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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas en litteraturgenom-

gång och ett simulatorexperiment som utförts vid

statens väg- och trafikinstitut på uppdrag av statens

Vägverk. Projektet ingår i en serie undersökningar med

målsättning att ge information om hur vägars yta skall

mätas och bedömas.
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Vägojämnheters inverkan på bilförares prestation och
trötthet. En litteraturgenomgång och ett simulator-
experiment.

av Peter W Arnberg och Gert Åström
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En litteraturstudie har genomförts rörande vibrationers

inverkan på människan. Resultaten visar att vibrationer

som uppkommer på grund av dåliga vägar mycket väl nega-

tivt kan påverka en bilförares prestation och vakenhet.

I ett försök i en filmsimulator med 30 manliga och

kvinnliga försökspersoner utsattes dessa för olika sto-

kastiska vibrationer. Prestationsgränsen för 2 timmars

exponering enligt ISO 2631 helkroppsvibrationsstandard.
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II

The influence of road roughness on drivers' performance
and tiredness. A literature survey and a simulator
experiment

by Peter W Arnberg and Gert Åström
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

A literature study has been carried out concerning the

effects of vibration on man. The results show that

vibration resulting from road roughness could very well

have a negative effect on the driver's performance and

alertness.

A simulation experiment in a film simulator has also

been carried out in which 30 male and female subjects

were exposed to vibrations of varying frequency and

amplitude similar to those experienced on an actual

road (what man stands 2 hours according to ISO 2631

whole body vibration standard without performance

deficiency).
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III

Vägojämnheters inverkan på bilförares prestation och
trötthet. En litteraturgenomgång och ett simulator-
experiment

av Peter W Arnberg och Gert Åström
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En litteraturstudie har genomförts i syfte att samman-

ställa tillgänglig information om hur vibrationer på-

verkar människan. Utifrån dessa studier har det fram-

gått att vibrationer som uppkommer på grund avväg-

ojämnheter mycket väl kan påverka en bilförares presta-

tion och vakenhetsgrad negativt.

Ett simulatorförsök utfördes i en filmsimulator som

gav fp vägliknande vibrationer av olika frekvenser och

amplituder. Körställning och arbetsuppgifter hade

gjorts så att de liknade de som förekommer vid bilkör-

ning. Ett förförsök (20 min), ett försök (120 min) och-

ett efterförsök (40 min) genomfördes med 30 män och

kvinnor indelade i 3 grupper. I försöket utsattes två

av de tre grupperna för kraftiga vägliknande vibratio-

ner. En grupp med lågfrekventa vibrationer centrerade

kring 5 Hz och en med mer högfrekventa vibrationer. I

de andra delarna av experimentet utsattes alla fp för

svaga vibratiOner liknande dem från en mycket jämn

väg. Resultaten tyder på att kraftiga stokastiska vib-

rationer inverkar på både prestation och vakenhetsgrad.

De vibrationer som försökspersonerna utsatts för ger

enligt ISO standard 2631 för helkroppsvibrationer pres-

tationsnedsättning efter 2 timmars exponering vilket

överensstämmer med Via försöket erhållna resultat.
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IV

The influence of road roughness on driversJ performance
and tiredness. A literature survey and a simulator
experiment

by Peter W Arnberg and Gert Åström
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

A literature study has been carried out concerning the

effects of Vibration on man. The results were that

Vibration resulting from road roughness could very well

have a negative effect on the driver's performance and

alertness.

A simulation experiment in a film simulator has also

been carried out in which 30 male and female subjects

were exposed to vibrations of varying frequency and

amplitude similar to those experienced on an actual

road. The vibrations given the subjects are what man

stands 2 hours according to ISO 2631 whole body

Vibration standard without performance deficiency.

The subjects were seated in the front half of a

passenger car and the driving tasks were designed to

be similar to those encountered during real driving

conditions. The subjects were divided into three groups

and measurement was carried out during pre-trial

(20 min.), trial (120 min.), and post-trial (40 min.)

phases. During the trial phase, two of the three

groups were exposed to high amplitude vibrations (one

to low-frequency and the other to high-frequency vibra-

tions) and in the post-trial phase of the eXperiment,

all three groups were exposed to low amplitude vibra-

tions similar to those experienced on a very smooth

road. The results indicated that high amplitude

stochastic vibrations (road roughness) affect a driver's

performance and alertness both during the occurrence of

the Vibration as well as afterwards.
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BAKGRUND

