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FÖRORD

Med stöd av STU (76 - 7093).har Volvo utvecklat en

styrväxel (VIPCIF, variable in position constant in

force) med kraft- och lägesutväxling oberoende av

varandra.

Föreliggande studie syftade till att studera de even-

tuella för- resp. nackdelar olika förarkategorier

upplevde av systemet.

Projektet har finansierats av STU (81 - 5417).

AB Volvo har svarat för drift och underhåll av

försöksfordonet.
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Utvärdering av fordon med hastighetSberoende
styrutväxling

av Per Lövsund, Hans Laurell och Berit Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Volvo har utvecklat ett fordon med en styrväxel (VIPCIF,

variable in position constant in force), som har kraft-

och lägesutväxling oberoende av varandra. Styrväxeln

kan bl a ge en konstant relation mellan rattvinkel och

fordonets sidoacceleration, oavsett fordonshastigheten.

Detta innebär att framhjulen vrids mera för ett visst

styrutslag vid låg hastighet än vid hög. Fördelen med

systemet är att kraftutväxlingen är konstant och val-

fritt kan läggas på lämplig nivå medan den variabla

servohydrauliska lägesutväxlingen gör att parkerings-

manövrer och stadskörning kräver mindre rattvinklar än

normalt, men att sensitivitetsgraden (fordonets reak-

tion på rattrörelser) vid höga hastigheter och rakt

framläge trots detta kan hållas på önskad nivå.

Studien har haft till syfte att dels utvisa de even-

*
_
Jtuella för- resp. nackde ar olika förarkategorier

upplevt av systemet under olika förhållanden, samt

dels försökt provocera fram situationer då VIPCIF

kunnat vara till nackdel. Mätningarna har utförts

både vid halt och torrt underlag. I samma fordon har

jämförande mätningar kunnat göras med och utan VIPCIF.

Det testade fordonet med variabel styrutväxling hade

ve sina för- och nackdelar i sin nuvarande, ej helt

gr

a

erhetsrisk, utan snarare att det skulle kuina v

l hjalp vid körning i halt väglag, vid undanman

i situationer som kräver stora rattr relser.
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De främsta nackdelarna visade sig vara vid körning

rakt fram i trånga passager i låg hastighet, där man

lätt tappade styrprecision.

Efter en vidareutveckling av systemet och en optimering

av Styrutväxlingen som funktion av hastigheten borde

systemet vara av värde kanske främst för vissa special-

fordon, såsom taxi, post- och vissa handikappfordon,

men även som lyXbilsutrustning.
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Evaluation of vehicle with variable steering gear

by Per Lövsund, Hans Laurell and Berit Nilsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Volvo has develOped a vehicle with a steering-gear

(VIPCIF, Variable In Position Constant In Force),

where the force gear and the position gear are _

independent of one another. The steering gear gives

for instance a constant relation between steering

,wheel angle and the lateral acceleration of the vehicle

independent of vehicle speed. The advantage of the

system is that the forceJLatLois constant and can

optionally be adjusted to a suitable level while the

position.ratrocan be varied, demanding less steering

wheel movements when parking and driving in the city,

while the sensitivity at high speeds and straight

forward can be kept at a moderate level.

The purpose of the study has been, on the one hand,

to study prospective advantages and disadvantages of

the new steering gear for different driver categories

in different conditions and, on the other hand, to

provoke situations where VIPCIF might be a disadvantage.

The measurements have been carried out on both slippery

and dry surfaces. Comparative studies have been carried

out with and without VIPCIF in the same vehicle.

The vehicle tested with a variable steering gear had

both advantages and disadvantages in the present

condition as the prototype is not completely perfect.

The studies did not find any situations where the

system would imply any traffic safety risk. Rather it

might be advantageous when driving on slippery roads,

in evasive actions and situations demanding large
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steering wheel movements.

The main disadvantages were experienced when driving

straight forward in narrow passages at low speed

where the steering precision was easily lost.

