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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas metod och resultat

vid försök med elektroniskt orienteringshjälpmedel vid

snöröjning under svåra siktförhållanden.

Försöken har utförts under vintern 1975/76 på del av

väg 1067 Saxnäs-Stekenjokk, Västerbottens län. För-

söket har utförts på uppdrag av vägverket. Vid anlägg-

ning av provsträcka och vid försökets praktiska genom-

förande har den ordinarie snöröjningspersonalen från

vägförvaltningen i Dikanäs deltagit.
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Försök med elektroniska orienteringshjälpmedel vid

snöröjning

av Roland Östergren
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En utrustning vars syfte är att detektera snöröjnings-

fordons sidoläge samt att ge styrinformation till fö-

rare av snöröjningsfordon har framtagits och provats

under realistiska förhållanden.

Den metod för lateral lägesdetektering som har använts

vid försöket grundar sig på principen med magnetisk

styrslinga, dvs utnyttjande av det magnetiska fält,

som en strömgenomfluten ledare genererar i sin omgiv-

ning. Via detektorer placerade på fordonet kunde styr-

information ges till föraren. Informationspresentatio-

nen till föraren gavs visuellt via indikator som vi-

sade fordonets läge relativt styrkabeln.
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The Experimental Use of Electronic Direction-Finding

Indicators in Snow-Clearance

by Roland Östergren
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

Equipment designed to detect the lateral position of

snow-clearance vehicles and to transmit steering infor-

mation to the driver, has been developed and tested

under realistic conditions.

The experimental method used for detecting the lateral

position of a vehicle is based on the principle of a

magnetic steering cable in the road, i.e. by exploiting

the magnetic field generated from an alternating current

in the cable. Steering information is received by detec-

tors mounted on the vehicle and transmitted visually to

the driver by indicators showing the position of the

vehicle in relation to the steering cable.
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Försök med elektroniska orienteringshjälpmedel vid

snöröjning

av Roland Östergren
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En utrustning vars syfte är att detektera snöröjnings-

fordons sidoläge samt att ge styrinformation till for-

donets förare, som arbetar under mycket svåra siktför-

hållanden, har framtagits och provats under vintern

1975/76.

Den metod för lateral lägesdetektering som har använts

vid försöket grundar sig på principen med magnetisk

styrslinga, dvs utnyttjande av det magnetfält, som en

strömgenomfluten ledare genererar i sin omgivning.

Via detektorer placerade på fordonet som driver snö-

slungan har styrinformation kunnat ges till föraren.

Informationspresentationen till föraren har givits

visuellt via avvikelseindikator.

Syftet medförsöket var att undersöka metodens använd-

barhet och värde för förare av snöröjningsredskap som

arbetar under svåra klimat och siktförhållanden.

Flera alternativa systemlösningar för styrkabelplace-

ring och detektering samt informationsgivning kan

tänkas som lösning av problemet. Det system som mon-

terades hösten 1975 utnyttjade en tidigare använd, men

för denna tillämpning delvis modifierad anläggning som

tidigare utnyttjats inom VTI. Provanläggningens styr-

kabelplacering i körfältet fick på grund av denna del-

vis färdiga utrustning en fixerad förläggning med en

styrkabel i varje körfält.
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Med den valda systemlösningen erhölls ett maximalt

detekteringsområde som bestämdes av drivfordonets

bredd. Den maximala avvikelse från styrkabeln som en-

tydigt kan detekteras blev av storleken i 0,9 meter.

Med den provade indikatorenheten erhölls en upplösning

av 1'0,1 m.

Resultaten från försökstiden visar att vissa svårig-

heter föreligger för förare av snöslunga att följa den

utlagda styrkabeln. De svårigheter som förekommer or-

sakas av det faktum att föraren icke helt kan förlita

sig på den information han erhåller från indikatorn.

Föraren måste med hänsyn till risk för kollision med

föremål framför slungan hela tiden ha uppmärksamheten

riktad på området närmast slungans front. Detta gjorde

att föraren under långa tider under körningen underlät

att följa informationen från indikatorn vilket resul-

terade i att slungan hamnade utanför sitt detekterings-

område. De åtgärder som kan vidtagas för att eliminera

de nämnda svårigheterna är att utrusta slungan med

kollisionsvarningssystem som ger alarm till föraren om

kritiskt föremål framför slungan uppträder. Vidare bör,

med hänsyn till förarens reaktionstid och dynamiken

hos kombinationen truck-slunga, systemets detekte-

ringsområde utökas. Alternativt bör styrningen av

snöröjningsredskapet helt automatiseras så att föra-

rens funktion blir att övervaka körsituationen.