Människan utsätts vid bilkörning för olika typer av me-

kaniska vibrationer från vägar och fordon. Dessa vibra-

tioner 1eder till upplevelser av diskomfort, obehag och

smärta, prestationsstörningar, trötthet och fysiska

förändringar. Det har varit och är önskvärt att under-

söka och i utförligaste mån specificera vilka karakteri-

stika i vibrationerna som människan reagerar på, hur

hon reagerar på dessa och under vilka förhållanden i

trafiken detta måste beaktas. En ökande medvetenhet om

de negativa effekterna av vibrationer har lett till ett

omfattande forskningsarbete inom detta område. Allen

(1971) beräknar antalet relevanta rapporter inom områ-

det till ca 4000. De sista åren på 60-talet och de

första åren på detta årtionde tycks ha varit en tid av

återblick och reflektion och en rad utmärkta littera-

tursammanställningar och kritiska summeringar av tidi-

gare arbeten har gjorts: "Vibration Effects on Man" av

Ikxnick(l969), "Ten years of Human Vibration Research"

av Beaupeurt m fl (1969), "Human Response to Vibra-

tion - a Critical Survey of Published Work" av Guignard

and Guignard (1970), "Human Reaction to Vibration" av

Allen (1971), "Vibrations and Human Performance" av

Grether (1971), "The Effects of Vibration on Manual

Control Performance" av Lewis och Griffin (1976).

Trots det stora antalet undersökningar inom området är

tyvärr endast ett fåtal arbeten av god kvalitet, de

flesta har allvarliga brister rörande tekniska arrange-

mang, metoder för subjektiv skattning av upplevelse,

definitioner av vibrationer, uppgifter om var vibratio-

nerna mätes m m. För utförligare kritik se framför allt

Guignard och Guignard (1970), som skrivit en samman-

ställning med kritik av 700 publicerade arbeten.
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Även i Sverige har intresset för vibrationers inverkan

på människan ökat markant, för översikt se t ex Ingen-

jörsvetenskapsakademiens rapport 116, 1977.

Inom vägområdet har Magnusson och Arnberg (1976), Mag-

nusson, Arnberg och Pettersson (1977), Arnberg, Mag-

nusson och Ohlsson (1979) presenterat ett antal under-

sökningar där sambandet mellan vägojämnheter, fordon

och komfort studerats.

Ett antal jämnhetsmätare av olika typ har i en experi-

mentserie jämförts med subjektiv bedömningav obehags-

upplevelser vid färd i olika typer av fordon på vägar

med varierande grad av ojämnhet. Resultaten visar att

flera av de utprovade mätinstrumenten kan ersätta män-

niskans bedömningar och ge pålitligare (reliablare)

och minst lika riktiga (valida) resultat som en stor

bedömarpanel. I dessa studier har även ISO standard

2631 i viss utsträckning validerats. Arbete pågår för

närvarande tillsammans med statens vägverk och Saab-

Scania AB att ersätta de subjektiva bedömningar som

genomförts i samband med Vägverkets väginventering

med objektiva mätningar från en snabb och trafiksäker

mätbil. (Se Arnberg, Magnusson och Ohlsson 1979).

I samband med detta har man ifrågasatt om jämnhetsmät-

ning enbart skall utgå från människans komfortupplevel-

se. Vad som är klart är emellertid att inga andra kri-

terier finns som kan ersätta komfortbedömningarna. Stu-

dier i framtiden av t ex samband mellan vägojämnheter

och 1) olyckor 2) färd och hastighetsval 3) fordons och

vägslitage samt 4) buller kommer troligen att leda fram

till nya kriterier för bedömning av jämnhet. Innan dessa

samband är fastställda kan möjligtvis komfortkriterier-

na ersättas av prestationskriterier. Detta kan bli ak-

tuellt om det kan visas att vägojämnheter allvarligt

nedsätter fordonsförarens körprestation utan att detta
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är relaterat till en upplevelse av diskomfort. Är sam-

bandet mellan prestationsnedsättning och komfortupple-

velse högt kan komfortkriterier utan ytterligare komp-

letteringar användas för att förutsäga prestationsned-

sättning. I denna rapport skall betydelsen av pres-

tationsnedsättning i samband med vägojämnheter belysas

dels utifrån tidigare undersökningar och dels med hjälp

av ett simulatorexperiment. Visar resultaten från vib-

rationerna att kraftiga störningar sker i samband med

bilkörning kommer fortsatta studier att vara nödvändi-

ga. Om så inte är fallet kan man troligen utan större

risker avvakta med kriterieändringarna till det att

statistiska samband från riktiga vägar kanersätta kom-

fortkriterierna.