A further development of the system and Optimization

of the steering gear as a function of speed would make

the system of value primarily to some special vehicles,

e.g. taxis, mail-vans and vehicles for handicapped

persons, but also as optional equipment for luxury

cars.
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INLEDNING

Bakgrund

Dagens manuella styrväxlar har både konstant kraft-

och lägesutväxling och är rent geometriskt betingade,

minskas kraftutväxlingen så ökas lägesutväxlingen

och vice versa. Detta medför att produkten av rattmo-

ment och rattvinkel ej kan påverkas i en manuell växel

utan beror av bilens vikt samt av en del andra funk-

tioner vid chassikonstruktionen.

Undersökningar rörande samspelet mellan fordon och

förare i styrmanövrar har emellertid visat att för-

hållandet mellan rattVinkelrörelse och sidoaccelera-

tion respektive rattkraft och sidoacceleration samt

tidsfördröjningen mellan rattvinkelrörelse och fordons-

reaktion har grundläggande betydelse för prestationen

hos systemet fordon - förare.

Föraren lär sig i ett sk inlärningsförlopp bilens

reaktionsmönster. Inlärningstiden samt behållningen

efter inlärningen beror delvis på komplexiteten hos

bilens reaktionsmönster.

I konventionella bilar varierar förhållandet mellan

rattvinkel och sidoacceleration med bilens hastighet.

Däremot är relationen mellan rattkraft och sidoaccele-

ration tämligen konstant vid olika hastigheter. Genom

att hålla relationen mellan rattvinkel och fordonets

sidoacceleration konstant skulle man kunna förvänta

sig att inlärningen förenklas för föraren och därmed

risken för felmanövrering minskas.

Volvo har utvecklat en styrväxel (VIPCIF, variable in

position constant in force) som har kraft- och läges-

utväxling oberoende av varandra. Styrväxeln kan bl a

VTI MEDDELANDE 3 3 6



ge en konstant relation mellan rattvinkel och fordonets

sidoacceleration oavsett fordonshastigheten.

Systemet finns idag inmonterat i en Volvo 244 GLE.

Denna vagn är i sitt standardutförande utrustad med

styrservo. Systemet är urkopplingsbart, vilket medför

att direkta jämförelser kan göras endast med konven-

tionell servostyrning. Systemet, som är unikt i sitt

slag, kan ge ökade insikter om relationen förare -

- fordon i olika styrsituationer och kan dessutom

även varatill hjälp för vissa förarkategorier, t ex

yrkesförare och handikappade.

VIPCIF systemet är en styrapparat med konstant statisk

kraftutväxling men med en från kraften oberoende,

varierbar lägesutväxling.

Fördelen med systemet är att kraftutväxlingen är

konstant och valfritt kan läggas på lämplig nivå medan

den variabla servohydrauliska lägesutväxlingen gör att

parkeringsmanövrar och stadskörning k

vinklar än normalt men att sensitivitetsgraden (for-

donets reaktion på rattrörelser) vid höga Hastigneter

och rakt framläge trots detta kan hållas på en önskad

nixfå.

Syfte

Föreliggande studie har till syfte att dels utvisa de

eventuella för- resp nackdelar olika föra

kan uppleva av systemet under olika förhållanden ocn

dels försöka provocera fram situatione d

kan vara till nackdel. Mätningarna har utförts både

vid halt och torrt underlag.
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MATERIAL OCH METODER

VIPCIF systemet var inbyggt i en 244 GLE -78. I figur 1

återges i en principskiss styrutväxlingen som funktion

av hastigheten. I studierna använde vi de brytpunkter

(Vi) och vinklar (ai), som Volvo funnit vara lämpliga.

Dessa värden är ej nödvändigtvis optimala. För att göra

en optimering härvidlag behövs ytterligare försök.

