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Förslag till forskningsprogram inom ämnesområdet synbarhet i trafik

Inledning

Detta forskningsprogram syftar till att fånga upp problemställningar som är

eller bedöms komma att bli intressanta för TSV.

Varje föreslaget projekt syftar till att ge ett förbättrat beslutsunderlag med

avseende på nationella bestämmelser och/eller internationell harmonise-

ring.

Ett forskningsprogram med detta syfte måste fortlöpande kunna revideras

för att ligga rätt i tiden. Det bästa underlaget för revideringar torde skapas

genom en fortlöpande dialog mellan TSV å ena sidan och VTI eller annan

forskningsinstitution å den andra.

För att forskningen ska få genomslagskraft i ett internationellt perspektiv

fordras att utvecklingen inom de internationella organen noga följs och helst

också kan förutses. Genom god forskning inom frågeställningar som

prioriterats såväl internationellt som nationellt får vi goda chanser att

påverka utvecklingen.

En förutsättning för god forskning är att verksamheten ges en lämplig

omfattning i ett långsiktigt perspektiv (3-5 år). Vid generaldirektör

Brandborns besök på VTI 1986-06-02 förklarade han sig också vara

intresserad av att man lade upp välmotiverade långsiktiga TSV-/VTI-

projekt.

Detta förslag till forskningsprogram inom ämnesområdet synbarhet har

utarbetats av Gabriel Helmers (VTI) i samråd med Tore Helmersson (TSV).



Historik

I brev till fordonsbyrån 1980-06-25 föreslog VTI- ett antal projekt inom

områdena fordonsteknik, belysningsteknik och biomekanik som VTI ansåg

tänkbara att arbeta med. Fordonsbyrån gjorde i sitt svar 1981-02-02 (Bilaga

1) en preliminär prioritering av projekten i fyra prioritetsgrupper. Projekt

som kom i den första prioritetsgruppen upptog projekt inom följande

problemområden:

Högplacerade bromsljus

Halvljusoptimering

Bilbälten i lastbilar
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Starkt varselljus

Av dessa prioriterade områden faller tre på den grupp på VTI som arbetar

med synbarhet (dvs områdena a, b och d ovan).

I brev från VTI 1981-06-22 (Bilaga 2) framgår att den grupp som sysslar med

synbarhet (och som i brevet benämnts "mörkertrafiksidan"), varit inbokad på

långsiktiga vägverksprojekt och inte kunnat frigöras för nya större projekt.

Detta förhållande kan sägas ha rått tills i dag, då ett antal stora

forskningsuppdrag hos "synbarhetsgruppen" håller på att avrapporteras och

avslutas. Detta innebär att TSV under den närmaste framtiden har

möjlighet, om intresse föreligger, att starta nya projekt på VTI inom

synbarhetsområdet.

Det måste i detta sammanhang klart framhållas att forskningsprogrammet

innehåller vissa frågeställningar som ligger närmare andra forskargrupper

att ge svar på än synbarhetsgruppen vid VTI. Anledningen till att vi tagit med

sådana frågeställningar är att vi velat ge TSV en så god beskrivning som

möjligt av de föreslagna problemområdena samt att TSV förhoppningsvis kan

använda vårt förslag i en långsiktigiplanering för kunskapsuppbyggnad.



Förslag till ramprojekt

En förutsättning för god forskning är ofta att man satsar tillräckliga

resurser under viss tid på ett problemområde. Inom problemområdet

undersöks flera olika frågeställningar alternativt att samma frågeställning

undersöks med flera olika metoder. På detta sätt erhålls ett stabilt

beslutsunderlag och en förtrogenhet med problemområdet som aldrig kan

uppnås genom "episodforskning".

I enlighet med detta föreslås nedan ett antal problemområden eller

ramprojekt för studium. Varje sådant ramprojekt innehåller ett antal

frågeställningar som kan vara värda att undersöka. Valet av frågeställningar

för studium måste bygga på tidigare vunnen kunskap samt en dialog mellan

uppdragsgivare (behovet av specifikt beslutsunderlag) och forskaren-

uppdragstagaren (behovet av forskningsbara frågeställningar).

l. Halvljusoptimering

 

Syfte: att åstadkomma ett optimalt halvljus, som ger underlag för en

internationell harmonisering.

Arbete med halvljusoptimering/harmonisering har nyligen inletts på det

internationella planet i CIE TC4-lO. Frågan har också behandlats i GRE

våren 1986. Forskningsarbete pågår i ett antal länder med USA i spetsen.

Forskning i Japan och Tyskland pågår men kan inte bedömas pga avsaknad av

dokumentation. Sverige har forskningspotential men inga pågående projekt.