RESONANSVIBRATIONER HOS MÄNNISKAN

I samband med vibrationers inverkan på människan är

hennes resonansfrekvenser av stor betydelse. Clemenson

(1977) har gjort en översikt av hur denna varierar be-

roende på kroppsställning. Hos sittande vuxen person

uppkommer en resonanstopp vid ca 5 Hz med maximal de-

formation av krOppen och vid ca 10 Hz uppträder en an-

nan mindre resonanstopp. Huvudet har i förhållande till

skulderbladen en resonansfrekvens mellan 20 och 30 Hz och

där kan dess rörelseamplitud vara 3 gånger större än

skulderpartiets. Ögonens resonansfrekvens ligger enligt

Clemensons översikt på 60-90 Hz. Av intresse är även

att buken har en lägre resonansfrekvens på 3 -4 Hz och

att denna funktion är kopplad till luftpelaren 1 and-

ningsorganen.

Resultaten från stående människor visar att vibrationer

dämpas kraftigt av människokrOppen och ju högre frekven*

ser desto större dämpning. Genom kroppsställning och

anspänning av lämpliga muskler kan även resonanskänsli-

ga organ skyddas åtminstone en tid (Clark, Lange och
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Coermann 1962). Hornick (1962b) har även visat att en

del av den dämpande effekten i benen försvinner redan

efter 2 minuter. Arnberg (1973) har benämnt detta kropps-

beredskapseffekt och kritiserar utifrån detta begrepp

experiment med sinusformade vibrationer där beredskaps-

effekt blir betydligt mer dominerande än i de stokas-

tiska vibrationer som är vanliga när resultaten till-

lämpas i t ex vägsammanhang.

KrOppsställning och musklers inverkan på krOppens däm-

pande och fjädrande förmåga när människan sitter är

ännu mindre kända än.motsvarande för en stående person

och här spelar sittställning och stolsutformning mycket

stor roll. För att försöksresultat åtminstone grovt

skall kunna generaliseras till t ex bilkörning bör en

normal bilstol användas och försökspersonen sitta i

vanlig körställning.

VIBRATIONERS INVERKAN PÅ MÄNNISKANS PRESTATION

Prestation som komplement till omdömesnormer

En rad forskare bl a Hornick (1969), Mitschke och

Krischke (1970), Stikeleather, Hall och Radke (1972)

och Arnberg (1973) har diskuterat och även ifrågasatt

subjektiva omdömesnormer.Stikeleather m fl (1972) me-

nar t ex att vibrationer som i en racerbåt är "en del

av nöjet" troligen benämns oacceptabla om de upplevs

i en personbil på en motorväg. Det är därför av bety-

delse att objektivare mått som prestationsförändringar

beaktas i större utsträckning än tidigare vad gäller

bedömning av vibrationer. De "komfortnormer" och be-

dömningssamband som finns bör därför kompletteras med

resultatet från prestationsstudier.

Vibration påverkar människans prestation på flera sätt:

1) den kan direkt påverka delar av människokrOppen på

VTI RAPPORT 181



ett hindrande eller underlättande sätt, 2) den kan in-

direkt påverka genom att stimulera eller distrahera

människan under eller före ett manöver- eller bedöm-

ningsmoment, 3) den kan ge upphov till förändrad akti-

vering och därigenom påverka människans vakenhetsgrad

direkt eller efter en tid.

Det finns en rad mekanismer genom vilka vibrationenkan

förväntas påverka och nedsätta mänsklig prestation.

Framför allt rörelse av huvud och ögon kan förväntas

orsaka visuell suddighet och svårigheter att behålla

eller finna fixeringspunkter. Rörelse kan även förvän-

tas påverka det direkta hanterandet av manöverorganen.

Det finns däremot inte så stor anledning att förvänta

sig någon nedsättning av centrala neurala processer.

I litteraturen har prestationsnedsättning i huvudsak

behandlats som tre olika områden: 1) Visuell nedsätt-

ning, 2) Motorisk nedsättning och 3) Störningar och

aktivitetsförändringar i centrala processer. Varje om-

råde kommer i rapporten att behandlas och mycket korta

referat av typiska och intressanta studier göras.Under-

sökningarna är oftast inte särskilt relevanta för bil-

körning, men ger ändå en idé om vilka effekter vägojämn-

heter kan ge i samband med fordonstrafik.

