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FÖRORD

Väg -och trafikinstitutet (VTI) har på uppdrag av Handelstjänst-

emannaförbundet (HTF), genomfört en mindre testserie med två

olika bromshävningsanordningar avsedda för trafikskolebilar.

Testen var upplagd som en jämförande studie där aktiva trafik-

lärare bedömt systemens användbarhet och lämplighet. I uppdraget

har också ingått att inhämta Bilprovningens och biltill-

verkares åsikter om systemens säkerhet och allmänna lämplighet.

Studien har genomförts på medel från Arbetsmiljöfonden.

Det frågeformulär som trafiklärarna fick fylla i efter körning,

konstruerades av Siwert Johansson och Gunnar Olsson, Trafiklär-

arrådet och Nils-Petter Gregersen, VTI. Sixten Nolén, VTI, har

bearbetat och sammanställt resultatet. Samordning av studien

sköttes av Bertil Morén, VTI, som också skrivit rapporten.

Michael Rongve var uppdragsgivarens representant.

De två testade systemen var konstruerade av Hans Andersson,

Åmål, respektive Mart Mägi, Göteborg.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

I början av 80-talet genomförde Väg- och Trafikinstitutet (VTI),

en omfattande kartläggning av trafiklärarnas arbetsmiljö. Stud-

ien gjordes på uppdrag av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmil-

jönämnd (TYA), på pengar från Arbetsmiljöfonden. Studien rappor-

terades i TYA/Transporthälsans serie (1983:2).

Samtliga fysiska arbetsmiljöområden berörs i rapporten. Exempel-

vis redovisas situationen avseende bl a buller, infraljud, vi-

brationer och klimat. Stol och sittande ingår också liksom sikt,

belysning och övriga arbetsuppgifter.Under arbetets gång disku-

terades studiens inriktning kontinuerligt i den referensgrupp

som tillsattes vid projektets start. Gruppens medlemmar hade

således stora möjligheter att prioritera de områden där fördjup-

ade studier skulle ske. Trafiklärarrepresentanterna prioriterade

problemet med påkörning bakifrån mycket högt. Skälet till den

höga prioriteringen ansåg (och anser fortfarande) VTI som log-

iskt. Studier vid VTI har visat att trafikskolebilar är kraftigt

överrepresenterade vad avser påkörning bakifrån jämfört med bil-

ister i allmänhet (54% mot ca 20-25%). I en rapport av Holger

Lipping och Gudrun Hedberg (TYA 1981:4) visas att trafiklärare

oftare än andra yrkesförare är sjukskrivna pga av arbetsmiljö-

skäl. Samma studie visar vidare att trafiklärare är överrepres-

enterade vad avser problem med halsrygg/nacke. Folksam har i

flera studier visat på ett klart samband mellan påkörning baki-

från och långvariga nackbesvär.

Tre olika tänkbara åtgärder för att minska antalet påkörningar

bakifrån analyserades och prototyper togs fram och provades.

De tre åtgärderna var: (1) att genom en bromshâvningsanordning

ge läraren möjlighet att ingripa om eleven bromsade då bromsning

inte borde ske, (2) att genom högt placerade bromsljus ge bakom-

varande tydligare varning att bromsning sker, samt (3) att genom

trafikskoleskylt på taket visa för andra trafikanter att trafik-

undervisning pågår. VTI bedömde då att samtliga åtgärder var för



sig borde ge en minskning av antalet påkörningar bakifrån. Det

allra bästa ansågs vara att införa alla tre åtgärderna.

De närmsta åren efterdet att rapporten kommit ut hände ingen-

ting vad avser vidareutveckling. Trafiklärarna och deras fack-

liga organisation (HTF), tog dock med jämna mellanrum upp frågan

om bromshävning. År 1985 visades ett system att häva elevens

bromsning som tagits fram genom stöd från OK:s Arbetsmiljöråd.

Vid en test på VTI framkom vissa brister men VTI uttalade sig

positivt om.möjligheten till förbättringar. Ingen vidareutveck-

ling har dock skett. Under 1988 provades ytterligare ett system

att häva bromsning. Uppfinnaren Hans Andersson, Åmål, har vid

ett antal tillfällen demonstrerat detta för de flesta aktörer

och intressenter inom trafikskoleområdet. Systemet fungerar be-

visligen i detta första utförande, men uppfinnaren vill göra

vissa förbättringar. Det är även VTIs uppfattning att förbätt-

ringar kan göras.

Under 1989 utvecklades ytterligareett system. Inom institu-

tionen för fordonsteknik på Chalmers tog Mart Mägi fram ett

bromshävningssystem, men med en annan teknisk lösning än Hans

Anderssons. Mart Mägis system visades också för olika intress-

enter.

I mitten av 1990 tog HTF kontakt med VTI och önskade hjälp med

att arrangera en jämförande test mellan de två systemen. Under

två dagar i december 1990 genomfördes denna test. Deltagare i

provet var trafiklärare, TSV, Bilprovningen samt representanter

från HTF. Biltillverkare och generalagenter var inbjudna men

ställde av okänd anledning inte upp. HTF och VTI gjorde gemen-

samt den bedömningen att det skulle innebära svårigheter att via

sponsorer färdigutveckla två system. Det egentliga syftet med

testen var således att få underlag från professionella lärare

vid val av ett av systemen att gå vidare med.

Arbetsmiljöfonden har svarat för kostnaderna för såväl utveck-

lingen av systemen som för genomförandet av testen.



2 METOD OCH GENOMFÖRANDE

Under två dagar genomfördes provkörningar med de två systemen,

på en inhägnad körgård på VTI. Körsituationerna var i förväg

bestämda och varje testförare fick ett formulär där bedömningen

av 10 frågor/situationer noterades (bilaga 1). Antalet förare

var totalt 13 stycken, varav 8 aktiva trafiklärare. Övriga var

dels en förarprövare dels representanter för STR och HTF. Båda

systemen kördes av samtliga förare i en i förväg bestämd ordning

så att hälften startade med system.A och hälften med system B.

Innan testen skedde en genomgång med förarna av samtliga frågor

så att avsikten med körsituationerna skulle vara tydlig. Förarna

fick också en teknisk genomgång av båda systemenoch i handhav-

andet. Denna senare genomgång svarade uppfinnarna för.

Representanter från TSV, Borlänge och Bilprovningen, Stockholm,

gjorde under en av dagarna en egen bedömning av systemens säk-

erhet/lämplighet (bilaga 2:1). Biltillverkare/generalagenter

skulle ha gjort motsvarande bedömning, men så skedde inte då.

Frågornas innehåll och formulering har Trafiklärarrådet och VTI

gemensamt diskuterat fram. Systemens funktion är följande: Syst-

em. A.bygger på att ett separat hydraulsystem lyfter elevens

bromspedal. System.B har en extra ventil i ordinarie bromssystem

som blockerar elevens fotbroms,

3 RESULTAT

Det stod klart redan vid de första diskussionerna om att genom-

föra en test, att en försöksuppläggning i vetenskaplig mening

inte kunde ske med hänsyn till tid och kostnader. Då resultatet

från försöket i första hand skulle användas som hjälp vid ett

eventuellt val för att koncentrera ansträngningarna till endast

ett system för vidareutveckling, gjordes den gemensamma bedöm-

ningen av HTF och VTI att en test av mindre omfattning var till-

räcklig. Utvärderingen av resultatet innehåller således inte en

statistisk analys, men väl en sammanställning och medelvärdes-

bildning av de poäng som getts av förarna. Sammanställningen in-

nehåller de kommentarer som getts av förarna under varje fråga.