Kåre Rumar har i brev till TSV, Saab och Volvo 1986-06-27 gjort en

förfrågan om ett långsiktigt stöd för arbete inom detta problemområde

(Bilaga 3). Saab och Volvo har givit positiva svar. För TSVs beredning av

ärendet har Lennart Fremling skrivit en PM: "Förbättrat halvljus" (Bilaga 4).

Delprojekt:

l.l Uppbyggnad av en beräkningsmodell för prediktion av siktsträcka till

hinder vid halvljusmöte.



1.2

Detta delprojekt är en förutsättning för att ramprojektets huvudsyfte

ska kunna uppfyllas.

Modellen förutsätter datorsimuleringar vid vilka den naturliga variatio-

nen i vägmiljön med avseende på väggeometri och strålkastarinställning

etc på ett riktigt sätt simuleras.

Projektet förutsätter arbete under en följd av år, den första tiden med

uppbyggnad av modellen och därefter med validering och förbättringar.

Vid utveckling av modellen är internationella kontakter viktiga dels för

att lära av andras erfarenheter och dels för att"sälja" modellen.

Fältförsök med syfte att optimera ljusstyrkan ovanför halvljusets ljus-

mörkergräns för att maximera siktsträckan till hinder på vägbanan.

Vid ett ad-hoc möte i anslutning till GRE-mötet i Haag våren 1986 sköts

frågan om harmonisering av halvljuset fram för att till 1988 få

möjlighet att ta fram ett förbättrat beslutsunderlag med avseende på

ljusstyrkan hos halvljuset över ljus-mörkergränsen.

Projektförslag från VTI insänt till TSV i maj 1986 (Bilaga 5).

Andra aktuella projekt med syfte att ge underlag för ett optimerat halvljus

är enligt följande:

1.3

1.4

1.5

Beskrivning av hur siktsträckan till hinder varierar med strålkas-

tarinställningen på rak och plan väg.

Undersökning av förares förmåga att ställa in halvljuset korrekt i

höjdled med hjälp av ett reglage på instrumentbrädan.

Att undersöka strålkastarinställningen hos fordon i trafik och hos

fordon som just godkänts av Svensk Bilprovning.

Syftet med projekten 1.3, 1.4 och 1.5 är att ge underlag för rekommendatio-

ner med avseende på inställningsnoggrannheten hos automatiska system

samt utförandekrav för anordning för manuell justering.



Inom ramprojektet halvljusoptimering finns speCifika frågeställningar som

rör strålkastarprestanda hos MC 1: ex.

1.6 Vilka siktsträckor erhålls i Mc-halvljus jämfört med siktsträckan hos en

bilhalvljusstrålkastare?

1.7 Hur kan Mc-strålkastarna förbättras?

På marknaden finns strålkastarlampor med en effekt som är högre än

normallampan. Dessa lampor är inte godkända. Beror detta på att

strålkastarna inte tål den extra värmebelastningen eller att strålkastar-

fabrikanterna vill sälja extraljus med höga förtjänster eller att ljusbilden

inte uppfyller rimliga krav (ECE R20)? Kunskap saknas vilket leder fram till

ytterligare en frågeställning:

1.8 Hur förändras halvljusets ljusfördelning vid användning av ej godkända

lampor av högreeffekt jämfört med normallampor?

2. Framtagning av ett optimalt varselljus

Inom CIE Div 4 har beslut tagits (september 1986) om att starta en ny teknisk

kommitté med Kåre Rumar som ordförande. Kommittén ska ge förslag till

rekommendationer avseende varselljusets utförande.

Förutom Finland, Sverige och Norge har nu också Kanada en varselljuslag.

Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för varselljuset är i stigande,

internationellt sett. Detta skapar ett efterfrågetryck på ett bra beslutsun-

derlag för rekommendationer och förhoppningsvis internationell standardi-

sering. Här har Sverige en god chans att medverka.

Problemområdet omfattar utarbetande av rekommendationer både avse-

ende särskilda varsellyktor som för halvljusstrålkastare, som används som

varselljus. Detta bör leda till att bl a minimivärden för ljusstyrkan ovanför

halvljusets ljus-mörkergräns jämte nödvändig sidospridning specificeras.



Projektförslag:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Om möjligt genomföra studier av olycksfallsutvecklingen efter

halvljuslagens ikraftträdande.

Kvarstâr den positiva effekten av halvljuslagen?

Detta bedöms som viktigt för att få internationellt gehör för behovet av

varselljus.

Fastställa lämpligt intervall för maximal ljusstyrka hos varselljuset.

Fältförsök.

Fastställa lämplig ljusfördelning för god "verkningsgrad" i olika

trafikmiljöer.

Analys av olika trafiksituationer.

Fältförsök.

Analys av handhavandeaspekter som leder fram till rekommendationer

för manövrering.

Bruk av varselljus på väg och bedömning av varselljusets kondition.

