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SAMMÅNDRAG

Användningen av VTI:s körsimulator för olika forskningsprojekt
inom trafikområdet ökar succsessivt allt eftersom simulatortek-
niken utvecklas. Påverkan av alkohol, droger, sömnbrist, värme,

infraljud, buller eller inverkan av störande utrustning som bil-
telefon har studerats i genomförda projekt.

Ytterligare projekt, där information skall inhämtas från om-
världen i form av vägskyltar, head-up displayer, uppdykande hin-
der etc har diskuterats men krävt en utbyggnad av simulatorns
kapacitet på den visuella sidan. Med bidrag från STU, Vägverket,
TSV och TFB igångsattes 1988 ett projekt som syftade till att
vidareutveckla det existerande systemet så att det även skulle
kunna användas för informationsinhämtning. Det befintliga syste-
met moderniserades och utökas med en separat enhet för presenta-
tion av omgivande objekt. De extrema kraven på snabbhet innebär
att systemet utformas som en kombination av programvara i da-
torns högnivåspråk, programvara i assemblerkod i ett antal mic-
roprocessorer, samt hårdvara i form av specialdesignade krets-
kort. Systemet kommer i sin helhet att ha installerats under
hösten 1990. '

Under hösten 1991 kommer Trygg-Hansa att ta i bruk en körsimu-
lator uppbyggd efter samma principer som VTIzs nuvarande system.
Denna simulator blir den första avancerade körsimulator i värl-
den som utvecklats för att till stor del användas för utbild-
ning. Speciellt förare av tunga fordon kommer att kunna använda
den för exempelvis demonstrationer av speciellt riskfylld kör-
teknik. ^

I jämförelse med utländska existerande eller planerade system
blir detta system avsevärt billigare, vilket nog är en förut-
sättning för att simulatorer skall kunna användas i utbild-
ningssammanhang; Innan körsimulatorer skall kunna användas i
större skala i utbildning måste speciellt det visuella systemet
utvecklas ytterligare med ökande möjligheter.att presentera hän-
delser i omvärlden till betydligt lägre_ kostnader. Det här av-
slutade projektet kan ses som ett första steg i denna riktning.



BAKGRUND

Sedan tidigt sextiotal har VTI och dess föregångare använt olika

former av körsimulatorer i sin verksamhet. Ursprungligen var

dessa mycket enkla i sin uppbyggnad men 1975 togs beslut att

bygga en avancerad körsimulator som skulle kunna användas som

ett mer generellt instrument i forskningen.

Det' användningsområde som huvudsakligen avsågs var studier av

fordonets dynamiska egenskaper. Med hjälp av en simulator som

styrdes av komplexa fordonsmodeller skulle olika fordonsdesigner

kunna utprovas i laboratoriemiljö utan att dyrbara prototyper

behövde byggas.

Under perioden 1975-1984 utveCklade VTI en körsimulator som ännu

idag är en av världens två mest avancerade körsimulatorer. Efter

1984 har den använts i ett stort antal försök men det visade sig

snart att det huvudsakliga användningsområdethade förskjutits

från fordonsdynamik till studier av föraren i en trafiksitua-

tion:

Påverkan av alkohol, droger, sömnbrist, värme, infraljud, buller

eller inverkan av störande utrustning som biltelefon har stude-

rats (se ref. 1,2). Dessutom har den hyrts ut till ett antal

biltillverkare för mer fordonsnära studier och används i vissa

kurser för att demonstrera för kursdeltagarna exempelvis hur man

försämras som bilförare om man förtärt alkohol. Allmänt sett har

erfarenheterna av simulatorn vida överträffat de förhoppningar

som ställdes när utvecklingsarbetet påbörjades 1975.



BESKRIVNING

Generellt sett kan en körsituation delas upp i huvudkomponen-

terna förare, fordon och omvärld. Föraren kontrollerar fordonet

med hjälp av sina reglage: ratt, gas-, broms- och kopplings-

pedal, Växelspak etc. Han får information om körtillståndet ge-

nom.att studera omvärlden omkring sig, samt från ljudupplevelser

och vibrationer i bilen och rörelsekrafter som, påverkar honom

när bilen ändrar körriktning eller hastighet. Vidare har han ett

begränsat antal instrument till sitt förfogande som ger informa-

tion om i första hand bilens hastighet.

