen av uppfinning-

en kan uttryckas i matematiska termer för att

kunna läggas in i programmet. Eventuella in-

strument byggs på vanligt sätt in i bilens kupé.

På detta sätt kan odugliga konstruktioner eli-

mineras på ett tidigt stadium och utvecklings-

bara idéer kan förbättras innan dyrbara proto-

typer tillverkas.