Nedan redogörs för åtta trafiklärares bedömningar av de
två systemens användbarhet och funktion. Bedömarnas
uppgift var att i tio olika avseenden (tio frågor)
tilldela respektive system en siffra mellan 1 (sämsta
bedömning) och 5 (bästa bedömning).

I tabell 1-10 anges hur många av bedömarna som föredrar
system A eller E3:i de olika avseenden. (Ex. en bedömare
som gett högre siffra till system A än B på en fråga an-
tas föredra system A i just det avseendet).

Skriftliga kommentarer som lämnats vid respektive fråga
redovisas också.

Tabell 1 Din känsla av att, som lärare, behärska
situationen (fråga 1).

System Antal bedömare

;'äi'åäêê""""""""'5"""
Lika bra 1

B är bäst 4
.......................--;-_-__-

Kommentarer:

System A

- Besväras av olika knappar. Störs av ljud från pump.
Situationen är ovan

System B

- Sämre bromsverkan utan servo. Bilen rullar iväg pga att
man tror att eleven (föraren) bromsar mer

Tabell 2 Hur tror du eleven reagerar vid bromshävning?
(fråga 2)

System Antal bedömare

A ar bäst 2

Lika bra 1

B ar bäst 5



Kommentarer:

System A

- Eleven får benet (knät) i kläm under ratten

- Bromspedalen höjs och man får en känsla av att benet
kläms fast under ratten

- Pedalen höjs mycket

Tabell 3 Hur påverkas känsligheten i lärarens bromspedal
jämfört med system utan bromshävning? (fråga 3)

System Antal bedömare

;'âê'åâêê""""""""Z"""
Lika bra 2

B är bäst 2
....................... _-g___-__

Kommentarer:

System B

- Saknar servo

Tabell 4 Hur påverkas möjligheten att stanna fordonet i
låg hastighet (=50 km/h)? (fråga 4)

System Antal bedömare

;'ÃE'SQQE""""""""Z"""
Lika bra 2

B är bäst 2
....................... --5----_-

Kommentarer:

System B

- Saknar servo

- Går ej att låsa hjulen



Tabell 5 Hur påverkas möjligheten att stanna fordonet i
h"g hastighet (=70-80 km/h)? (fråga 5)

System Antal bedömare

;'âê'åâêl""""""""'2"""
Lika bra 0

B är bäst 2
________________________-;___--_

Kommentarer:

System B

- Det går ej att låsa hjulen

- Bromsservo saknas

- Går ej att låsa hjulen

Tabell 6 Hur är din möjlighet att förstärka elevens
bromsning? (fråga 6)

System Antal bedömare

;'åê'SÃQE""""""""'5"""
Lika bra 2

B är bäst 0
........................ _;___-_-

OBS! tre ofullständiga svar (gäller system B)

Kommentarer:

System B

- Går ej att förstärka elevens broms

- Kan ej förstärka, bara ta över. Det gick utmärkt.



Tabell 7a Hur snabbt återställs elevens broms efter

hävning? (fråga 7a)

System Antal bedömare

;'åê'åäêê""""""""'I"""
Lika bra 0

B är bäst 7
......................._-g_--___

Kommentarer:

- Inga kommentarer

Tabell 7b Hur snabbt återställs lärarens broms efter

hävning? (fråga 7b)

System Antal bedömare

;'QL'SQQZ""""""""'5"""
Lika bra 2

B ar bäst 4
........................-g------

OBS! två st har ej svarat.

Kommentarer:

- Inga kommentarer

Tabell 8 Hur påverkas effektiviteten vid flera
inbromsningar av läraren i följd? (fråga 8)

System Antal bedömare

;'22';;;E""""""""'3"""
Lika bra 4

B är bäst 0
.......................--;_--___

OBS! En har ej svarat.



Kommentarer:

System B

- Trycket börjar ta slut efter 3-4 hårda inbromsningar

- Bromspedalen sjunker på förarsidan

Tabell 9 Vilken är sannolikheten för felaktiga
handlingar av läraren med systemet monterat?
(fråga 9)

System Antal bedömare

;'åê'åâêl""""""""'S"""
Lika bra 3

B är bäst 5
_________________________;_-____

Kommentarer:

SystemiA

- Flera knappar som läraren måste hålla reda på

- För mycket knappar

- Flera knappar och därmed olika möjligheter

System B

- Dubbelkommandot mycket känsligt. Foten måste lyftas
helt från lärarens sida för att eleven skall återfå
bromsverkan.

Tabell 10 Totalbedömning - En sammanvägning av de olika
systemens användning och funktion. (fråga 10)

System Antal bedömare

;'åê'SÃQE""""""""Z"""
Lika bra 0

B är bäst 4



Kommentarer:

System A

- Pedalhöjningen gav en obehagskänsla (och klämrisk?).
Efter en vidareutveckling förordar jag system B som
smidigare och enklare. Ljudlöst, knappast märkbart när
det aktiveras.

System B

- Om bromstrycket går att få högre blir nog system B
något lättare att använda

- Detta system känns minst färdigt, och dyrare i pris.
Lärarsidans broms gick inte att tvärnita.

En sammanfattning av tabell 1-10 visar följande

1. System A föredras vad gäller:

- Känsel i lärarens bromspedal
Att stanna fordonet i låg fart

- Att stanna fordonet i hög fart
Bromsförstärkning
Upprepad inbromsning av läraren

2. System B föredras vad gäller:

- Lärarens kontroll över situationen
- Elevens reaktion vid bromshävning
- Att återställa elevens broms
- Att återställa lärarens broms
- Risken för felhandling av läraren

Figuren nedan visar genomsnittlig bedömning av systemen
för resp fråga (ju högre värde desto bättre bedömning).
Samma skillnader framträder som i tabell 1-10, med undan-
tag av fråga 1 som visar samma bedömning.

Genomsnitüig bedömning av systemen
(Ju högre värde desto bättre bedömning)

1- lä?"*WWWWMMMIMM

2-Mmm WWII///IMW///l///l///I///I//I///lll///lll/Å

3-WWWWMM ,

4- 3090 i 'åg '31 WMMWøW/Wøm

5- SwPP i "59 *31 W//MWø'øWI/IIM 4

6- WWW z

RÅM* WWWW/ M

TbÅumuEhIUDmsaaaaaüzzzzzzzgggaaagaazzuaaazøøøønaaaøøøøø%aøaaü-

8- UPP'BPW WMWIWM///l/MJZ

9- WUWWW/ WWW

n l.. . - memA

l l l 1 l l 1 l l l l l l l l i 41 l J I I 14 l l l l l l l 1

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45 5.0

Ganmaüüg
I r. Tu
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Då samtliga inblandade parter ansåg att bilindustrins åsikter om

systemens lämplighet för installation i vanliga standardbilar är

av mycket stor vikt för en eventuell fortsatt utveckling,

gjordes ytterligare ett försök att få till stånd en genomgång

med aktuella tillverkare och generalagenter. Då det hade visat

sig omöjligt att samla alla representanter till en gemensam

genomgång, valdes istället att söka upp de aktuella tillverk-

arna/generalagenterna (8 st). För dessa genomgångar svarade

uppfinnarna själva.