Rent alhnänt kan sägas att vibrationer mellan 1 och 30

Hz av de flesta forskare anses vara de primärt intress-

antaste för helkrOppsvibration. Över 30 Hz blir energin

absorberad vid kontaktpunkten (Grether 1971) och under

1 Hz påverkas i huvudsak endast vestibularsystemet

(jämviktsorganet). Det senare anses oviktigt men bör

egentligen inte helt försummas då detta organ har stor

betydelse för uppkomsten av rörelsesjuka.

För att specificera riktningen av vibrationer har det

blivit allmänt accepterat (Grether 1971) att utnyttja

riktningarna X (bröst till rygg), Y (höger till vänster)
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och Z (huvud till fot). De flesta undersökningar be-

handlar endast Z-accelerationen och enligt Lovesay(1976)

är mer än 99% av vibrationsstudierna endimensionella

dvs endast effekten av en vibrationsriktning prövas.

Vibrationers inverkan på människans visuella system

O'Brian och Ohlbaum (1970), O'Brian och Patten (1971)

har visat att vibrationers (5 -50 Hz i 0,76 gZ, dvs

acceleration i vertikal riktning) effekt på visuell

skärpa (två ögon) är beroende av synavståndet. I deras

försök var målet fast (i form av bokstäver) och för-

sökspersonerna utsattes för olika vibrationer från en

plattform. Vid korta avstånd (1,0 -0,4 m) ökade vibra-

tionens inverkan på synskärpan ju lägre frekvenser som

användes. Den största nedsättningen kunde konstateras

vid 5 Hz. För störneavståmd(upp till 4 m) erhölls

den största nedsättningen vid 15 - 25 Hz.

Guignard och Irving (1960) fick för korta avstånd och

sinusvibrationer 2,4 -9,5 Hz och 0,26 g (peak dvs topp-

värdet är 0,26 g) en försämrad förmåga att urskilja

vissa bokstäver bland andra. En speciellt kraftig för-

sämring erhöllsvid 3,4 Hz (se figur 1). Andra forska-

re stöder O'Brian, Ohlbaum och Pattens resultat som de

erhöll med målet på ett större avstånd (4 m), Dennis

(1960) fann sålundaeüj:läsfel var maximalt vanliga vid

19 Hz och att felfrekvensen ökade med vibrationernas

amplituder. Även Mozell och White (1958), Teare och

Parks (1963) (se figur 2) har i sina försök visat att

10 -25 Hz ger maximala läsfel. Lange och Coermann (1962)

stöder också detta. De erhöll störst försämring vid

10 -20 Hz, men fick en mycket intressant förbättring

av prestationen vid 3 Hz (se figur 1). Stevens (1941)

utnyttjade sinusoidal vertikal vibration på 38 Hz och

fann en 25% minskning i den visuella skärpan.
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Figur 1 Vibrationers inverkan på förmågan att hitta
bokstaven O bland en mängd Czn. Sinusvibra-
tioner och korta avstånd; resultat från
Guignard och Irving (1960).
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Figur 2

 

Vibrationsfrekvens i Hz

Antal läsfel som en funktion av vibrationers frek-

vens och sifferstorlek. Storlekarna motsvarar en

synvinkel på ca 6 -24 bågminuter. Från Teare and
Parks (1963).
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-501

Figur 3 Synskärpa som en funktion av vibrationsfrek-
vens. Observera speciellt förbättringen omkring

3 Hz och den stora spridningen mellan försöks-
personerna mellan +l spridningsenhet och -1
spridningsenhet dvs ca 70% av värdena. Efter
Lange och Coermann (1962).
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Hurt (1963) visade i ett nummerläsningstest att syn-

prestationsförsämring också kunde påvisas vid stokas-

tiska vibrationer. Taub (1964; 1966) utnyttjade siff-

ror (som var olika svåra att läsas) på korta avstånd

och visade att försämringen var mycket större för de

svårare. Taub använde vibrationer i alla tre axlarna

(X, Y, Z). För Y och Z-axlarna (horisontal sidorörelse

och vertikal rörelse) var försämringen av sifferläs-

ningen mest markerad vid denmest lågfrekventa vibra-

tionen (6 Hz). Shoenberger (1968) bekräftade Taubs

resultat för korta avstånd.

Om ögat direkt utsätts för vibrationer i områdena 5 -90

Hz försämras synskärpan (Dennis och Elwood 1958,

Drazin 1960, Guignard 1960).