I en körsimulator måste både bilens egenskaper och omvärlden

simuleras med hjälp av modeller av verkligheten. Modellerna är

vanligtvis en matematisk beskrivning av fordon och omvärld, kom-

binerad med presentationsenheter som på olika sätt ger föraren

information om de resultat som räknats fram. På samma sätt som i

en verklig körsituation måste resultaten presenteras för föraren

i form av verkliga krafter, ljud eller visuella upplevelser.

Upplevelsen av enkörsituation i körsimulatorn skiljer sig giv-

etvis frånmotsvarande situation i verkligheten.

Exempelvis kan föraren aldrig uppleva samma fysiska risk för en

olycka i en simulator som i verkligheten. Beskrivningen av om-

världsmiljön och rörelsekrafterna kan heller aldrig bli identis-

ka med verkligheten. Beroende på simulatorns huvudsakliga an-

vändningsområde kan den optimeras på olika sätt.

Om dess huvudområde är informationsinhämtning från omvärlden

eller trötthetsmätningar under inverkan av olika droger etc. kan

den fordonsdynamiska beskrivningen tillåtas vara något begränsad

medan omvärldens realism optimeras. Om å andra sidan simulatorn

skall användas till fordonsdynamiska studier är fordonsmodellens

egenskaper viktigare än omvärldsbeskrivningens komplexitet. Den

dimensionerade faktorn är datorns tillåtna beräkningstid för den



datorgrafiska animering som beskriver omvärlden. En förlängd

beräkningstid kan å ena sidan ge större möjlighet att skapa en

komplex omvärldsbeskrivning men inför å andra sidan en tidsför-

dröjning i systemet förare-fordon-omvärld som förstör förarens

"Bilkänsla". För fordonsdynamiska studier måste därför datorns

beräkningstid för fordonsmodell och omvärldsgrafik understiga

50 ms.

Det 'finns för närvarande två olika typer av kommersiella dator-

grafiksystemn som kan vara tänkbara för att räkna fram och pres-

entera simulatorns omvärldsbeskrivning.

- System för flygsimulatorer.

Det sker en succesiv utveckling av datorsystem som i första hand

är tänkt för användning i militära flygsimulatorer. Systemen kan

också användas i körsimulatorsammanhang och används idag i

Daimler-Benz körsimulator i Berlin. Förutom sitt höga prisläge,

inköpspris ca 20 MSEK, förbrukar de alltför lång datorberäk-

ningstid för att vara lämpliga i vissa fordonsdynamiska studier.

- Avancerade grafiska arbetsstationer.

'Dessa har inte samma prestanda som flygsimulatorsystemen, men är

betydligt billigare i inköp ca 1 MSEK. Tyvärr är även dessa sys-

tem. alltför tidskrävande för bruk i kombination med en fordons-

dynamisk uppgift.

Datortekniken utvecklas dock och nya system med förbättrade

prestanda, pressade priser och ökad användbarhet presenteras

regelbundet. På sikt kommer därför ovan beskrivna system med

stor sannolikhet även att kunna användas för kördynamiska upp-

gifter.

VTI har sedan nästan 10 år använt datorgenererade bilder för att

presentera omvärlden i sin körsimulator. Eftersom sådan utrust-



ning är alltför dyrbar i inköp, har VTI varit hänvisad till att

utveckla egen utrustning, som därför har utvecklats strikt efter

de förhållanden som gäller vid bilkörning. Den kan mycket rea-

listiskt beskriva vägytan med kurvatur, textur m.mn Systemet är

för närvarande världens snabbaste grafiksystem.i sin tillämpning

och. lämpar sig utmärkt för fordonsdynamiska simulatorförsök.

Dess begränsade komplexitet vad gäller beskrivning av objekt på

och vid sidan av vägen gör det betydligt sämre lämpat för försök

där informationsinhämtning från omgivningen i form av vägskyl-

tar, uppdykande hinder, skymda partier etc spelar en väsentlig

roll.

Med bidrag från STU, Vägverket, TSV och TFB igångsattes 1988 ett

projekt som syftade till att vidareutveckla det existerande sys-

temet så att det även skulle kunna användas för informatignsin-

hämtning. Det befintliga systemet moderniserades och utökää med

en separat enhet för presentation av omgivande objekt. De ex-

trema kraven på snabbhet innebär att systemet utformas som en

kombination av programvara i datorns högnivåspråk, programvara i

assemblerkod i ett antal mikroprocessorer, samt hårdvara i form

av specialdesignade kretskort. Utformningen tillåter att det

succesivt byggs ut och tillförs nya funktioner.