Efter genomgångarna ombads märkesrepresentanterna att skriftlig-

en uttala företagets uppfattning huruvida det fanns hinder för

att installera systemen i respektive bilfabrikat. Samtliga bil-

företag har svarat (bilaga 2:2-2z9). Det visar sig att merparten

av företagen är tveksamma eller avvisande till ingrepp i ordina-

rie bromssystem. Denna inställning från bilföretagens sida dis-

kvalificerar tills vidare Mart Mägis system. Efter vidareutveck-

ling och ytterligare prov kan förnyad bedömning göras.

4 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSÄTTNING

Trots att systemen till sin konstruktion och till sitt handhav-

ande skiljer sig kraftigt åt, är den totala bedömningen mycket

lika i poäng räknat. Det är således inte möjligt att med hjälp

av de professionella lärarnas bedömningar förorda det ena syst-

emet framför det andra. Det är emellertid ett par viktiga fakta

som bör framhållas. Av Bilprovningens yttrande framgår att sy-

stem A har den fördelen att inte interferera alls med bilens

ordinarie system. Det vill säga att något ingrepp i ordinarie

bromssystem inte förekommer (bilaga 3). System B bygger helt på

att ordinarie bromssystem via en ny komponent (ventil) delas upp

på två trycksystem. ett för eleven och ett för läraren (bilaga

4). Vi ser denna fråga som principiellt mycket viktig då ett

godkännande från berörda instanser är en förutsättning för att i

framtiden rutinmässigt kunna installera systemen för användning
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i trafik. Berörda instanser är i första hand Bilprovningen och

biltillverkare/generalagenter. Bilprovningens synpunkter på

system B ska enligt vår uppfattning tolkas så att systemet i

provat utförande inte är lämpligt att använda utan ytterligare

dokumentering, medan system A endast behöver underställas normal

kontrollbesiktning.

Förutom denna principiella skillnad i godkännandestatus , finns

ytterligare en skillnad som både Bilprovningen och testförarna

har påpekat. Bromskraften vid bromsning från lärarsidan är, för

system A, den samma som vid användning av normalt dubbelkom-

mando. Det vill säga att system A inte påverkar bromskraften

alls. Beträffande system B är möjlig uttagbar bromskraft från

lärarsidan lägre än normalt. Detta kan dock åtgärdas gendm att

tillföra servoassistans.

Från ergonomisk synpunkt synes testförarna föredra system B,

dock är skillnaden relativt liten. Skälet bedöms vara den större

"renheten" i manövreringen av bromshävningen i system.B. Manöv-

reringen är helt likartad den med normalt dubbelkommando, det

vill säga att läraren sätter foten på pedalen och tar över

bromsningen. Elevens möjlighet att bromsa har då samtidigt

upphävts. Här föreligger skilda uppfattningar huruvida "för-

stärkning" av elevens bromsning är en fördel som är viktig i

utbildningen. Beträffande system A måste läraren vidta en eller

flera åtgärder innan han kan häva elevens bromsning. Handhav-

andet är enkelt men kräver i det provade utförandet en knapp-

tryckning för att aktivera systemet. Med system A kan läraren

"förstärka" elevens bromsning på samma sätt som.med ett normalt

dubbelkommando.

Det är VTIs uppfattning att båda systemen har potential att lösa

bromshävningsproblemet. För båda systemen kvarstår dock enligt

vår uppfattning vissa åtgärder innan systemen kan anses opti-

merade. System A fungerar påvisbart redan i dag och kommer tro-

ligen inte att vålla problem.vid kontrollbesiktning. System.B

fungerar idag men inte helt tillfredsställande och chansen för
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ett godkännande av biltillverkarna respektive vid kontrollbe-

siktning är liten utan åtgärder.

Den helt övergripande frågan, att så snabbt som möjligt få fram

en bromshävningsanordning till trafikskolebilar, måste vara di-

mensionerande vid prioriteringen av det fortsatta arbetet. Det

lämnar egentligen bara ett alternativ. Att så fort som möjligt

få fram erforderliga pengar för att tillverka storleksordningen

10 stycken anordningar av typ system A. Att därefter få dessa

provade på olika trafikskolor över landet. Vidare att möjlighet

ges att följa upp resultatet så att en utvärdering kan ske.

Parallellt med dessa insatser kvarstår ju möjligheten att vid-

areutveckla system B. Finansieringen av denna utveckling bör

dock inte negativt få påverka utvärderingen av system A.

För att fullständiga bilden bör dock påpekas att vad trafik-

läraren önskar i fråga om förbättring inte nödvändigtvis om-

fattas av ägaren till trafikskolan. Efterfrågan på en broms-

hävningsanordning är således inte till fullo klarlagd. STR har

emellertid sagt sig vilja verka för att en bromshävningsanord-

ning kommer fram.

Sammanfattning av förslag till fortsättning:

a) Ansökan om medel för att först modifiera och därefter

tillverka ett antal system typ A. Tänkbara sponsorer kan vara

Arbetslivsfonden, Arbetsmiljöfonden, STU och STR. Samfinans-

iering bör eftersträvas.

b) Parallellt undersökes intresset för att vidareutveckla

system B.

0) Diskutera och förbereda vilka trafikskolor som ska vara

"testställen".

d) Diskutera hur uppföljningen av trafikskolornas test ska
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läggas upp, samt vem som ska vara ansvarig för uppföljningen.

e) Uppfinnaren av system A utreder vem som kan äta sig tillverk-

f)

ning.

Huvudansvaret för att driva arbetet vidare bör åvila HTF.

Dock bör uppfinnaren lämnas frihet att svara för modifier-

ingen av systemet. Detta innebär att en förnyad ansökan lämp-

ligen delas upp i två delar, där uppfinnaren svarar även för

den ekonomiska redovisningen av modifieringsinsatsen.





  

Bilaga 1

Test av två olika system för bromshävning

 

D Trafiklärare DFörarprövare D Annan Första bil:

    

System A: Hydraulpump som blockerar elevens fotbroms

( = Saaben)

System B: Ventil i ordinarie bromssystem som blockerar elevens

( =Volvon) fotbroms

Ange din bedömning med en siffra 1-5 för varje system.

En 1:a är sämsta bedömning, en 5:a är bästa bedömning.

  

Bedöm alltså systemen med tanke på:

 

1. - din känsla av att, som lärare, behärska situationen

System A: Kommentarer:

System B:

     

 

2. - hur du tror eleven reagerar vid brornshävning

 

System A: Kommentarer:

System B: ^

        

3. - hur känsligheten i lärarens bromspedal påverkas jämfört med systern utan

bromshävning

System A: . Kommentarer:

System B:

  

    

4. - hur möjligheten att stanna fordonet i låg hastighet påverkas (=50 km/h)

 

System A: Kommentarer:

System B:

 

  

  

 



   

5. - hur möjligheten att stanna fordonet i hög hastighet påverkas (=70-80 km/h)

System A: _ Kommentarer:

  

System B:

   

6. - din möjlighet att förstärka elevens bromsning

System A: Kommentarer:

System B:

      

7. - hur snabbt bromsen återställs efter en hävning

Elevens Lärarens

System A: Kommentarer:

System B:

 

      

8. - hur effektiviteten påverkas vid flera inbromsningar av läraren, i följd

System A: Kommentarer:

System B:

  

 

  

9. - sannolikheten för en felaktig handling av läraren med systemet monterat

System A: ' Kommentarer:

System B:

 

 

  

 

4

10. - en sammanvägning av de olika systemens användning och funktion:

System A: Kommentarer:

System B:

 

 

 

  

Övriga synpunkter på de båda systemen (skriv gärna på baksidan):

 

  

 

 



  

Stanna i 50 km/h

Stanna i 70-80 km/h

Upprepad bromsning

Omedelbar bromsning efter hävning
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En datum Er beteckning

Bertil Moren

Statens väg- och trafikinstitut
Olaus Magnus väg 37 _ .