Huvud- och nackregion har en egenfrekvens på 20 -30 Hz

och ögonen 70 Hz (60-80 Hz) enligt Gill och Moeller

(1972) vilket är av stor betydelse vid utnyttjandet av

människomodeller.

Grether (1971) anser att en försämring i den visuella

skärpan p<ga ökad suddighet är den viktigaste effekten

av vibrationer på människans prestation, och att den

allvarligaste försämringen, åtminstone med mål vid

längre avstånd, uppstår vid högre frekvenser.

Allen (1971) har i en annan sammanställning refererat

till Hanes (1970). I en summering av 18 klassiska labo-

ratorieförsök angående prestationsförsämring vid verti-

kala sinusoidala vibrationervisar Hanes (1970) (se

figur 4) att vid omkring 10 Hz sker den största försäm-

ringen i synskärpa. Varje kurva i figuren bygger på

undersökningarna dels över trösklarna för kraftig ned-

sättning, dels var gränsen för nedsättning ligger och

slutligen ISOs prestationsnedsättningsnorm.
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i maxvärde

(peak)

  

 

Figur 4 Visuell prestationsförsämring vid vertikal
(Z-sinus) sinusoidal Vibration. ISO-normer

för nedsatt prestation (4 minuter), medel-

värde från undersökningsresultat för var
det sker en kraftig försämring och motsva-
rande resultat för gränsen där försämringen
börjar. Efter Hanes (1970).
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Allen (1971 och 1975) betonar betydelsen av de stora

individuella skillnaderna mellan försökspersoner. Även

Coermann (1938) fann kraftiga variationer mellan för-

sökspersoner i sina resultat, där ofta mycket abrupta

försämringar av synskärpan skedde vid vissa frekvenser.

Det är att observera, att dessa skillnader föreligger

både vad gäller frekvens och amplitud. Man har också

t ex funnit att astronauter kan tåla betydligt högre

vibrationsintensitet än andra. Högre motivation och

överlägsen fysisk kondition kan eventuellt förklara

detta enligt Hornick (1962b). Det bör betonas att i

försök där stora individuella skillnader mellan försöks-

personer förekommer, stor försiktighet måste iakttagas

vid tolkning av medelvärdeskurvor. En enda försöksper-

son som har en kraftig nedsättning vid t ex 3 Hz kan

få det att se ut som om alla försökspersoner har en

liten nedsättning i detta område.

Griffin (1975a och b) har funnit att ögonens och huvu-

dets rörelser i samband med helkrOppsvibrationer är en

kombination av linjär rörelse och vinkelrörelse. Båda

typerna av ögonrörelse leder till rörelser hos bilden

på retinan av ett fast föremål på något ändligt synav-

stånd. För linjära ögonrörelser blir bildens förflytt-

ning på retinan proportionell mot synavståndets inver-

terade värde. Vid vinkelrörelse hos ögat blir emeller-

tid bildförflyttningen i stort sett oberoende av synav-

ståndet. Senare undersökningar (Griffin, 1976) har

visat att helkrOppsvibrationer orsakar huvudsakligen

vinkelrörelse hos ögat. Detta medför att i vissa vibrav

tionsmiljöer, bilkörning på ojämn väg kan vara en så-

dan, kan en minskning av synavståndet ofta ge bättre

synskärpa genom att bilden på retinan av ett föremål

blir större utan att de på helkrOppsvibrationerna be-

roende rörelserna hos bilden på retinan blir nämnvärt

större. Om detta gäller även vid bilkörninginnebär

det att bilförarna vid qümn1väg ser bättre om de rik-
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tar blicken mot mer närbelägna punkter på vägbanan än

vid körning på jämn väg vilket sålunda medför att in-

formation om hinder eller annat som påkallar åtgärd

når föraren vid en senare tidpunkt.

Griffin och Levis (1978) citerad av Branton och Oborne

(1979) ger enligt de senare en indikation på att männi-

skan inte störs så lätt i intagning av visuell informa-

tion som man tidigare trodde och som kom till uttryck

i ISO helkroppsvibrationsstandard (1974).