Inledande prov med kollisionsvarningssystem av typ

radar har med relativt gott resultat gjorts under se-

nare delen av provtiden.
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Av de observationer, beträffande behovet av oriente-

ringshjälpmedel vid snöröjning, som förarna har gjort

under provtiden framgår att behovet är starkt växlande

beroende av väderförhållande. Generellt framgår av

redogörelser från förarna att ett fullt utvecklat system

skulle vara ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta

snöröjningen under mycket svåra siktförhållanden.

Från provanläggningen har resultat erhållits som ger

information om de krav som måste ställas på elektroniskt

orienteringshjälpmedel för snöslungeförare. Ett elektro-

niskt orienteringssystem som uppfyller dessa krav är

fullt realiserbart till relativt låg kostnad.
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The Experimental Use of Electronic Direction-Finding

Indicators in Snow-Clearance

by Roland Östergren
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Equipment designed to detect the lateral position of a

snow-clearance vehicle and to transmit steering infor-

mation to the driver, who will be working under very

difficult visibility conditions, was developed and

tested during the winter of 1975/76.

The method used in the experiment to detect the lateral

position of the vehicle is based on the principle of a

magnetic steering cable in the road, i.e. by exploiting

the magnetic field generated by an alternating current

in a cable. Steering information is received by detectors

mounted on the vehicle driving the snow-thrower, and

subsequently transmitted to the driver. This informa-

tion is visualized on a deviation indicator.

The purpose of the experiment was to study the applica-

bility of the method and its value to drivers of snow-

clearance vehicles who work under very difficult climat-

ic conditions with poor visibility.

Several alternative systematic solutions to the placing

of the cable and its detection, and for the transmission

of information, are possible. The system tested during

the autumn of 1975 made use of an earlier method but

was modified according to another installation that

had also been used previously at the Institute. Since

some of the equipment used in the latter instance was

already available, the steering cables utilized in the
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present experiments were fixed in position, with one

cable being laid in each driving lane.

The system of choice furnished a maximum detection

range determined by the width of the driving vehicle.

The maximum deviation from the steering cable that can

be detected with clearly defined limits, is in the

magnitude of i 0.9 metre. Using the indicator unit

tested, a resolution of i 0.1 metre was obtained.

The results of the test period show that the driver of

the snow-thrower encountered certain difficulties in

following the laid steering cable. These difficulties

were due to the fact that the driver could not rely

completely on the information he received from the

indicator. Owing to the risk of colliding with objects

immediately in the path of the thrower, the driver was

obliged to concentrate his attention to the area direct-

ly ahead of the thrower. Consequently, there were long

stretches of time during the driving shift when the

driver neglected to follow the information transmitted

by the indicator, with the result that the snow-thrower

moved beyond the range of the detection area. In order

to eliminate these problems, the snow-thrower can be

equipped with a collision-warning system which alarms

the driver if critical objects are present in the path

of the vehicle. The detection range of the system can

also be extended, taking into account the reaction

time of the driver and the dynamics of the truck/snow-

clearance combination. Alternatively, the steering

system of the snow-clearance equipment could be fully

automated, which would leave the driver free to func-

tion merely in a supervisory capacity.

Initial trials with a radar-guided collision-warning

system gave relatively good results during the latter

part of the test period.

VTI RAPPORT 130



VIII

Observations made by the drivers during the test period

and relating to the need of equipment designed to indi-

cate the position in the road of snow-clearance vehicles

while at work, indicated that this need varied very

strongly depending upon weather conditions. The reports

handed in by the drivers indicate generally that a

fully developed system would be exceedingly helpful to

snow-clearance operations when visibility is extremely

poor.

The test installation has yielded information concerning

the requirements placed on electronic orientation devices

that must be regarded as essential. An electronic orien-

tation system that fulfills these requirements is fully

feasible at a relatively low cost.
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BAKGRUND

Vägverket har ansvaret för att vägen till Bolidengruvan

vid Stekenjokk är trafikerbar även vintertid trots de

mycket svåra snöförhållanden som uppträder på den del

av vägen som går över kalfjället. Vid snöröjningen är

siktförhållandena tidvis sådana att föraren av snöröj-

ningsredskapet har mycket svårt att lokalisera vägbanan.

Det har vidare förekommit att insnöade fordon påkörts

och skadats. För att underlätta arbetet som under dessa

förhållanden utförts med snöslunga har vägverket funnit

det motiverat att pröva elektroniska orienterings- och

detekteringshjälpmedel.
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STYRSYSTEM

Systembeskrivning

Som det enklaste realiserbara alternativet att ge styr-

information till förare av snöröjningsfordon som sak-

nar eller har begränsad visuell kontakt med fordonets

omgivning. bedömdes en anläggning med styrkabel i väg-

banan vara. Principen innebär att man utnyttjar det

magnetfält, som en strömgenomfluten kabel genererar i

sin omgivning. Med hjälp av magnetiska detektorer som

med lämplig geometri placeras på fordonet kan, inom

visst intervall, läget relativt styrkabeln bestämmas.