583 30 LINKÖPING ,_
l§ i\

?gnugéföägçinüüüáeåá
;_. 1991 -m- 3 0
?§an g //9/ d 5

Dubbelkommando med bromshävningsfunktion

Jag vill tacka för en trevlig och givande dag i Linköping och
redovisar här våra gemensamma synpunkter på de två systemen.

Vad gäller systemErga där inte ingrepp i bilens ordinarie
hydraulsystem gjorts ser vi inga formella hinder för ett god-
kännande. Förutsättningen är att den slutliga produkten är
fackmannamässigt monterad samt dimensionerad för de krafter so
enligt föreskrifterna ska kunna motstås.

Den slutliga bedömningen görs dock av besiktningsmannen vid
respektive registreringsbesiktning på samma sätt som för ett
konventionellt dubbelkommando.

Beträffande det system där ingrepp i hydrualsystemet skett,
krävs en något mer omfattande dokumentering.

Kontakt måste tas med respektive fordonstillverkare, varefter

man med stöd av deras samtycke kan intyga funktionen på syste-

met och att inte bilens ordinarie bromsfunktioner äventyras. V

tänker då närmast på funktionen vid kretsbortfall samt att
arbetsvolymen är tillräcklig för den ytterligare mängd vätska

som krävs.

Att bromsvätskan byts som fallet var i prototypen anser vi var

olämpligt. I sådant fall krävs försäkran om att ordinarie sys-
tem inte påverkas negativt av den nya bromsvätskan samt att de
är blandningsbar med originalet, då det ställer sig svårt att

helt tömma ett system.

Vidare framkom det vid provkörningen att det var svårt att upp-
nå tillräckliga bromskrafter på lärarsidan.

Något tillförlitligt retardationsprov kunde inte utföras vid
tillfället, men bromskraften var inte tillräcklig för att kunna

hålla en rusande bil vid ofrivilligt gaspådrag.

  

HUVUDKONTOR

Postadress Gatuadress Telefon Telegram Telex Telefox Bonkgifo Pos'gim

Box 508 Krossgaton 38 bilprov 11380

162 15 VÄLUNGBY STOCKHOLM-VlNSTÅ 08-759 2] 00 stockholm bilprov .' 08-759 54 24 KKJ-5317 70 64 43-9



AB SVENSK
BILPROVNING 1991-01-25 5516/90

Servoassistens på lärarplats anser vi därför vara en nödvändig
het. Att åstadkomma samma effekt med t ex längre bromshävarm
tror vi blir svårt med tanke på problemet att erhålla tillräck
lig pedalvägsreserv vid kretsbortfall.

En dokumentation över använda ventilers funktion och lämplighe
för ändamålet behöver dessutom visas.

Ovanstående synpunkter är enbart baserade på en teknisk värde-
ring.

Systemens lämplighet för övningskörning i trafikskolebil över-
låter vi till Trafiksäkerhetsverket att ta ställning till.

Med vänlig hälsning

AB SVENSK BILPROVNING

Tekniska avdelningen
, 1/2/ . I_ ,

Tommy Moodh
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.General Motors Normsxa Ab

Herr Bertii Morén 1.

V T I Linköping

FAX 013- 141436

14-6-91

Ang. Dubbeikomando för biiskoiebiiar, med möjiighet för iäraren att häva

eievens bromsning. '

Herr Moren.

Vår Herr G. Koch har rapporterat om den visning som anordnades av Professor

Mart Magi och Herr Hans Andersson vid VAG, Södertäije av ovannämnda broms-

kommando system.

Några synpunkter från tekniska avdeiningen på GM Nordiska, utan att i detta iäge

ha kontaktat fabriken föijer:

De tvä oiika system som presenterades var deis ett hydrauiiskt som erfordrar

ingrepp i befintiigt bromssystem och deis ett heit separat mekaniskt system som

påverkade eievens bromSpedai.

Det första systemet, presenterat av Professor Magi, innebar ingrepp i biiens

befintiiga bromssystem ( Kapning av hydrauiiedningar, montering av nya ventiier

samt en extra hydrau1cy1inder), för att häva eievens bromstryck.

Eniigt vår uppfattning är ett sådant ingrepp oacceptabeit på våra biiar, och

skuiie innebära mycket omfattande testning vid fabrik. samt homoiogering med

EEC och ECE regiementena.

Det andra systemet, presenterat av Herr Andersson var ett mekaniskt/hydrauiiskt

system, viiket direkt påverkade eievens bromspedai, utan ingrepp i biiens hydraui-

system.

Av de två systemen är förmodiigen detta system det som med minsta svårighet kan

vidareutvecklas eftersom det 1ämnar orogina1systemet orört. Det är dessutom

kompatibeit med ABS, viiket det första systemet inte är.

136 82 HANINGE SWEDEN a Telefon 0750-715 00 - Telefax 07501 10 30 - Telex 17299

söksadress: Armaturvägen 4 o Jordbro S Industriområde Telegram GENMOTNORD

   

 



Forts, bromssystem... 2.

På testbiien var ijudet av hydrauipumpen något störande, samt var s1agiängden

av bromspedaien vid tvångsåtergång så iáng, att risk kunde finnas för kiämning.

Ovanstående anmärkningar är givetvis personiiga och subjektiva, men framförs

eftersom de upp1evdes vid faktiskt prov.

Vår uppfattning i detta första skede är. att det andra systemet är att föredra

för vidareutveckiing, eftersom det inte gör ingrepp i biiens ordinarie broms-

system.

Vi tackar för en interssant visning och ser fram emot att få fö1ja utveckiingen.

Med vän1ig häisning

GM Nordiska AB

cm "3 ff
...få ____ LXCLAjê/YYM _ f

8. Svantesson G. Koch

Chef, Typning & Certifiering Ingenjör
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TELEFAX - WWWATIÄRZSIIDR

Till Statens Väg- och Trafikinstitut,
Att: Bertil Morén, Linköping

Från V.A.G Sverige AB, Nils-Erik Karlsson, CL
(4 . 075%3534/ FM 0155/33:) 38)

kater på bmhävningssystgn för bilskolebilar

1991-05-14 uppvisades hos oss 2 olika bmhäxmingssystan konstruerade av
Hans Andersson (system A) 'resza Mart Mägi (system B) . Representant för
V.A.G Sverige AB var Nils-Erik Karlsson och Ingemar Granath.

Här följer våra synpunkter på dessa system.

Allmänt: Viärtveksamatillbehovetavenanordningavdethär
slaget, särskilt ned hänsyn taget till de problem san
redovisas här.

Funktion: System A fungerade i och för sig väl. Fördelen är att
endast ett mindre ingrepp måste göras i bilens ordinarie
system (ändring avbra'rspsdal). Däremot är vi. tveksamma
till säkerhetsaspekten, då elevens ben trycks tillbaka
nedstorkraftochriskerarattklämrasmttexratten.
Detta ger också en obehaglig känsla för eleven. I detta
prototyputförande krävdes dessutan flera åtgärder för
att aktivera systetet, detta kan dock säkert förenklas.
Svårigheter uppstår också när man på andarna bilar ska
finnaenfästpmrktscmkantauppderelativtstora
krafter san här kanter ifråga.