Följande parameterinställningar användes:

iO = 50

Vl = 50 km/h

V2 = 120 km/h

G1 = 0,25

dz = 0,30

d3 = 0

Dessa inställningar ger en styrutväxling av ca 10:1

vid V = 0 km/h, ca 19:1 vid V = 70 km/h och ca 28:1

vid V > 120 km/h. Detta kan jämföras med 21,4:1 för

Volvo med standardstyrväxel och 17,3:1 för Volvo med

servostyrväxel (inom hela hastighetsregistret).
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Figur 1. Principskiss över styrutväxlingen som

funktion av hastigheten.
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Försöksprogram

 

mellan 0,10 och 0,20

mätvagn,

Bilen var utrustad med tmsdubbade Vinterdäck

§êl§-§§§êälê9

Studierna utfördes på VTI:s körgård. Friktionskoeffi-

cienten på isunderlaget var under hela försöksperioden

(uppmätt med handdriven friktions-

BV7). Temperaturen var ca -SOC vid försöken.

(Gislaved).

Köruppgiften bestod i att med 45 km/h köra en sträcka

av ca 500 m in mot en vänsterkurva. Ingångskorridoren

var ca 2,5 m bred. I kurvan skulle försökspersonerna

försöka följa vänstra kanten som bestod av koner. I

ingången till kurvan aktiverades en elektromagnet via

en fotocell. Elektromagneten åstadkom på mekanisk väg

ett gaspådrag, vilket utlöste en bakvagnssladd. Gaspå-

dragets varaktighet och därmed svårigheten var indivi-

duellt anpassad. Försökspersonernas uppgift var att

häva sladden efter bästa förmåga.

Försökspersonerna fick börja med att köra några prov-

varv, då bl a gaspådraget injusterades så att den

genererade sladden ej blev omöjlig att häva för för-

sökspersonen. Själva försöket omfattade därefter totalt

25 varv, varav 10 st med VIPCIF och 10 utan (styrutväx-

ling 21:1).

drag med eller utan VIPCIF. Turordningen för vilket

De resterande 5 varven skedde utan gaspå-

system som användes var slumpmässig och försöksperso-

nerna visste ej på förhand om en sladd skulle gene-

reras eller ej.

Försökspersonerna var före försöket ej medvetna om de

principiella skillnaderna mellan systemen.

Efter körningarna gjordes en kort intervju, som bl a

innehöll frågorna: Märkte Du någon skillnad? På vil-

ket sätt? Vilket styrsystem var bäst?

VTI MEDDELANDE 336



I försöket ingick 10 normalerfarna förare och 7 mycket

vana Volvo-förare (taxi). Ingen var före försöket

medveten om att vagnen skilde sig från en vanlig Volvo.

För att hålla försökspersonerna välmotiverade under

hela försöket fick de betalt efter prestation.

IQEEE_EE§§Elê9

Försöksprogrammet på sommarväglag var uppdelat på

fyra olika delmoment.

2.1.2.1 Normal körning utfördes på allmän väg innefattande

2.1.2.2

 

landsväg både normal och mycket kurvig (kördes i

40 km/h) samt stadstrafik med mycket svängande runt

gathörn. Slingan omfattade totalt ca 15 km. Försöks-

personerna, som samtliga var omedvetna om att bilen

skilde sig från normal Volvo med styrservo, fick först

köra med VIPCIF och sedan utan.

Detta moment genomfördes av 10 mycket vana (taxi),

10 normalvana och 8 ovana förare.

Efter varje körning intervjuades försökspersonerna.

Undanmanöver. Efter normalkörningen utfördes undan-

 

manöverprov på VTI:s körgård i en hastighet av 30 km/h

med samma försökspersoner som ovan, dock utan de ovana.

Innan försökspersonerna kom fram till konuppställningen

för att göra undanmanövern fick de köra i högre hastig-

heter 3 50 km/h genom slalombana. Detta för att adapte-

ra försökspersonerna till en lägre styrutväxling innan

undanmanövern i den lägre hastigheten (högre styrut-

växlingen).

Undanmanövern skedde slumpmässigt åt antingen höger

eller vänster i konuppställningen, vilket indikerades

av signaler på instrumentbrädan. Signalerna triggades

VTI MEDDELANDE 336



utifrån via fotocell under främre stötfångaren.