Ska positions- och sidomarkeringslyktor samtidigt vara inkopplade med

varselljuset?

Högt placerade bromslyktor (HMSL)

USA har genomfört bindande krav fr 0 m 1986 års modeller. I Europa är

meningarna starkt delade om lämpligheten av åtgärden.

Vid ett seminarium i Grentofte 1984 drogs riktlinjer upp för en nordisk

samverkan inom området.

Seminariet rekommenderade forskning vilket resulterat i en nordisk

forskargrupp som gjort en kostnad-nytta analys. Gruppen under ledning av

Markku Salusjärvi har utarbetat ett rapportmanus för tryckning (hösten

1986).



SMS Tekniska kommitté 168 Bilbelysning tillsatte en arbetsgrupp för att ta

fram en forskningsplan för utvärdering och optimering av HMSL (1985).

Forskningsplanen, som utarbetats, behandlades vid kommitténs möte

1986-05-14.

Kommittén beslöt dels att låta TSV utarbeta en forskningsplan för delstudie

2: "Olycksanalys av påkörningsolyckor" och dels att låta Gabriel Helmers

(VTI) utarbeta en forskningsplan för delstudie 3: "Upptäckt av HMSL i

dagsljus och bländning i mörker" (Bilaga 6).

Genom att Volvo introducerat HMSL på 1987 års modeller föreligger goda

och antagligen unika möjligheter att studera effekten av HMSL på

påkörningsolyckor genom jämförelser med tidigare årsmodell.

Mot denna bakgrund föreslås följande projekti prioritetsordning:

3.1 Olycksstudier med hjälp av ett stort antal fordon tillhörande

experiment- och kontrollgrupp. Detta projekt förutsätter forsknings-

samarbete mellan TSV, VTI, Saab och Volvo.

3.2 Analys av påkörningsolyckor. I vilka situationer uppstår påkörnings-

olyckor? 'Har det påkörda fordonet bromsat?

3.3 Optimering av ljusstyrkan hos HMSL med avseende på dagsljus och

mörker. Fastställande av lämplig kompromiss för användning dygnet

om.

3.4 Vilket är bäst, två sidoplacerade eller ett centralt placerat HMSL?

4 Mc-synbarhet

 

Ett stort TSV-VTI projekt avseende synbarheten hos Mc är just avslutat (VTI

Meddelande 488 och VTI Rapport 302A.)

Sven Dahlstedt har utarbetat förslag till fortsatt forskning, daterat

1986-09-25 (Bilaga 7).



Förslagen är som följer:

4.1 Motorcyklars upptäckbarhet i en realistisk trafiksituation.

4.2 Motorcyklars synbarhet med Olika stora och olika utformade fluoresce-

rande ytor.

4.3 Avståndsbedömning till motorcyklar.

Projektledning och projektadministration

Det är en självklar målsättning hos TSV lika väl som hos VTI att de medel

som ställs till förfogande för forskningsprojekt ska användas påett så

effektivt sätt som möjligt.

Samtidigt med denna intressegemenskap mellan uppdragsgivare och

uppdragstagare föreligger en naturlig intressekonflikt vad gäller ramarna

för arbetets utförande.

Uppdragsgivaren strävar efter att få allt som ska göras så väl specificerat

som möjligt inom fixa tids- och kostnadsramar medan uppdragstagaren

forskaren är en problemlösare som bara kan gissa var problem uppstår samt

om de kan eller hur de ska kunna lösas. Forskaren vill i detta perspektiv ha så

vida ramar att jobba inom som möjligt.

Denna intressekonflikt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare borde

kunna mildras genom att uppdragsgivaren genom sin kontaktman aktivt

deltar i projektarbetet genom en kontinuerlig dialog med forskaren

uppdragstagaren. På så vis får uppdragsgivaren insyn i verksamheten vilket

också torde vara den bästa kontrollen. Samtidigt får uppdragsgivaren en

känsla för de risker som föreligger att arbetet inte ska leda fram till

uppsatta mål.

Vad får detta resonemang för vidare konsekvenser för en effektiv och

forskningsanpassad projektadministration?



Uppdragsgivare ochuppdragstagare bör komma överens om en ram inom

vilken verksamheten kan pågå under en följd av år. Förslag: En rullande

3-årsplan som uppdateras varje år.

För varje verksamhetsår specificeras en plan för de olika delprojekten i

en dialog mellan uppdragsgivaren - kontaktmannen och uppdragstagaren

- forskaren.

Denna plan ska utgöra en bas utifrån vilken olika prioriteringar kan göras

under verksamhetsåret. Det viktigaste är inte att planen :följs om skäl

uppkommer att frångå planen utan att uppnå resultat med minsta

resursinsats. Avvikelsen från planen specificeras och motiveras skrift-

 

ligt till hjälp för både uppdragsgivare och uppdragstagare.