Fig 2.1 visar den principiella idén.

 

 

Läges-
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kator

 

 

   

 

 

 

 

 

Fig 2.1 Princip för lägesdetektering

Den magnetiska fältstyrkan som genereras är omvänt

proportionellt mot avståndet från kabeln. De i detek-

torspolarna genererade spänningarna blir en funktion

av avståndet detektor-styrkabel. Sambandet magnetisk

fältstyrka och avstånd visas i avsnitt 2.3. Den signal-

behandling som sedan utfördes i elektronikenheten be-

stod i en förstärkning av detekterad signal, toppvär-

deslikriktning av förstärkt signal samt en beräkning

av skillnaden mellan signalerna, som härrör från höger

resp vänster detektorspole.
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Den så erhållna skillnadssignalen blir, inom det läges-

intervall där styrkabeln ligger i området mellan

detektorspolarna, ett approximativt linjärt

samband, med nollpunkt då detektorspolarna befinner

sig på lika avstånd från styrkabeln. Dvs noll erhålles

då trucken befinner sig mitt över styrkabeln. En av-

vikelse i sidled medför ökad resp minskad signal i de

båda detektorspolarna vilket ger en skillnadsspänning

varstxaüuauoch storlek beror av vilken sida om styr-

kabeln trucken befinner sig samt dess avvikelse från

styrkabeln. Den erhållna skillnadssignalen kan således

användas för att ge styrinformation via en anordning

som omvandlar spänning till någon form av lägesindi-

kering. I sin enklaste form kan indikatoranordningen

utgöras av ett visarinstrument med sin nollpunkt mitt

på skalan. De begränsningar som ligger i den visade

detektorspoleplaceringen ligger i att det intervall

inom vilket systemet arbetar begränsas av det avstånd

på vilket detektorspolarna kan placeras från varandra.

Detta avstånd bestäms av bredden på det fordon på

vilken systemet appliceras.

I fig 2.10 visas det beräknade sambandet mellan detek-

torsignaler i höger resp vänster detektor då detektor-

systemet rör sig utefter vägprofilen. Dessutom, visas

den resulterande signal som erhålles efter bearbetning

och som utgör den avvikelsesignal som styr indikatorn.

Som framgår här är indikatorns signal icke entydig

utefter hela vägbredden.
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Det totala systemet fin? manuell styrning kan repre-

senteras av nedanstående blockschema
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Fig 2.2 Blockschema över totala systemet

Som framgår av blockschemat ingår föraren och system

truck-slunga som block i den slutna lOOp som hela

systemet utgör. Båda dessa block är svåra att definiera

och bestämma. Totala fordonets beteende vid en styr-

åtgärd från förarens sida förändras under snöröjnings-

arbetet beroende på de yttre betingelser som förekommer

i form av olika snödjup och vägunderlag utefter snö-

röjningssträckan.

Via indikatorn fick således föraren vägledning för att

möjliggöra att trucken-slunga styrs utefter en förut-

bestämd linje i vägbanan. Uppgiften för föraren är

således att översätta informationen till ett handlande

som ger fordonet en bana som så väl som möjligt överens-

stämmer med den önskade. Den information som kan tolkas

ur indikatorn är avdriften samt en uppfattning av av-

driftens riktning och effekten av förarens handlande.
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Informationen var tänkt att ges via förarens perifera

seende genom lämplig placering av indikatorn. På detta

sätt skulle föraren ej behöva utveckla någon speciell

observationsrutin utan kan införskaffa information

under det ordinarie arbetet med manövreringen och

observationer av händelser inom och utom fordonet.
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Provanläggning

Provanläggningen omfattade en sträcka om 450 m äldre

asfaltbeläggning på den del av vägsträckningen där

under tidigare vintersäsonger de största svårigheterna

vid snöröjning hade uppträtt. Fig 2.3 visar del av

provsträckan. Den utrustning som ingick i anläggningen

utgjordes av tidigare använt materiel där vissa modi-

fieringar gjordes för att anpassning till tillämpningen

skulle ske. Den del av utrustningen som nykonstruerades

var informationsenheten varifrån information till föra-

ren gavs. Den truck som ingicki.snöröjningsutrustningen

var av fabrikat Volvo BM LM 1240. Den snöslunga som

ingick var av fabrikat Viking PW 1350E.

Fig 2.4 visar kombinationen truck-slunga i arbete.