Nedsättning av synförmågan på grund av vibrationer är

klart belagt i en rad laboratorieexperiment med i huvud-

sak sinusformade vibrationer av olika frekvenser. Det

är dock tveksamt i vilken utsträckning dessa data kan

generaliseras till det visuella arbetet vid vägtrafik

och till de olika typerna av vibrationer som vägojämn-

heter ger upphov till. Arbetet i de visuella uppgif-

terna har varit 1) Tröskelmätning av synskärpa 2) I-

dentifikation av bokstäver 3) Sifferläsning. I de fles-

ta fall har endast en enkel uppgift använts i stället

för en uppgift som del i ett system. Uppgifterna vid

bilkörning är på många sätt helt annorlunda och korta-

re synskärpebortfall är troligen av mindre betydelse,

så länge helhetsbilden av trafik och miljö är under

kontroll. Det är emellertid möjligt att vibrationer

härrörande från kraftiga vägojämnheter, t ex potthål

i en grusväg, medför att en mötande bil inte upptäcks

i tid eller att under mörker synbarheten hos silhuetter-

na av människor och djur minskar. Griffins undersök-

ningar tyder på att vibrationers inverkan på synen inte

kan uteslutas. Existensen av varselljus gör det emeller-

tid mindre sannolikt att effekterna av vibrationer

skulle påverka upptäckbarheten av andra fordon, men

olika hinder på vägen kan utgöra problem. Både upptäck-

barhet och identifiering av dessa kan försvåras spe-

ciellt under svåra ljusförhållanden t ex motljus eller

mörker. Med tanke på den stora andelen djur-, fot-
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gängar- och cykelolyckor i Sverige är detta troligen

ett problem som det lönar sig att studera närmare.

Vibrationers inverkan på människans motorik

Experiment med återföring (closed-lOOp) har på ett över-

tygande sätt visat effekten av vibrationer på den

mänskliga komponentens prestationer. Kompensatorisk

styrförmåga är relaterad till vibrationernas amplitu-

der, frekvenser och varaktighet i huvudsak i intervallet

l - 30 Hz vilket i litteraturöversikten redovisas av

Hornick (l962b), Shurmer (1967), Grether (1971), Allen

(1971) och Guignard och Guignard (1970).

Tidigare har vibrationers betydelse för den visuella

skärpan redovisats och prestationsförsämringar hänförs

av många, t ex Allen (1971 och 1975), Benson och Guedreg

(1971) i huvudsak till denna nedsättning, men en rad

försök visar att även rentmotoriska funktioner försäm-

ras av vissa vibrationer.

Coermann,Magid och Lange (1962) studerade prestations-

förmågan hos försökspersoner som utsattes för vibra-

tioner i Z-riktningen i frekvensområdet 2 - 20 Hz och

amplituder som var en tredjedel av försökspersonernas

toleransgräns (under 0,30 g). Uppgiften var att med

förbundna ögon medelst en manöverspak försöka motverka

slumpmässiga rörelser 1 X- och Y-riktningarna. Studien

påvisade en prestationsförsämring under och efter för-

söket (en minut). Prestationsförsämringen var störst

mellan 3 och 12 Hz. Guignard (1960) och Hornick (l962b)

har funnit att psykomotorisk koordination påverkas vid

samma frekvenser. Loeb (1955) har funnit en nedsättning

i manuell stadighet.

Simon och Schmitz (1958) och Schmitz (1959) har för

2,5 - 3,5 Hz och 0,36 g (maxvärde) funnit att vibratio-

ner nedsätter fottryckningsprecision, även Hornick
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(l962a) fann detta för 1,5 - 5,5 Hz och 0,36 g maxvärde).

Chaney och Parks (1964) fann vid vibrationer från 1 - 27

Hz en försämring i en manuell mätuppgift.

Dean, Farell och Hill (1969) erhöll förvånansvärt kon-

sistenta relationer mellan vibrationsamplituder och

tid för att sköta olika reglage. Under ett experiment

arbetade försökspersonerna samtidigt som de utsattes

för stokastiska'vibrationer (2-30 Hz spektrum) i fem

minuter vid var och en av fem accelerationsamplituder,

0,0, 0,2, 0,4, 0,6 och 0,8 gZ RMS. Den försämrade

prestationen i samband med den ökade accelerationen

åtföljdes av signifikant ökning i hjärtslags- och and-

ningshastighet.