SysoemBhadeenmycketbehaglig flmktimrrenbordeha
servoassistans för läraren. Nackdelar: är att ingreppet i
bilens ordinarie brarssystan är betydande. Dessutan kan
anpasmingen till fordon med låsningstritt brmzssystem
skapa problem särskilt på bilar med system integrerat med
Inmmdbrcmscylinder och brurekraftsförstärkare. Gäller t ex
sam-.liga Volkmgemodeller med denna utrustning.

Bilaga 2:3
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Varken Audi PB eller Volkswagen AG nedger nägra san helst
ändringarpåbrmlssystaretsaninteärsanktioneradeav
den. Detta gäller även 1: ex brarspedaler. Inget av dessa
båda system kan därför accepteras av V.A.G Sverige AB i
nuvarande utformade, cm det inte provas och godkänns av
resp biltillverkare. Möjlighet att få ett sådant god-
kännande är i dagsläget minimalt, då resp försöksavdel-
ningar är uppbokade för egna nykmstruktimer. Vi vill
dock inte helt utesluta att en bedåming kan göras cm
ett slutgiltigt system presenteras som är avpassat för
mtering i någm av våra mdeller. Alternativt kan man
tänkasigendispens frånTSVsannedgerändrhugiett
tidigare godkänt system

Med vänlig hälsning

v.A.G SVERIGE AB _
Sektor Servier
Lagkrav och

  
. gar
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Vld en demqhstfäéion å StOCkholm den 14:e maj, hade vi möjlighet:ååtåäaätlåååmêääzå då åvá prOåotypsystem som finns framtagna;. , :,\ ;á _ a1 ans An ersson, och
av Professof$uêgçäMág§. System B, framtaget
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I nekt anser vi att System B är att föredra.

:Larg mindre "negatlva" effekter än System A.
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SCANDINAVIAN MOTOR
MITSUBISHI
MOTORS PO. Box 8144. S-163 08 Spånga, Sweden

Fagerstagatan 29 (Lunda lnd.omr.)
Te1efon/Te1ephone +46 (8) 621 19 60
Fax +46 (81621 13 82.Te1ex 17502
Bankgiro 916-0979. Postgiro 41 49 04-3

 

1991-05-21 TH/eh

Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKOPING

Attn: Bertil Morén

Ang bromshävningsutrustning för körskolebilar

Vi hade en trevlig genomgång av de två olika systemen, som förevisades den 14:e maj hos
Toyota. Vi fick tillfälle att provköra båda systemen och granska de olika tekniska
lösningarna.

Det stora problemet, som vi upplever med dagen bilmodeller är det begränsade
fotutrymmet framför passagerarstolen fram, samt under hela instrumentbrädan. Detta
begränsar avsevärt den extra utrustning, som måste monteras inuti fordonet, såsom extra
pedalställ, servoaggregat och dylikt. Fördelen voro om all utrustning med undantag av ett
eventuellt pedalställ, installeras i motorutrymmet på samma sätt som Mart Mägi har gjort.

Min spontana reaktion är att jag föredrar Mart Mägis system trots att man gör ingrepp i
bilen ordinarie bromssystem, vilket kan bli svårt att få fabriken att godkänna. Här bör
TSV tillstyrka med en generell dispens för körskolebilar. Fördelarna med Mägis system är
att man kan erbjuda körskolan en "universal-sats", som bör kunna passa i stort sett till
samtliga på marknaden förekommande bilmodeller. Det andra systemet måste mer eller
mindre skräddarsys för varje enskild modell med tanke på bromspedalens infästning,
bromsljuskontaktens utformning och tryckpumpens placering.

Ett alternativ till dessa två system vore att uveckla någon typ av handmanövrerad så kallad
"joy-stick"-broms för läraren. Detta skulle underlätta montering/placering jämfört med en
"normal" bromspedal framför föraren. Monteringsingreppet i kupén blir minimalt och
kommer att kunna passa till alla bilmodeller. Installationen skulle kunna göras exempelvis
på golvkonsollen.

Vi är väl medvetna om att båda systemen är av prototyp-karaktär och måste givetvis
vidareutvecklas innan den färdiga produkten kan erbjudas.

Med vänlig hälsning

SCANDTNÃVIÃN MOTOR COMPANY SMC AB
/Tekniska 'elni 'ge/h,i 1t / L,/;;,...» 7

Tommy' ultberg J
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(\ OLLE OLSSON
BI|_IN1PC)RT

Bertil Morén
Statens Väg- och trafikinst

581 01 LINKÖPING

1991-05-21

ANG VTI:S BESÖK DEN 14 MAJ 1991

Ärende: Möjligheten att överföra bromstrycket från köreleven till
läraren. Avser trafikskolebilar.

På bl a Mägis uppmaning översänder jag våra synpunkter från mötet
här i Uppsala 13/5 1991.

1 Vi inser behovet och nödvändigeten.

2 Båda lösningarna är intressanta och förefaller att vara enkla.

3 Det blir sannolikt stora problem att få japanerna godkänna
ingrepp i bromssystemet, vilket är fallet med Mägis system.

4 Systemen verkar att kräva lite för mycket utrymme. Många
trafikskolebilar används även privat.

5 Merkostnaden för systemen är i sig ett problem för oss, efter-
som vi subventionerar varje trafikskolebil med ett gratis
aggregat.

6 Vår andel av trafikskolemarknaden är mycket liten, varför
utvecklingskostnaderna inte för närvarande är av intresse för
oss.

Med vänlig hälsning

OLLE OLSSON BILIMPORT

FörSäljningsavdelningen

(fXVLL///1<Ã(/QL 1 i? xi§________
John Berggren

Olle Olsson Bilimport Besöksadress Telefon Telefax Telex

Box 57 Fyrislundsgatan 80 018-17 05 00 018-15 40 58 76097 Bilolle
8-751 03 Uppsala Uppsala

Sweden
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Björn Berglöf TIN Al7-l'
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Dubbelkcmmxio brusar

ORIMERING

Körskolebilar hamnar ibland i
och missbedömer situationer.
att hanteta bilen på rätt sät

situationer orsakade av att eleven är ovan
Eleven har inte den vana som erfordras för'

t. Främst är det bromsförfarandet som de

 

inte klarar av. I dagsläget r .läraren ingen möjlighet genom sitt
Mbelkomando att hjälpa til , ta över bromsningen av bilen. Många
onödiga olyckor kan eliminer s om körskoleläraren fick möjlighet att ta
över bromsningen av bilen.

Med anledning av detta påbör ades, för många år sedan, utvecklingsarbete
för att uppfylla körskolelär
utvecklingsarbetet har varit
Chalmers Tekniska högskola.

Hans Andersson utvecklade et1
bromssystem inte behövdes, u1
dubbelkomuando. Hart Magi ut*
ordinarie bromssystem är nöd1

Björn Berglöf och miderteo
'910515 i Trollhättan.

Hans Anderssons system satt 1
tillfredsställande och kan ft

 

  

;an enbart pedalsystemet med dess
recklade ett system där ingrepp i bilens
rändigt.

rens önskemål. Pionjärer i
Hans Andersson. Åmål, samt Mart Mägi

system där ingrepp i bilens ordinarie

fick tillfälle att provköra nämde system

ronterat i en Saab 900. Funktionen var
Srbättras ytterligare om det blir fråga om

Serietillverkning. Systemet 'r enkelt och ger körskoleläraren möjlighet
att helt ta äver branspedale .
som måste hävas under en
vilket torde vara tillräcin

Mart Mäki system satt monter
ventiler som inkopplats i bi

Fördelen med detta system
och stänger inte längre är
genom ett dubbelkomando som
flesta bilar.