Systemet var uppbyggt och sammansatt av följande huvud-

enheter.

l. Styrkabel med drivelektronik

2. Elektronikenhet med indikator

3. Antennsystem.
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Som styrkabel användes standard mångtrådig enkelledare

RK4 som nedlades i ett fräst spår i vägbanan. Fig 2.5

visar nedläggning av styrkabeln. Spårets djup valdes

till ca 10 mm och bredden ca 7 mm. Som täckning an-

vändes på halva sträckningen sand och på den resterande

delen kallasfalt. Spåren gjordes med hjälp av kniv

monterad på truckens skopa. Spår gjordes i mitten av

varje körfält varvid styrkabelsystemet bildade en

sluten loop som matades från ena ändpunkten av slingan.

Den erforderliga styrströmmen erhölls från en utrust-

ning monterad i ett skåp placerat ca 10 m från väg-

banan. Skåpet visas i Fig 2.6. Den utrustning som ingår

i drivelektronikskåpet utgörs av nätaggregat för omvand_

ling av 220 V till 12 V kristalloscillator för genere-

_ring av den signalfrekvens om 5 kHz som användes, driv-

steg om 15 W för drivning av erforderlig ström genom

slingan samt uppvärmningsanordning med termostat för

att rätt omgivningstemperatur skall erhållas kring

den elektroniska enheten.
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För detektering av den magnetiska fältstyrkan använ-

des två antennspolar monterade på ett tvärgående rör

som monterades på främre delen av truckens lyftgafflar.

För att skydda antennerna mot mekaniska krafter gjordes

monteringen flexibel genom att antennerna fästes gummi-

upphängt enl Fig 2.8. Antennernas inbördes avstånd

bestämdes av truckens bredd och blev därför ca 2 m.

Antennernas höjd över vägbanan valdes till 0,25 m med

tanke på lämplig känslighet och risk för mekaniska

skador. Antennerna anslöts till elektronikenheten i

hytten via skärmad kabel.

Elekfägaiksahsäsa

Elektronikenheten för förstärkning och beräkning av

avvikelsen från styrkabeln monterades i truckens hytt.

Enheten innehöll även den indikeringsanordning som gav

visuell lägesinformation till föraren. Informations-

givning gavs via en rad om 16 lysdioder på enhetens

front. Fig 2.7 visar enhetens placering i förarhytten

vid de inledande försöken. De 16 i rad placerade lys-

dioderna motsvarar hela den detekterbara bredden dvs

ca i0,9 m kring truckens mittaxel. Detta ger en upp-

lösning mellan två lysdioder av ca 0,1 m. Två konstant

grönt lysande lysdioder i mitten av lysdiodraden an-

vändes som referens och motsvarade styrkabeln. En

avvikelse i sidled åstadkom via elektroniken att en

lysdiod motsvarande avvikelsen lyser och gav relativt

de fixa grönlysande dioderna information om hur stor

avvikelsen är. Förarens uppgift är således att göra

sådan styråtgärd att avvikelsen korrigeras så den lys-

diod som låg mellan de två gröna lysdioderna blev lys-

ande. I detta läge låg slungan rakt över styrenheten

och de båda antennerna låg på lika avstånd från styr-

kabeln. Genom lämplig dimensionering kunde ett intryck
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av en i sidled, motsvarande avvikelsen, kontinuerligt

rörlig punkt erhållas.

Information om avvikelsen kunde även erhållas från

ett på instrumentpanelen monterat visarinstrument med

nollpunkt mitt på skalan. En avvikelse från styrka-

beln gav instrumentutslag prOportionellt mot avvikel-

sens riktning och storlek.
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Fig 2.4 Snöröjningsredskapet i arbete
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Fig 2.5 Nedläggning av styrkabeln.
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Fig 2.8 Antennmontering.
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Analys av styrkabelsignalen

 

Utgående från Biot-Savartz andra lag, som uttalar hur

stor magnetiska fältstyrkan B blir, vilken härrör från

en strömbana med strömmen I, bestämmes i det följande

ett samband som för en lång ledare beskriver fält-

styrkan i en punkt utanför ledaren

U _ _

B(X,ylz) = _0 f Ids_>2(r,IT

I'

där r är vektorn från källpunkten E, n, 0 till fält-

punkten x, y, z.

X,Y,Z

 

Härur kan för en oändligt lång ledare tecknas uttrycket

för fältstyrkan i punkten X, y, z.

UOÄI

2W°a
B(x,y,z) =

där po är permiabiliteten i vakuum

a är radiella avståndet till ledaren

I är strömmen genom ledaren.