I två undersökningar av Weisz, Goddard och Allen (1965)

och Parks (1961) jämfördes l) konstanta sinusvibratio-

ner, 2) sinusvibrationer med varierande amplituder och

3) vibrationer med varierande frekvenser och amplituder,

utan att de erhöll skillnader i styrprestation mellan

dessa typer av vibrationer. En tendens till större sam-

band mellan nedsatt styrförmåga och vibrationsamplitu-

den för sinusbetingelserna erhölls dock, jämfört med

de fall då frekvensen varierade (stokastiska vibratio-

ner). Varje sådan jämförelse innehåller allvarliga fel-

källor i form av bestämning av hur amplituden skall

mätas, och resultaten motsäges bl a av Guercio Och Wall

(1972). Dessa har visat att inlärning av styruppgifter

beror både på fordonets dynamik och typ av simulering

och att regelbunden rörelse reducerar inlärningstider

och leder till lägre styrfel än ojämn rörelse.

Johnson och Ayoub (1972) använde en annan typ av upp-

gift, där försökspersonen så snabbt och korrekt som

möjligt skulle vända sig mot en av ett antal olika fär"

gade lampor (se figur 5) som slumpmässigt tändes, sam-

tidigt som de i 20 minuter utsattes för olika vibratio-

ner (2,5 -8 Hz 0,04-0,58 g). Den kortaste rörelse*

tiden erhölls innan de utsattes för vibrationer
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(se figur 6) men den korrektaste inriktningen erhölls

med 2 Hz och den sämsta vid 5 och 8 Hz (se figur 7).

Då försökspersonerna utsattes för vibrationerna under

lång tid tycktes detta också inverka i försämrande

riktning (se figur 8).

Allen (1971, 1975) har i sina litteraturgenomgångar

rörande vibrationer även behandlat motorisk prestations-

sänkning. Han utgår från 1805 helkrOppsvibrationsnorm

som jämförs med andra undersökningar bl a Hanes (1970)

(se figur 9). Resultaten visar att ganska kraftiga vib-

rationer behövs innan motoriska störningar sker. De 4

vibrationer som är omkring 5 Hz ger tidigast störningar.

Allen betonar att ISO-normen egentligen är tänkt som en

sorts mall som forskare kan jämföra sina resultat med

och inte som direkt användbar i praktiska utprovningar.

Detta gäller speciellt för prestationsdelen av normen

som är mycket klent underbyggd vilket också stöds av

andra forskare inom området t ex Branton och Oborne

(1978). Kritiken är framför allt att de stora indivi-

duella skillnaderna gör att urvalet av försökspersoner

till försök är avgörande för resultaten och i huvudsak

har unga friska män använts i studierna. Man vet att

t ex äldre personer reagerar annorlunda på vibrationer

än dessa män (Branton och Oborne 1978).
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Figur 5 Placering av målljusen i Johnson och Ayoubs
(1972) försök.
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Figur 6 Tiden det tar för fp att vända sig mot mål-
ljusen som en funktion av frekvensen i
Johnson och Ayoubs (1972) försök.
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Figur 9 Styrprestationsförsämring vid vertikal
(Z-sinus) sinusoidal Vibration. ISOs hel-

kroppsvibrationsnormer för prestationssänk-

ning i 16 minuter, medelvärde från under-
sökningsresultat för var det sker en kraftig
försämring och motsvarande resultat för
gränsen där försämringen börjar. Efter
Hanes (1970).

De flesta av de ovan relaterade undersökningarna behand-

lar enbart vertikala rörelser, dvs utefter Z-axeln,

men Schoenberger (1970) har använt sig av vibrationer

1 X-, Y- och Z-axlarnas riktningar och studerat effek-

ten på styrning. I överensstämmelse med tidigare stu-

dier påverkade Z-axelvibrationer vertikal styrning mer

än horisontell, men X- och Y-axelvibrationer orsakade

större försämring på vertikal och horisontell styrning

än Z-axelvibrationerna gjorde. De vanligaste resultaten

pekar dock på att störningen blir störst när vibratio-

nen och styrmanövrarna sker utefter samma axel som redo-

visas av t ex Buckhout (1964) och Parks (1961).

Resultaten visar att låga frekvenser (omkring 3-12 Hz)

påverkar manuell prestation, men man bör observera att

den funna försämringen är medelvärden från grupper

(vanligtvis av friska, unga män). Många forskare t ex
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Harris och Shoenberger (1965, 1966), Coermann, Magid

och Lange (1962) Hornick (l962b) och Allen (1975)

betonar att de individuella skillnaderna att "tåla"

vibrationer är mycket stora i deras försök.

En rad försök har visat att människans motorik är

känslig för frekvenser från 1-30 Hz och detta redan

vid relativt låga amplituder.