Det är inte min uppgift att
det avgörandet till berörda
konstatera att båda systemen
även, ut säkerhets» och till

 

  
  

    

   

 

   

 

Diskussion förekom om vilka pedalkrafter
ksitutation. Dagens system lyfter BOOON

t i en Volvo 740 och arbetar med elektriska
ens ordinarie bransledningar.

te vara att dubbelkcmmando, via rörkrökar
' vändigt, utan här styrs Önskad funktion
tyr elektriska ventiler. Lätt-.monterat i de

öma ut något av systemen utan överlämnar
gheter och körskolelärare. Jan kan bara

tillhandahåller önskad funktion och att de
förlitlighetssynpmkt, borde ftmgera.
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Volvo Personvagnar AB
Göteborg

. Forskningsledare
Bertil Morén
VTI

Olaus Magnusnväg 37
, 581 01 LINKOPING

Erreferens Vår referens Telefon direktval Datum

90200-RF/KOW 91-06-10

Betr. Dubbelkommando för bilskolefordon.

Vi har anmodats att ge Volvos synpunkter på två alternativa
system för rubricerade funktion i brev av 90-05-15 med bifogad
teknisk rapport och skisser.

Betr. Chalmers-förslaget, som kopplas in i vagnens hydrauliska
bromssystem, vill vi uttrycka vår tveksamhet.

Bilens bromssystem är optimerat för säker funktion och livslängd
under givna förutsättningar och den skisserade lösningen ändrar
tveklöst dessa förutsättningar.

Varken bromskomponenttillverkarnas eller biltillverkarnas garantier
kan förutsättas gälla efter denna typ av ingrepp.

Ett system för dubbelkommandofunktionen som ligger helt utanför
hydrauldelen bör rimligtvis ha bättre förutsättningar att klara
uppgiften .

Givetvis krävs en väl dimensionerad konstruktion med goda
ergonomiska egenskaper.

Några synpunkter på det presenterade ERGA-systemet i dessa
avseenden kan ej ges.

Med vänlig hälsning

VOLVO PERSONVAGNAR AB
\\ uktion och Utveckling

  

 

Rune Fritsby \

 

Postadress Telefon Telegram Telex Telefax, Grupp 2

405 08 Göteborg Växel 031 -59 00 00 Volvocar Göteborg 27000 VOLVO S 031 -54 87 48
Inköp

Telefax, Grupp 3

031-53 76 33
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®TOYOTA
TOYOTA AUTOIMPORT AB

ETT SMA FÖRETAG

Statens Väg & Trafikinstitut
Bertil Morén
Olaus Magnus Väg 37
581 01 LINKÖPING

Er ref./Your ref. Vår ref./Our ref. Datum/Date

BÖS/acs 136 1991-06-14

Dubbelkommando, körskolebilar

I samband med Hans Andersson och Mart Mägis besök hos oss
den 14 maj 1991, ombads vi att avge våra synpunkter på de bägge
system av dubbelkommando för körskolebilar.

Vi ber om ursäkt för vårt dröjsmål med svaret.

Vi anser att det system som utvecklats av Professor Mart Mägi, är i
vårt tycke, överlägset det som Hans Andersson uppvisade.

Ett av skälen till att vi föredrar Mart Mägi's konstruktion är det
minimala utrymme som detaljerna kräver, för en inmontering i
fordonet.

Vi har förståelse för att de bägge systemen var prototyper och
därför i en större tillverkningsserie kan sofistikeras.

Vi förutsätter att Trafiksäkerhetsverket avger sitt godkännande av
arrangemanget.

Med vänlig hälsning

TOYOTA AUTOIMPORT AB
Tekniska7avdelningen
Förmarknad /r///' //

/w _ _/ //i/ MH-w [i

//Börje/Söderberg
1/

i

I" '
/5/ /
's'-

<1.

7  
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Bilaga 3

SÅ mm SÅG DET UT NÄR JAG AVSLUTADE PROJEKTET.

 

Det har varit svårt att rita upp det hela på ett enkelt och tydligt

sätt. Som det här är ritat sitter det inte monterat i bilen. Hen

sambandet mellan hydraulcylinder och bromspedal är exakt som på

bilden. Skillnaden är att hydraulcylindern sitter monterad i stort

sett

är

B är

C är

är

F
J är

horisontell och parallell med rattstången.

ett kraftigt fäste som sitter monterat under ratten.

hydraulcylindern som via sitt fäste, är förbunden med A.

en hävarm som gör att utväxlingen blir 1:2, hävarmen är lagrad i A.

en hylsa som glider på kolvstången vid normal bromsning med

bromspedalen på förarsidan.

den tappsom sitter monterad på den undre peduldelen och till
vilken dubbelkommandot är monterat.



TEKNISK BESKRIVNING.- SYSTEM ERGA

Målet var att göra det möjligt för trafikläraren att häva elevens

bromsning med en anordning som inte gör några ingrepp i bilens

hydrauliska system. '

Grunden till arbetet har varit idén att dela bromspedalen i en

övre och en nedre del.

Nedre delen är helt enkelt orginalpedalen som vi skurit bort pedal-

plattan på. På denna del har vi svetsat fast axeltappen för anslutnining

till det konventionella dubbelkommandot.

Övre delen är utformad som ett U med öppningen nedåt på sådant sätt

att den normalt omsluter nedre pedaldelen.

De båda pedaldelarna är lagrade på samma bult som orginalpedalen.

Det som händer när läraren häver elevens bromsning är att man lyfter

upp övre pedaldelen, till pedalens normala vilolage.

När jag började med projektet viste jag inte vad jag skulle använda för

någon kraft att lyfta pedalen med.

Det jag nu har är enOljepump som med hjälp av en hydraulcylinder

lyfter den övre pedaldelen.

 

77// //ux/UCYCy//na/är 1

  

f9
/C

7P
äd

J9
l

  

Du [758///007/776/20/0r45 005 /0 vZ/7 2/7?



Bilaga 4

Maskin- och fordonskonstruktion
Chalmerstekniska högskola
412 96 GOTEBORG
prof. Mart Magi

l990-l0-l9

Arbetsmiljöfonden
Box 1122
111 81 STOCKHOLM

Teknisk slutrapport om projekt 89-0736:
Dubbelkommandoför bilskolefordon med tillkommande möjlighet
för läraren att helt eller delvis eliminera elevens bromskommando

Refererande till en preliminär rapport i detta ärende daterad 1990-08-31, bil. 1, är jag nu
i stånd att avge en teknisk slutrapport. Gentemot tidsuppskattningen i den preliminära
rapporten uppstod ytterligare viss försening p.g.a. en både försenad och av felaktiga detaljer
bestående leverans av ventiler från Schweiz.

Ekonomin rapporteras separat inom den närmaste tiden. Till dags dato har jag inte från
AMF rekvirerat några medel för ifrågavarande projekt. Uppkomna kostnader har för-
skottsreglerats av vår institution.