Fältstyrkan B:s riktning är alltid riktad vinkelrätt

mot planet genom xyz och strömbanan. Med utgångspunkt

från uttrycket för fältstyrkan enligt ovan kan ett

approximativt samband för fältstyrkan utefter vägbanan

tecknas. Härvid bortses från den distorsion av fältet

som erhålles på grund av den järnmassa som slungan och

dragfordon utgör.
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Genom superposition av de fältstyrkor som erhålles

från de båda parallella ledarna kan resulterande

fältstyrkan i en punkt beräknas.

Uppdelas fältstyrkevektorn i komponenter parallellt

och vinkelrätt mot vägbanan fås uttryck enligt nedan

-7 -7

B (x) :2 10 .I sinarctan - 2 10 I -sinarctan-rl-

X ;><§+11 /Qd-x)2+-h d-X

 

X
H
T

___2-10-7'I 2-10'7-1 hh
B (x) :7-===7 cosarctan-+ 'cosarctan-jj-

 

där h är punktens höjd övervägbanan

x är koordinaten utefter banan med origo i en kabel

d är avståndet mellan kablarna.

Figur 2.9 visar de beräknade fältstyrkekomponenternas

variation Över vägbanan på fix höjd (0,25 m) och fix

styrström (0,5 A) i ledarna.

Figur 2.10 visar de beräknade fältstyrkekomponenterna för

den valda antennplaceringen samt den resulterande

styrsignal som man erhåller över hela vägbredden. Styr-

kablarna motsvaras i figurerna av punkterna 0 och 3.00.

Av figur 2.10 framgår att man vid den valda kabelplacer-

ingen får tre diskrimineringskurvor. En kring vardera

kabeln och en mitt mellan kablarna.

Utprovning

EêEQEêEQElêEêEBÅEQêE_På_§Y§Eê@êE

Det sammansatta systemet provades på VTI laboratorie-

mässigt genom att en provisorisk styrslinga och en upp-

riggning av antenner enligt den tänkta monteringen i

fordonskombinationen truck-slunga gjordes. Härvid
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Fig 2.9 Beräknad fältstyrka över vägbanan från de två

styrkablarna placerade i punkterna A resp B.
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Fig 2.11 Uppmätta samband mellan antennsignaler och

avvikelser.
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uppmättes sambandet avvikelse och antennsignaler. Upp-

mätta sambandet mellan avvikelse och antennsignaler

samt skillnadssignalen visas i fig 2.11. Av kurvan

framgår att skillnadssignalen blir approximativt lin-

jär och monoton inom ett intervall av i0,8 m kring

styrkabeln. Detta detekteringsområde bedömdes i detta

skede som fullt tillräckligt för att kunna utnyttjas

vid den tänkta applikationen.

leis§ê§§s_ääl29§92

I samband med nedläggningen av styrkabeln monterades

systemet på den aktuella trucken. På grund av avsak-

nad av snö kunde dessa förprov inte ske med slungan

monterad på trucken. Proven visade att systemet funge-

rade på tillfredställande sätt. En flexibel montering

av antennsystemet möjliggjorde att olika placeringar

av antennerna utefter truckens längdriktning kunde

provas. Den snöröjningspersonal som normalt tjänstgör

vid den aktuella vägsträckningen deltog vid förförsöken

och med dessa personer som förare utprovades en antenn-

placering som möjliggjorde för förarna att köra utefter

styrkabeln med små avvikelser med hjälp av enbart infor-

mation från indikatorn. Dessa förprov gav resultatet att

samtliga inblandadesüungförarekunde med kort träning

följa den nedlagda styrkabeln. En max avvikelse av

i0,3 m kunde med lätthet uppnås av samtliga inblandade

förare. I detta läge bedömdes systemet vara fullt an-

vändbart och endast med smärre justeringar och tillägg

färdigt för prov under realistiska snöröjningsförhåll-

anden.

Realistiska fältprov

Under det normala snöröjningsarbetet vintern 75/76

var systemet i drift och utnyttjades av förarna. I
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samband med denna provtid överlämnades till förarna att

under snöröjningsarbetet göra observationer och bedöm-

ningar av systemets användbarhet och tillförlitlighet.

Förarna uppmanades att trots god sikt utnyttja systemet

på den sträckning där styrslingan var applicerad. Den

totala snöröjningssträckan var ca 4000 m varav 450 m

var försedd med styrkabel.

Resultat av proven

 

De resultat som i första hand eftersöktes genom den

anlagda provsträckan var dels om den valda system-

funktionen var användbar och dels tillförlitligheten

hos systemet.

Illlåêällällgbêä

Ur tillförlitlighetssynpunkt fungerade anläggningen

tillfredställande under hela den aktuella provtiden,

som omfattar en tid om 4 månaders kontinuerlig drift.