Undanmanöversituationen syftade till att undersöka ev

tendenser till för stora hjulutslag som funktion av

den plötsligt ökade styrutväxlingen i samband med den

snabba retardationen.
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Figur 2. Konuppställning för undanmanöver.

Försökspersonerna fick träningsköra några varv innan

själva försöket genomfördes. Försöket bestod av tre

körningar med vardera styrutväxlingen. Varannan kör-

ning med VIPCIF och varannan utan för att de direkt

skulle kunna jämföra vilket system som var bäst -

- sämst. Varannan försöksperson började med VIPCIF

och varannan utan. Antalet nedkörda koner räknades

och deras placering noterades.
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2.1.2;3 Korridorkörning. Efter undanmanöverproven fick för-

2.1.2.4

 

(10 - 20 km/h) köra

igenom en konuppställning som var obetydligt bredare

bredd 1,75 m

Varannan förare började

sökspersonerna i låg hastighet

än bilen. Uppställningens längd 89 m,

(jfr Volvos bredd, 1,71 m).

med VIPCIF och körde sedan utan och vice versa.

Provet kördes för att försöka utreda om man förlorar

precision i trånga lägen vid låga hastigheter. Antalet

nedkörda koner räknades. Efter provet intervjuades

förarna om vilket styrsystem som var bäst - sämst.

Slalomkörning, backning. I detta moment fick försöks-

 

personerna från startpositionen backa in i en parke-

ringsficka. Parkeringsfickan utgjorde startpunkten för

slalomkörningen, som kördes mellan 10 koner, som var

placerade med avtagande avstånd från mitten mot änd-

punkterna. Variationen i konavstånd hade till syfte

att skapa både acceleration och deceleration och

därmed följande variationer i styrutväxling under

körningen. Banan kördes tur och retur, följt av back-

ning genom halva konuppställningen och in i en parke-

ringsficka.

Hela momentet kördes på tid och såväl körtid som antal

påkörda koner användes som prestationsmått.

Efter träningskörning började varannan försöksperson

med VIPCIF och varannan utan. Banan kördes en gång

med vardera systemet.

Körningarna avslutades med att försökspersonerna

intervjuades om sina erfarenheter av de två styr-

systemen.

VTI MEDDELANDE 336



RESULTAT

Halt underlag

 

Av de 17 försökspersonerna märkte 11 (6 normal, 5 taxi)

en viss skillnad mellan styregenskaperna. Av dessa var

7 st (4 normal, 3 taxi) för VIPCIF och 4 st (2 normal,

2 taxi) tveksamma eller mot VIPCIF. 6 försökspersoner

(4 normal, 2 taxi) märkte inte någon skillnad mellan

systemen.

Vid en bedömning av hur väl man lyckades häva sladden

gjordes följande klassificering:

OK (sladden hävdes och bilen fortsatte på "vägen"),

900 (bilen ställde sig på tvären och gled till stopp),

180O (bilen snurrade runt).

I tabell 1 redovisas resultaten för de två grupperna

med och utan VIPCIF.

Tabell 1. Fördelningen av resultaten i att häva
sladd för de två grupperna med och utan
VIPCIF. (17 försökspersoner med 10 sladdar

på vardera systemet).

 

Normal vana Mycket vana

 

Med VIPCIF I Utan VIPCIF Med VIPCIF Utan VIPCIF

 

^ 0\
0
v A o\

°
V

1800 OK 90° 180° OK 90° 180° OK 90° 180
(%) (%) (%) (%) ( () (%) () (%) (%)

OK 90

0\
0
v 0\

0

0\
0

     

97 3 - 79 3 18 100 - - 81 19 -

  

    

     

Vid en signifikanstest var prestationen med VIPCIF

signifikant bättre än utan (p < 0.05). Detta gällde

både för hela försöksgruppen och för var och en av

grupperna.
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Torrt underlag

 

äeämêl_äêäsias

Analysen av denna körning genom rategyro gav små

skillnader mellan de två systemen.