DEN GRAFISKA BILDENS UPPBYGGNAD

I nästan alla datorgrafiska system beskrivs omvärlden i form av

ett antal 3-dimensionella objekt som i sin tur bildasav enupp-

sättning plana delytor. Vid uppritning av objekten måste varje

enskild delyta dels ritas om till rätt perspektiv och storlek,

dels avgöras om hela eller delar av delytan skyms av någon annan

yta. En omvärld uppbyggdenligt dessa principer blir relativt

generell men tidskrävande att rita upp och att definiera. Prin-

cipen passar väl i en flygtillämpning där omvärlden skall kunna

flygas över i godtyckling riktning och där övriga objekt van-

ligtvis befinner sig på relativt långa avstånd från observatö-

ren.

Vid bilkörning är förhållandena annorlunda. Bilens möjliga färd-

väg begränsas av vägens utbredning. Objekt finns i bilens när-

maste omgivning i form av annan trafik, vägskyltar, vägyta etc.

Objektens textur" blir väsentliga för förarens hastighetsupp-

levelse och informationsinhämtning.

Konstruktion av ett bildgenereringssystem som skall kunna upp-

fylla dessa bilkörningsspecifika krav med extremt korta beräk-

ningstider kräver givetvis kompromisser. Den systemlösning som

valts är inte lika generell som andra system. Den är helt upp-

byggd efter bilkörningens speciella krav och består av ett antal

separata enheter som var för sig skapar en speciell del av den

totala bild som föraren ser som sin omvärld.

Den första enhet som konstruerades består i en beskrivning av

vägytan och dess närmaste omgivningar. Vägytan lämpar sig väl

för en beskrivning i två dimensioner,längd och bredd, under

förutsättning att vägens tredje dimension, vertikalkurvaturen,

kan forma ytans buktning.

Bakgrunden, där horisonten och himlen avbildas, bildar en andra

 

enhet i systemet.



All kommunikation mellan simulatorns huvuddator och bildsystemet

kontrolleras av en separat basenhet. Denna utför dessutom vissa

modifieringar av bilden för att skapa effekter som.dimma och

dis.

För att möta behovet av objekt som interagerar med köruppgiften

och skapar plötsligt uppdykande hinder, informationstavlor vid

sidan av vägen, mötande trafik eller plötsligt uppdykande hin-

der, exempelvis en älg, behövdes ytterligare en enhet konstrue-

ras. Objektenheten består av objekt som transformerats från tre

till två dimensioner. Transformationen kan bestå i en matema-

tisk beskrivning av objektet, en uppritad beskrivning med hjälp

av existerande ritprogram eller en fotografisk bild av det in-

tressanta objektet. Dessa tvådimensionella objekt presenteras

var för sig på separata bildskärmar som placerats ut i om-

världen. Bildskärmarna styrs av speciella styrprogram till rätt

storlek och position allt eftersom föraren förflyttar sitt for-

don i den fiktiva omvärlden.

Sammanvägningen av de olika delbilderna, som tagits fram i de

olika delenheterna utförs i en speciell enhet där, för varje

bildpunkt, den bildenhet som uppger kortaste avstånd till be-

traktaren tillåts framträda på bildskärmen.
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UTFÖRANDE

Bildsystemet har, inom ramen för detta projekt, moderniserats

från grunden. I dagsläget består det av tre bildkanaler som

sammantaget ger föraren en omvärldsbeskrivning som täcker 120

grader av hans synfält, samt en fjärde kanal som uteslutande an-

vänds för programutveckling. Bilden till varje bildkanal gene-

reras av separata hårdvaruenheter bestående av 24 dubbla europa-

kort i tre speciella kortrackar. Korten, som samtliga är utförda

med modern CAD-teknik, är huvudsakligen bestyckade med standard

LS-TTL logik samt kretsar för snabb aritmetik och stora, snabba

minneskretsar. Varje kanal är utrustad med två mikroprocessorer

TM3320C25 som styr vissdel av hårdvaran. Kommunikationen mellan

simulatorns huvuddator och hårdvaran sker uteslutande via en sk

HSD-kanal med 32 bit, 1 MHz, parallell dataöverföring.