Försöket visar att några direkta svårigheter att

applicera elektronisk utrustning i denna svåra miljö

inte föreligger. Den del av utrustningen som utsattes

för de största mekaniska påkänningarna var de antenner

och tillhörande kablage som monterades utanpå slungan.

Dessa visade sig väl motstå de påfrestningar i form av

mekaniska krafter, snö och kyla som de utsattes för

under försöken.

êyêäsmâsskfisesa

De inledande fältproven, vilka på grund av snöbrist,

utfördes utan att trucken var försedd med påmonterad

slunga. Vid dessa prov visade det sig att slungförarna

inte hade några svårigheter att styra efter den
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information de fick från styrkablarna. Vid den realis-

tiska snöröjningssituationen, dvs med monterad slunga

och verklig snöröjning visade det sig i vissa situa-

tioner svårt för slungföraren att följa kabeln. Flera

bidragande faktorer orsakar denna svårighet. Vid den

verkliga snöröjningssituationen påverkas styregenska-

perna hos trucken dels av slungans dynamik och dels

snödjup och underlagets friktion. Vid den praktiska

körsituationen visade det sig också att föraren på

grund av risk för kollision med föremål framför slungan

var starkt beroende av det omgivande visuella fältet

och därför utnyttjade information från indikatorn

mindre. Det visade sig att föraren kom i konflikt mellan

att hämta information från omgivningen eller från indi-

katorn - som var relativt lågt placerad. Detta gjorde

att föraren vid många tillfällen hamnade utanför syste-

mets detekteringsområde, varför vid en övergång till

att hämta information från indikatorn slungan hade

kommit utanför sitt detekteringsområde varför den

information som då fanns från indikatorn kunde vara

icke-relevant. Detta förhållande gjorde att föraren

efter att han återfått kontakten med styrkabeln var

tveksam om han befann sig på höger eller vänster kör-

fält. Vid de testkörningar som gjordes då föraren upp*

manadesenj:styra enbart efter informationsgivningen

från systemet och helt utesluta information från om-

givningen visade det sig att en van slungförare mycket

väl kunde följa styrslingan i hela dess sträckning.

Diskussion och slutsatser

 

Då man redan vid anläggningen av styrkablarna var

tvingad att definiera utsträckning och läge i vägbanan

för styrkablarna låstes systemlösningen upp kring den

valda utformningen. Någon möjlighet att under försöks-

tiden prova andra lägen av styrkabeln fanns inte på

grund av praktiska och ekonomiska skäl. Tänkbara
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alternativ var att förlägga en styrkabel i vägbanans

mitt eller att förlägga styrkablarna i vägbanans ytter-

kanter. Valet att förlägga styrkablarna i resp körban-

nors mittlinjer grundade sig på de bedömningar av styr-

möjligheten som slungförarna gav och den redan befint-

liga utrustningen somçpnnnknrsig på denna förläggning

av styrkablarna.

Av resultaten från försöksanläggningen framgår att vid

realistiska förhållanden betydande svårigheter före-

ligger för föraren att följa en kabel med hjälp av en

utrustning vars detekteringsområde är begränsat till

i0,9 m. En faktor som bidrog till denna svårighet var att

indikatorn under provtiden var placerad på instrument-

brädan enligt fig 2.7. Denna placering var provisorisk

och endast avsedd för de inledande proven då systemets

tekniska funktion testades. Meningen var att indikatorn

genom slungförarnas försorg senare skulle monteras i

höjd med solskyddet så att föraren med hjälp av sitt

perifera seende skulle införskaffa information från

indikatorn. Någon montering på anvisad plats kom av

svårförklarliga skäl aldrig till stånd. För att göra

föraren uppmärksam på när fordonet närmar sig de yttre

gränserna för detekteringsområdet diskuterades att för-

se utrustningen med akustisk eller optisk alarmgivning.

Beroende på att man redan på ett tidigt stadium av

försöken konstaterade att detekteringsområdet var för

litet gjordes inte något alarmgivningsarrangemang.

Vid normal snöröjning måste slungföraren ha friheten

att variera sitt röjningsområde inom ett område som

är lika stort som systemets detekteringsområde.

Ett system för informationsgivning till föraren och

där föraren ingår som del i systemet, måste ge läges-

information som entydigt anger fordonets läge över

hela vägens bredd. Vid en automatisk styrning, där

förarens uppgift är att övervaka, är alternativet med

styrkabel i varje körfält en aktuell lösning. Vid de
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praktiska proven och även från förarnas tidigare

erfarenheter framkom att ett av de största problemen

för slungförarna är den osäkerhet som de upplever på

grund av risken för kollision med föremål framför

slungan. Denna risk innebär att ett fullt tillförlit-

ligt orienteringshjälpmedel för styrningen måste kom-

bineras med ett system som detekterar föremål framför

slungan.