Projektet startades utgående från en projektbeskrivning daterad 1989-05-23, bil. 2. Mål-
sättningen var att bevisa, att ett helt nytt koncept kunde fungera klanderfritt för att, utöver
vanlig lärarbromsning, kunna från lärarsidan åstadkomma hel eller partiell reducering av
elevens bromsning. Tanken var att söka en lösning, där man utnyttjade redan utvecklade
bilhydrauliska komponenter, främst ett ABS-system, en växelventil och en
differenstryck-sensor, kopplade exempelvis såsom visas i schema i bil. 3. Kostnadsramen
var ej så tilltagen, att utveckling av en ergonomiskt riktig och produktionsvänlig slut-
produkt, klar för marknadsföring, skulle kunna ingå i projektet.

Förstudie

Under sommaren 1989 ufördes en förstudie av teknolog Linus Lundberg. Som resultat av
förstudien framkom bl. a.:

- Det vanligaste bilmärket bland övningsbilar syntes vara VW Jetta.

- Befintliga dubbelkommandosystem kunde indelas i två huvudgrupper, där lärar-
_ ' och elevdelen var hopkopplade:
a/ med stela länkarmar och axlar, och
b/ med böjliga stållinor.

- I de flesta (vänsterstyrda) bilmodellema gick det inte att på lärarplatsen inmontera
ett standard pedalställ (för högerstyrda bilar), eftersom utrymmet bakom torped-
plåten var upptaget för olika hjälpsystem, speciellt ventilationsrör o. dyl. '

- ABS-system är i nu-läget mycket ovanliga i övningsbilar.

- Kopplingsschemat för ABS-systemets elektroniska logikenhet gick inte att de-
chiffrera på ett enkelt sätt. Logikenheten var kontinuerligt självdiagnostiserande,
och skulle det upptäckas något avsteg från normala driftsbetingelser, urkopplades
hela ABS-systemet.
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Nytt, modifierat koncept

Med lärdomar från förstudien beslötjag att geupp tanken att använda redan befintliga

bilhydraulik-komponenter förlösandet av den åtagna uppgiften. Istället såg jag möjligheten
till en ännu enklare principlösning, som inte krävde ett i övningsbilen förinstallerat
ABS-system, men som utnyttjade komponenter från konventionell maskinhydraulik. Den
nya principen sammanfattas i kopplingsschemat i bil. 4 och den karakteriseras av enkelhet
på gränsen till det självklara.

I det föreslagna konceptet kommer lärarsidans bromspedal att överta, efter viss initial-
nedtryckning, kontrollen av bromsverkan och ge den grad av bromsning, som läraren
önskar. Elevsidans bromspedal kommer att bli blockerad.

Den nya ochenkla principens implementering har emellertid riktat uppmärksamheten på
ett antal detaljer, som kräver speciella åtgärder. Dessa åtgärder har vidtagits undan för
undan, och detta har varit huvudanledningen till, att projektet inte kunde föras till ett
framgångsrikt slut inom den ursprungliga tidsramen. Nu är sannolkt alla Sådana från början
oväntade överaskningar avslöjade och åtgärdade. Den senaste åtgärden vidtogs i slutet av
september. Sedan dess har en prototyp inmonterad i en Volvo 740 GLE testats mångsidigt
av flera personer inom vår institution. Testerna har utfallit till vår fulla belåtenhet.

Följande detaljer har krävt speciell uppmärksamhet :

0 Standard bromsvätskas angrepp på tätningar och packningar i normala ventiler för
maskinhydraulik. Ventiler med tätningar och packningar av bromsvätskeresistent
EPDM-gummi kan fås endast till betydande merkostnad och med lång leveranstid.
I den fungerande prototypen har detta problem lösts med dubbel säkerhet: syntetisk
bromsvätska i kombination med tätningar och packningar av viton.

- Ofrånkomligt interntläckage i slidventiler, som är den vanligaste ventiltypen inom
maskinhydrauliken. Aven mycket begränsat inre läckage kan bli besvärande, spe-
ciellt vid varm väderlek. I den fungerande prototypen har detta problem lösts genom
användning av något dyrare ventiler av sätestyp.

- Dränering av det i elevens bromskrets uppbyggda bromstrycket. Det måste sä-
kerställas att ventilema omställs medan lärarsidans huvudcylinder är i sitt opåver-
kade läge. Då kan den för bromstryckets reduktion erforderliga bromsvätske-
mängden via lärarsidans huvudcylinder strömma till den för båda huvudcylindrar
gemensamma bromsvätskebehållaren. I den fungerande prototypen har detta ås-
tadkommits genom en utökad "tomgångssträcka" för lärarsidans bromspedal.
Hydraulventilema omställs på signal av en mikrobrytare, som aktiveras i början av
pedalrörelsen, med god marginal före det läge, där huvudcylindem börjar bygga
upp bromstryck.

Säkerhetsaspekter

Ventilema är kopplade så, att de i strömlöst läge sammankopplar elevens huvudcylinder
med bilens bromssystem. Bilen fungerar då så, som vore den utan dubbelkommando. Detta
läge säkerställs mekaniskt av förspända ställfjädrar i ventilema. Dubbelkommandot kan i
prototypvagnen frånkopplas med en i handskfacket placerad nyckel, som bryter ström,-
kretsen till ventilomställningen. Samma tillstånd uppkommer, om mikrobrytaren under
lärarens bromspedal eventuellt upphör att ge kontakt. Skulle mikrobrytaren av någon
mindre sannolik anledning fastna i läget kontakt, förblir lärarsidans bromsar verksamma
(tills man bryter strömkretsen med den nämnda nyckeln). Sannolikheten för att ventilema
skulle fastna i ett mellanläge, som frånkopplar båda bromspedalema, är i praktiken helt
försumbar med de i prototypen använda ventilema.
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Några egenheter hos prototypen

Prototypfordonet har utöver bromsfunktionen även ett mekaniskt., med .mantlad .kabel
fungerande, dubbelkommando för kopplingen. Denna anordning fungerar hjälpligt, men
är långt ifrån perfekt. (Utveckling av dubbelkommando för koppling ingick inte i upp-
draget. För den slutliga produkten föreslås ett hydrauliskt dubbelkommando också för
kopplingen. Detta kan ordnas med en växelventil, som finns utvecklad för fordonsbruk,
vilket visas i en bromsapplikation i bil. 5.)

Prototypfordonets ordinarie bromshuvudcylinder fungerar med vacuum-servo. Denna typ
av huvudcylinder är mycket utrymmeskrävande, och det är i praktiken omöjligt att få plats
med en sådan i kupén. Prototypens huvudcylinder är utan servoverkan för att kunna byggas
in i kupén. För att ge erforderligt bromstryck, kräver den en ansenlig tryckkraft. Broms-
pedalens hävarm har valts som en kompromiss, som på lärarsidan kräver en något högre
pedalkraft och en något längre pedalväg än vad som vore fallet med en servocylinder. För
en ev. slutlig produkt finns det att tillgå dyrare huvudcylindrar med hydraultryck-servo.
Dessa är av samma storlek som huvudcylindrar utan servo, och de kan komma i fråga, om
prototypens pedalkraftskrav anses vara oacceptabla.

Ventilerna i prototypfordonet är de minsta i standardsortimentet men ändå överdimen-
sionerade för både tryck och flöden. Den i bromskretsen inneslutna bromsvätskevolymen
är därför onödigt stor. Inkoppling av ventilema har delvis skett med högtrycksslang (för
att förenkla installationsarbetet). Slang är ofrånkomligen mera elastisk än bromsledningar
av metall. Båda dessa faktorer gör, att prototypens bromspedaler vid bromsning fjädrar
mera än konventionella bromspedaler. (Den bromspedal, som för tillfället är blockerad av
ventiler, känns däremot påtagligt stum, emedan den inneslutna vätskevolymen i detta fall
är mycket liten och sätesventilema är absolut täta. Vid slidventiler kunde man märka att
bromspedalen vid stort bromstryck sjönk något till följd av det ofråkomliga inre läckflödet).
Om denna elasticitet i det slutliga utförandet skulle uppfattas som alltför besvärande, kan
man dels konsekvent använda metalliska bromsledningar, dels överväga konstruktion av
speciella miniatyrventiler.