'Projektarbetet har bestått av följande punkter:

- Kretskortskonstruktion med hjälp av modern CAD-utrustning,

utprovning, lödning och bestyckning av 96 dubbla europakort

(160x233 mm) av 18 olika utformningar, samt 12 dubbla bak-

plan.

- Assemblerprogramming av TMS-processorer för två separata

styrfunktioner.

- Programmering av huvuddatorns styr- och initieringsfunk-

tioner.

- Vissa förberedelser för en framtida objektdefinition från

fotografiska data.
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ANVÄNDNING

Orginaldelen av bildsystemet bestående av vägenhet, bakgrund och

basenhet togs i bruk under januari 1990 och har sedan dess an-

vänts regelbundet i försök och demonstrationer. Utbyggnaden i

form av objektenheten är för närvarande färdigkonstruerad vad

gäller hårdvaran och viss del av dess styrprogram. Övrig del av

objektenheten kommer att färdigställas under oktober månad och,

förhoppningsvis, tas i bruk omedelbart därefter.

Objektenheten kommer att fylla ett länge känt behov att komplet-

tera omvärlden med olika händelser för att öka kraven på föraren

i körsitutionen. Detta kommer att ge oss möjligheter att genom-

_föra' en rad förSökssituationer som länge varit på förslag men

tidigare ej varit genomförbara. Exempelvis kommer Väginformation

att kunna presenteras i form av vägskyltar eller elektroniska

tavlor i omgivningen, interagerande händelser, i form av bilar

eller framrusande objekt, samt sikthinder för att styra förarens

synfält att kunna införas. Det för närvarande kanske viktigaste

användningsområdet för körsimulatorn är studier inom ramen för

DRIVE- och PROMETHEUS- projekten av olika designer av framtida

informationssystem i bilen som exempelvis kollisionsdetektor,

orienteringssystem, grafiska displayer eller biltelefoner och

dess inverkan på förarens prestation.
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DISKUSSION

Vi upplever för närvarande ett mycket stort intresse för simu-

latorteknikens möjligheter i fordonssammanhang. I både USA och

Frankrike förbereds stora nationella satsningar på att bygga en

körsimulator för trafiksäkerhetsforskning. De flesta planerade

körsimulatorprojekt blir mycket storskaliga och mycket dyrbara,

speciellt vad gäller det visuella systemet. Man är i huvudsak

utlämnad till de mycket dyrbara flygsimulatorsystemen som, trots

sitt pris, inte uppfyller de prestandakrav man måste ställa för

bibehållen "körkänsla". Även många bilfabrikanter från Europa,

Japan och USA har visat ett stort intresse av att lära sig simu-

latorteknologi. För VTI:s del har detta avspeglat sigi en ald-

rig sinande ström av studiebesök och ett antal genomförda för-

söksprogramu

Under hösten 1991 kommer Trygg-Hansa att ta i bruk en körsimu-

lator uppbyggd efter samma principer som VTI:s nuvarande system.

Denna simulator blir den första avancerade körsimulator i värl-

den som utvecklats för att till stor del användas för utbild-

ning. Speciellt förare av tunga fordon kommer att kunna använda

den för exempelvis demonstrationer av speciellt riksfylld kör-

teknik. '

I jämförelse med utländska existerande eller planerade system

blir detta system.avsevärt billigare, vilket nog är en förut-

sättning för att den skall kunna användas i utbildningssamman-

hang. Innan körsimulatorer skall kunna användas i större skala i

utbildning måste speciellt det visuella systemet utvecklas yt-

terligare med ökande möjligheter att presentera händelser i om-

världen till betydligt lägre kostnader. Det här avslutade pro-

jektet kan ses som ett första steg i denna riktning.

Utvecklingen av datorgrafik i olika form försiggår med en rasan-

de hastighet. Det är idag svårt att bedöma när denna utveckling

kommer att resultera i lågprissystem som blir användbara i kör-
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simulatorsammanhang. En tänkbar utvecklingsfas är att ett kom-

mersiellt system tilldelasspeciellt beräkningsintensiva delar

som att räkna fram en tredimensionell bild av ett fordon, medan

Övriga bildelement och specialeffekter som dimma och dis till-

förs i extern hårdvara, exempelvis med VTI:s nuvarande system.

Det sammansatta systemet, som både kan utnyttja det kommersiella

systemets räknekapacitet och VTI-systemets extrema snabbhet,

bedöms vara mycket konkurrenskraftigt både från pris och prestan-

dasynpunkt långt in på 90-talet.
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