Nämnas bör att under den tid då provanläggningen var

i drift inga extremt svåra snöförhållanden förekom som

gjorde att förarna av slungan rent praktiskt var helt

hänvisade till informationsgivningen. Detta bidrog till

att förarna växlade mellan den visuella informationen

från omgivningen och informationen från indikatorn.
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Utvecklingsmöjligheter

Resultat från det gjorda försöket visar att metoden

att utnyttja magnetfältet från en strömgenomfluten ka-

bel för att bestämma sidoläget för en snöslunga eller

annat fordon är fullt möjligt. Med lämplig systemut-

formning kan ett orienteringssystem utvecklas som kan

vara till stor hjälp vid bl a snöröjning undersvåra

siktförhållanden. Ett system som ger föraren informa-

tion om var snöröjningsredskapet befinner sig i sido-

läge måste ha ett detekteringsområde som entydigt be-

skriver hela vägens bredd. Det kabelplaceringsalterna-

tiv som härvid är intressantast är med styrkablar pla-

cerade utefter vägens sidor. Enligt fig 2.9 sidljâer-

hålles då över vägens tvärprofil en fältstyrkebild

enligt den mellan punkterna A och B i diagrammet. Ge-

nom ett enkelt antennsystem som detekterar komponen-

terna BX och By samt bilda kvoten mellan dessa kan en

funktion erhållas som efter viss linjarisering ger en

monoton signal över hela vägbredden. Resultatet vid

denna behandling blir dessutom oberoende av variationer

i den totala fältstyrkan orsakad av t ex styrströms-

variationer.

En viktig del i ett orienteringssystem med manuell styr-

ning är det sätt på vilket lägesinformationen ges till

föraren. Informationen måste ges på ett sådant sätt att

föraren enkelt kan inhämta lägesangivelsen under sin

normala observation av körfältet. Tänkbart är att speg-

la en bild som beskriver fordonets sidoläge på vägen på

vindrutan framför föraren. Vissa undersökningar av al-

ternativa metoder att ge lägesinformationen till föra-

ren bör göras.
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KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM

Allmänt

Under det pågående försöket med styrsystemet framkom

behovet av varningssystem som detekterar föremål som

kan förekomma i slungans färdväg.

Ett system för detta ändamål måste kunna detektera

insnöade fordon och människor som kan finnas i farlig

närhet framför slungan. Ett idealt varningssystem skall

ge alarm för föremål som befinner sig inom en volym

som begränsas av slungans frontyta och vars utsträck-

ning framför slungan bör vara 10 - 15 meter. Av tänk-

bara metoder att avkänna detta område är ett enkelt

dopplerradarsystem en enkel lösning.

Försöksanordning

 

För att utröna tillämpbarheten av sådant system pro-

vades under en kort tid ett enkelt dopplerradarsystem

enligt nedanstående blockschema.

T * T
x r

   

 

 

  

 

  

     

   

 

 

 

Doppler Först. D%SF"
radar filter rimi-

modul nator

Kraft

Figur 3.1. Blockschema över kollisionsvarningssystemet
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Fig 3.2 nedan visar modulens placering mellan slungans

frontbelysningsanordning. Modulen bestrålar således en

del av volym framför slungan. Föremål som befinner sig

inom modulens strålningslob reflekterar viss del av

utsänd energi tillbaka till modulen. Om föremål och

slungan har rörelse relativt varandra erhålls en ut-

signal vars frekvens beror av relativa hastigheten och

vars amplitud beror av reflekterad energi. Den del av

utsänd energi som reflekteras härrör inte enbart från

reflexer från ev kritiskt föremål framför slungan utan

reflexer erhålls från övriga föremål i strålningsloben.

 

Fig 3.2 Radarmodulens placering mellan frontbelysnings"

lamporna

Den efterföljande elektroniken innehållande triggkretsar

och diskriminator avgör om signalen skall tolkas som

härrörande från kritiskt föremål. Det är alltså av stor

betydelse att i så stor grad som möjligt elimineraris-

ken för falskt alarm. Diskriminatorkretsens uppgift är

således att ge alarm endast för föremål som kan betrak-

tas som kritiska. Som kriterier för alarmgivning har

valts dels då den reflekterande effektens nivå är av

den storlek som fås då föremål av tänkbar storlek

har använts som mål på 15 m avstånd och dels att denna
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nivå måste ha en viss varaktighet. På detta sätt elimi-

neras falsk larmgivning för kortvariga starka reflexer

som sporadiskt kan uppkomma.

Med inbyggda trimmöjligheter för känslighet och signal-

varaktighet kunde justering göras sådan att bilar av

normalstorlek detekterades med säkerhet på avstånd av

15 m. Den alarmgivning som gavs till föraren då föremål

befann sig i strålningsloben var både visuell och akus-

tisk.