. , Pedalarrangemanget i kupén svarar inte mot rimliga ergonomiska minimikrav. De torde
' emellertid duga väl för en utvärdering av ,konceptets funktionsduglighet och potential. Det
finns gott om utrymme för nya innovationer vad gäller den praktiska utformningen av
lärarsidans pedaler.

Slutord

Hävning av bromsverkan med tillförsel av extra energi var känd tidigare. Jag anser mig
härmed ha framtagit en prototyp, som klart visar, att man på ett enkelt sätt kan reduce-
ra/eliminera elevens bromsverkan utan att extra energi behöver tillföras (utöver en minimal
energimängd för omställning av ventiler). Det föreslagna systemet kan redan nu byggas
till överkomligt pris av standardkomponenter. Vid tillverkning i större serier lönar det sig
sannolikt att utveckla en integrerad miniatyrventil i stället för de nu använda två överdi-
mensionerade standardventilerna. Därmed kommer komponentkostnaden att reduceras.
Installationen är enkel, och systemet kan utan större svårigheter flyttas från en bil till en
annan utan att lämna störande spår efter sig.

Den nuvarande prototypen av dubbelkommando är installerad i en bil, som har dispens för
ingrepp i bromssystemet till utgången av 1990. Under den tiden kan systemet granskas
och provköras efter överenskommelse av lämplig tid. Om behov finns, kan dispensen
sannolikt förlängas och det nya dubbelkommandot testas även senare, t. ex. fram till
1991-06-30.

CTH dag som ovan NI...,





Maskin- och fordonskonstruktion

Chalmerstekniska högskola
412 96 GÖTEBORG

prof. Mart Miigi

1990-08-31

Arbetsmiljöfonden
Box 1122
111 81 STOCKHOLM

Ang. rapportering av projekt 89-0736: ,
Dubbelkommando för bilskolefordon med tillkommande möjlighet
för läraren att helt eller delvis eliminera elevens bromskommando

Refererande till ett telefonsamtal med Er Anita Karlsson nyligen vill jag bekräfta, att
projektet p. g.a. vissa oförutsedda faktorer har blivit något försenat, men är på mycket god
väg att komma till ett framgångsrikt slut.

I praktiken kunde jag vid en demonstration i Kalmar i maj i år visa, att mitt koncept
fungerade (se bif. utdrag urSTR-aktuellt, nr 2,1990). Då hade jag genom övergång till
syntetisk bromsvätska lyckats eliminera de problem, somoväntat uppstod vid en tidigare
demonstration i april i Stockholm.

Under sommaren har jag testat systemet under varierande betingelser. Därvid har det
framkommit, att under varma dagar kan det interna läckflödet i de urSprungligen använda
ventilema bli något störande. Det finns en näraliggande lösning även till detta problem:
en övergång från standardventiler av slidtyp till något dyrare ventiler av sätestyp. Efter
semesterperiodens slut har jag beställt sådana ventiler, men de har ännu inte blivit leve-
rerade (från Schweiz). Enligt senaste löfte skall de levereras under vecka 36 (jag är själv
bortrest till fordonskonferens i Budapest samma vecka).

Jag vill härmed be om respit med den definitiva slutrapporten tills

- jag har hunnit testa de nya sätesventilema, och

° har hunnit kontrollera, om någon del av min lösning är patenteringsbar.

Båda ovannämnda saker borde rimligen medhinnas under september månad, oaktat att
jag deltar i utrikes konferenser under veckorna 36 och 38. Åtgärderna inryms dessutom
i projektets kostnadsram.

Jag kan också nämna, att mitt systern sannolikt kommer att demonstreras för experter
vid VTI i Linköping vid en träff någon gång i oktober.

Med bästa hälsningar
Göteborg dag som ovan

W *
Mart Mägi



MASKIN- OCH FORDONSKONSTRUKTION

Prof. Mart Magi
1989 05 23

PROJEKTBESKRIVNING

DUBBELKOMMANDO FÖR BROMSNING AV PERSONBIL VID ANVÄNDNING

SOM ÖVNINGSFORDON.

Rubr. behov har under viss tid varit känt. Idag förekommande
dubbelkommandon medger inte, att läraren reducerar eller helt
upphäver bromsverkan, som definieras av trycket på bilens or-
dinarie (d.v.s. elevens) bromspedal. Olycksstatistiken visar
entydigt, att t.ex. påkörningsstillbud bakifrån är klart över-
representerade för övningsbilar, varför upphävande av elevens
bromsning är klart säkerhetsbefrämjande. Arbetsmiljöfonden har
tidigare stött projekt inom detta område genom bidrag till
Hans Anderssons utveckling av en prototyp till dubbelkommando,
där läraren kan upphäva elevens bromskommando genom att med
med hydraulkraft mekaniskt trycka tillbaka elevens bromspedal.

Med ovanstående som bakgrund har fötts iden till vidareutveckling
av motsvarande utrustning. Genom ett annat grundkoncept torde föl-
jande kunna uppnås:

- behovet av mekanisk sammankoppling av bromspedaler elimineras,

- behovet av separat krafthydraulik elimineras,

- naturligare samband mellan lärarens pedaltryck och åstadkommen
bromsverkan erhålles, både vid kraftigare och svagare broms-
ning än elevens,

- enklare montering och demontering av dubbelkommando uppnås.

Tekniskt finns flera framkomliga vägar för uppnående av en sådan
lösning. Samtliga förutsedda lösningar utgår ifrån en extra broms-
pedal av konventionell form, där även lärarens bromskraft omvand-
las till bromsvåtsketryck.

Alternativa lösningar är tänkbara för logiken i systemet samt
blockeringen/avlastningen av elevens bromsvätsketryck. Logiken
kan fungera elektroniskt eller hydrauliskt och verkställandet kan
ske endera genom blockering medelst en nyutvecklad hydraulventil
eller genom avlastning medelst en existerande ABS-ventil, som
antas finnas på fordonet.



Det tänkta dubbelkommandot för broms kan sammanfattningsvis

beskrivas som utrustning, som inkopplas pá fordonets ordinarie
bromskrets (före ev. servo- och ABS-ventil) och som elektroniskt
även ansluts till befintlig ABS-ventil (det senare är ej helt
nödvändigt; ev. visar sig en nyutveklad blockeringsventil för
elevens bromsvätsketryck vara den mest effektiva lösningen).

Utrustningen avsesbli så utformad att alla extra funktioner enkelt
kan fránkopplas, så att bilen fungerar på samma sätt som före in-
stallation av dubbelkommando.

Projektet avses omfatta följande moment:

kartläggning av övningsfordonsflottans aktuella sammansättning,
speciellt vad gäller bromssystem och nuvarande system för
dubbelkommando,

utarbetande av logiksystem resp. val/utveckling av verkställande
enheter,

- tillverkning och montering av ett prototypsystem,

- funktionskontroll och preliminär utvärdering.

Resultatet av detta arbete, en protot
porteras före utgången av 1989. -

YP, färdigställs och avrap-
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