Förarnas subjektiva omdömen gav vid handen att samt-

liga förare - utom en - tyckte, vid den inledande

körningen både med och utan VIPCIF, att det var "något

konstigt"rmairatten. Endast en förare (normalerfaren)

insåg att styrningen var hastighetsberoende.

3 (2 taxi 1 normal) förare tyckte att det var bättre

att köra med VIPCIF än utan, 12 st (2 taxi, 4 normal,

6 ovana) tyckte att det var sämre, 13 st (6 taxi,

5 normal, 2 ovana) tyckte inte det var någon skillnad.

Majoriteten tyckte att bilen, oberoende av vilket

styrsystem som användes, varobehaglig att köra, främst

genom att det var svårt att parera med ratten på smala

raksträckor. Några ansåg bilen med VIPCIF vara bra och

andra inte vid körning i låg fart.

Undanmanöver

Antalet påkörda koner räknades och resultatet framgår

av tabell 2.

       

Tabell 2. Antalet påkörda koner vid undanmanöver-
provet för resp. grupp och styrsystem.

Med VIPCIF Utan VIPCIE

Taxi- Normaler- Taxi 'Normaler-

förare farna förare farna

förare förare

Antal

påkörda 46 59 40 60

koner
L u
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Antalet påkörda koner var relativt jämnt fördelat

mellan de olika förarna.

För ingendera förargruppen skiljde sig resultaten åt

mellan körning med och utan VIPCIF.

Någon skillnad vad gäller antalet påkörda koner fanns

ej men däremot i vilka positioner dessa varit placerade.

Vid körning med VIPCIF hann man med själva undanman-

övern med bilens front på bekostnad av framför allt

de konerrmniskulle passera vid högersväng, dvs man

hann med undanmanövern men tog inte ut kurvan till-

räckligt, utan körde på med högersidan. Detta var

inte lika uttalat vid vänstersväng.

Bland de normalerfarna förarna föredrog flertalet att

köra momentet med VIPCIF. Bland taxiförarna var ungefär

lika många för VIPCIF som emot.

KQEEEQQEEêEEÄES

Korridorkörningen i låg fart Visade att den höga styr-

(tabell 3). I detta försök

svarade dock ett fåtal personer för flertalet påkörda

utväxlingen var till nackdel

koner. Om man bortser från dessa kommer underläget för

VIPCIF systemet att reduceras.

   

 

 

Tabell 3. Antal påkörda koner vid korridorkörning
för resp. grupp och styrsystem.

Med VIPCIF Utan VIPCIF

TaXi- Normaler- Taxi- Normaler-

förare farna förare farna

förare förare

Antal

Påkörda 12 18 3 10
koner
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Vid den subjektiva bedömningen föredrog flertalet

att köra utan VIPCIF.

ålêlssäêraissl_äêsäsias

Detta moment genomfördes något snabbare men på

bekostnad av något fler påkörda koner med VIPCIF

än utan (tabell 4).

   
 
  

Tabell 4. Körtid och antal påkörda koner för
resp. grupp och styrsystem.

Med VIPCIF Utan VIPCIF

Taxi- Normaler- Taxi- Normaler-

förare farna förare erfarna

'förare förare

Medel-
tid (min) 1.7 1.8 2.2 2.1

Påkörda

koner 4 6 2 4

    

  

Eörarnas bedömningar var övervägande.positiva för

VTPCIF i detta moment, främst p.g.a. betydligt mindre

trötthet efter detta fysiskt ansträngande prov.

Sålunda krävdesbetydligt mindre "rattande" med

VIPCIF systemet.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Resultaten visar att i vissa lägen innebär VIPCIF

systemet en fördel och i andra en nackdel för förare,

som för första gången kör det aktuella fordonet.