Resultat och diskussion

Med den enkla försöksanordning som provades kunde trim-

ningar göras som åstadkom att ett fordon av personbils-

storlek kunde detekteras på 15 m avstånd från slungans

front. Trimningen utfördes vid normal snöröjningshastig-

het och under lätt snöfall. Under den aktuella provtiden

förekom inte något kraftigt snöfall eller oväder som

gjorde att resultat från sådana förhållanden kunde er-

hållas. Transmissionsegenskaperna för torr snö är dock

sådana att snöfall med torr snö ej skulle påverkat upp-

täcktsavståndet i någon större grad. Resultaten från

försöket med kollisionsvarningssystem visade att svårig-

heter föreligger att helt eliminera de falska alarm som

erhålls från föremål utefter vägbanan, exempelvis väg-

märken, broräcken od. Eliminering av falska signaler

sker på bekostnad av räckvidd. Vidare ger infästning

och placering av modulen på slungan vissa problem som

är svårlösta. Slungans motor ger kraftiga vibrationer

som överförs till radarmodulen och som ger frekvens-

komponenter i signalen. Slungans utkast åstadkommer

kraftig snöanhopning som under vissa vindförhållanden

kan ge eko av tillräcklig nivå och varaktighet för att

tolkas som kritiskt föremål. Utveckling av ett kolli-

sionsvarningssystem för denna speciella applikation

kräver en noggrannare analys och objektiva mätresultat

från försök i aktuella miljöförhållanden.
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Bilaga 1

Sidan 1

Fundamental teori för radarutbredning

 

Fig 3.3 visar blockschemat för ett dOpplerradarsystem.

En sändare avger effekten PO till en antenn med för-

stärkningen G. En del av den utsända effekten reflek-

teras mot målet och en del av den reflekterade effekten

fångas upp av antennen och en signal effekt Pin fås till

mottagaren

   

   

Fig 3.3 Blockschema sändare-mottagare

Den s k radarekvationen ger

2

Pin=30__°2_GA_.êT_2.§_AÅ_
41TRT 4WRT 4W

där första faktorn är effekttätheten på målytan

andra faktorn är den del av utsändareffekten som

når antennen

tredje faktorn är ekvivalenta målarean

Ekvationen kan skrivas på formen

P- = P + + -ln O as

där GAoch GT är antenn resp målareans förstärkning i dB.

PO resp Pin är utsänd resp mottagen effekt i dBm

(dB refererad till l mW)

as är förlustfaktorn orsakad avCüüqnüjmyi transmit-

tensmediet.
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Sidan 2

De termersaxnpåverkar ineffekten för ett fixt system

är således målets ekvivalenta målarea som bestämmer GT

och de förluster as som transmissionsmediet (luften)

orsakar.

Målet förstärkning GT för ett objekt är definierad av

uttrycket

GT = 10 log (-u) dB

där 0 är den ekvivalenta målarean

Å är strålningens våglängd

Fig'3xlvisar GT uppritad som funktion av ekvivalenta
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Figur 3.4. Samband målförstärkning - ekvivalent målarea

Ekvivalenta målarean är arean hos en likformigt spri-

dande målyta som reflekterar samma energi tillbaka till

antennen som det aktuella målet gör.

En personbil av mellanstorlek har en ekvivalent målarea

sett från fronten av storleken 4 m2 vilket ger en mål-

förstärkning 46 dB.
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Sidan 3

Förluster orsakade av transmissionsmediet är givet av

uttrycket

4WRT
as = 40 log ( ) dB

där RT är avståndet till målet. Denna ekvation är upp-

ritad för en frekvens 10,7 GHz i fig 3.5.
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Figur 3.5. Förluster som funktion av avståndet.

Transmissionsförlusterna kan öka genom absorbtion och

spridning orsakad av material och föremål som befinner

sig i radarloben. Tabellen nedan anger typiska värden

för absorbtion för olika material och väderförhållanden

vid frekvensen lO GHz. Dämpningen från material enligt

tabell skall således adderas till as för att erhålla

totala förlusten.

  

material attenuation (one way) notes

heavy rain 0,2 dB/ km not significant in short

range radar

dense fog 0,1 dB/km not significant in short

range radar

dry wood 10 to 50 dB/rn very variable, greater

when wet

PleX1glass 15 dB/m methyl methacrylate

PerSpex type plastic

polyethylene/ < 1 dB/m dry surfaces

polystyrene

eXpanded

polystyrene <1 dB/m dry and fresh

glasses up to 50 dB/m extremely variable

pure water approx. 5000 dB/m
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