Detta resultat skulle med all sannolikhet inte blivit

sämre för VIPCIF systemet utan snarare tvärtom om

samma studie hade gjorts med förare, som hade fått

betydligt längre träning på fordonet. Genom att låta

förare, helt ovana vid systemet, köra har möjlig-

heterna att påvisa ev. negativa effekter maximerats.

Ett bekymmer vid utvärderingarna var att prototypen

hade stora tekniska brister, främst vad avser glapp

i styrningen. Dessa brister var omöjliga att bortse

ifrån, varför säkra uttalanden om jämförelser mellan

körning med och utan VIPCIF var svåra att göra. Om

den tekniska lösningen varit mer fullgången hade

troligen VIPCIF-kommentarerna varit mer positiva.

Ett ytterligare bekymmer var den successiva för-

sämring som prototypen uppvisade under försöket.

Detta var en följd av att systemet inte var konstrue-

rat för de påfrestningar som framvagnen utsattes

för i vissa av momenten.

Den medåkande försöksledarens subjektiva omdömen om

de utförda körningarna var att vid halt väglag med

VIPCIF hann försökspersonerna i större utsträckning

parera den uppkomna sladden, vilket även framgår

av resultaten.

Vid landsvägskörning på mycket kurvig väg i låg

hastighet var det obekvämare att åka med VIPCIF

systemet inkopplat genom de högre sidoaccelerationer

som lätt uppstår, speciellt innan försökspersonerna

lärt sig systemet. Detta går självklart att lösa genom

ett ändrat styrutväxlingsförhållande och ett annat
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hastighetsberoende.

Även i undanmanöverprovet tyckte försöksledaren att

försökspersonerna hade mer gott om tid att göra

undanmanövern. Detta skedde dock med märkbart snabbare

stigtid på sidoaccelerationen vid användandet av VIPCIF.

I korridorkörningen fick försökspersonerna kontinuer-

ligt korrigera med ratten för att kunna köra rakt

när VIPCIF var inkopplat.

Vid slalomkörningen var fördelarna för VIPCIF väldigt

tydliga, dels genom att försökspersonerna hann med

att svänga betydligt bättre och dels att de som en

direkt följd av detta blev mindre trötta av den

fysiskt ansträngande uppgiften.

Förarnas slutomdöme framgår av tabell 5.

Tabell 5. Resp. försöksgrupps totala slutomdöme

för resp styrsystem.

  

 

  

 

Normaler- i .
Qvana farna QaXi-
forare förare forare

Bättre

utan VIPCIF 5 3 7

Bättre

med VIPCIF ' 3 1

Vet ej, >
lika 3 4 2

 

  

 

 

De främsta fördelarna med VIPCIF noterades vid undan-

manöver och i trång stadstrafik.

Förarnas främsta negativa synpunkt mot VIPCIF gällde

egenskaperna vid landsvägskörning. Anledningen till

detta var att man upplevde besvärande stor dödgâng i

systemet. Denna negativa kritik borde dock försvinna

om systemet kunde göras perfekt.
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Det testade fordonet med variabel styrutväxling har

både sina för- och nackdelar i sin nuvarande form.

Studierna har dock inte kunnat Visa på några situa-

tioner, där systemet skulle innebära en trafiksäker-

hetsrisk, utan att det snarare är till hjälp vid

körning i halt väglag, vid undanmanöver samt i

situationer som kräver stora rattrörelser.

Efter en vidareutveckling av systemet och en optimering

av styrutväxlingen som funktion av hastigheten borde

systemet vara av Värde för kanske främst vissa special-

fordon, såsom taxi, post- och vissa handikappfordon,

men även som lyxbilsutrustning.

Trots prototypens defekter ansåg den VTI-personal,som

körde med VIPCIF systemet i större omfattning och

således blev vana vid vagnen,att systemet hade så

stora fördelar att det borde vidareutvecklas. Vidare-

utvecklingen borde ske dels genom en tekniskt mer

fullgången prototyp och dels genom studier i VTI:s

körsimulator med fullständigt rörelsesystem för att

främst optimera styrutväxlingsförhållandet som

funktion av hastigheten.
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