Lewis och Griffin (1976) har givit en förklaring till

varför människans motorik störs eller snarare varför

feed-back (kinaesthetisk) från manöver- och styrorgan

störs. Denna "feed-back",eller återkoppling, som på-

verkar muskulaturens läges- och rörelseavkännande or-

gan störs av vibrationer. Detta beror på att nervrecep-

torerna i musklerna är mycket känsligare för vibratio-

ner än vad andra receptorer är (Brown et al, 1967). Om

t ex en bilförare sålunda genom en störd återkoppling

inte får korrekt information om hur väl en avsedd manö!

veråtgärd har utförts minskar hans möjlighet att förut-

säga hur fordonet kommer att uppträda i nästa ögonblick

samt därmed såväl hans möjligheter att i tid besluta

om åtgärder för att korrigera ett eventuellt icke öns-

kat uppträdande som hans möjligheter att verkställa

beslutet när det väl har fattats. Det är därför rimligt

att anta att en ojämn väg utgör en säkerhetsrisk. Ett

sådant antagande bör därför verifieras med hjälp av

olika försök.

Centrala processer

Många forskare har för att studera centrala processers

påverkbarhet av vibrationer valt variabler som reaku

tionstid och komplexa intellektuella uppgifter vilka

visserligen är beroende av sensorisk input, men primärt

anses mäta centrala processer. I dessa undersökningar

är resultaten ganska entydiga: centrala processer på-

verkas troligen ej av de vibrationer som kan vara
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aktuella för vägfordonsförare. Coermann (1938) utnytt-

jade ett flervalsreaktionstest med fyra ljus- och svars-

knappar utan att erhålla försämring av vibrationer från

30 -100 Hz. Hornick (1962a) fick i ett liknande test en

viss prestationsnedgång efter 30 minuter, men ett så

långt försök ger trötthetseffekter oberoende av vibra-

tioner, och någon kontrollgrupp redovisas ej.

Schoenberger (1970) som utnyttjade alla tre vibrations-

riktningarna (X, Y och Z) och frekvenser från 1 till

11 Hz, fick en liten marginell försämring i flervals-

reaktionstid, utom för Y-axelbetingelser.

Holland (1967) har studerat reaktionstid som funktion

av stokastiska vibrationer, och trots att reaktions-

tiden ökade under den sex timmar långa sessionen var

ökningen inte relaterad till vibrationsnivån. Hornick

och Lefritz (1966) fick efter fyra timmar ingen för-

sämring av prestationen p<ga vibration, däremot fick

de en försämrad vakenhet (vigilance).

Schoenberger (1972) studerade en komplex intellektuell

bedömningsuppgift, utan att få någon försämring rela-

terad till vibration. Schoenberger (1974) har resultat

som indikerar (enligt Branton och Oborne 1978) att

den primära effekten av vibrationer i sådana mentala

uppgifter är den som uppkommer på grund av interferenser

med inkommande information från displayen. Weisz,

Goddard och Allen (1965) prövade både sinusoidal och

stokastisk vibration vid 5 Hz samt frekvensbandet 4-12

Hz utan att få någon nedsättning i uppmärksamhet.

Soliday och Schohan (1965) studerade om navigations-

kunskap försämrades under vibrationer men fick i stort

sett ingen effekt.
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I de 1itteratursammanställningar som tidigare hänvisats

till finns heller inget som visar att centrala proces-

ser är särskilt känsliga för vibrationer. Hornick och

Lefritz (1966) 4-timmarsförsök tyder emellertid på

att vakenheten kan påverkas. I bilkörning kan detta

vara speciellt viktigt och om vibrationer ger minskad

vakenhet kanske t<3m efter att de upphört så bör detta

vara oroande. Detta kommer att prövas i det experiment

som presenteras i rapporten.

SIMULERING AV VÄGVIBRATIONER

I forskningsarbetet med att klarlägga Vibrationers

betydelse för människor har i nästan samtliga forskar-

grupper simulatorer utnyttjats. Simulatorerna har varit

mycket olika från enkla stolar som vibrerar (Dupuis,

Hartung och Louda 1972) eller stolar med filmduk

(Hontschik och Schmid 1972), till stora simulatorer där

hela fordon (Frenchini 1972) utsätts för reproducerbara

Vägprofiler.

En rad uppenbara fördelar med simulatorer har gjort

att de kommit att dominera forskningsområdet:

1. Man har mycket god kontroll över vilka vibrationer

eller blandningar av dessa fp utsätts för t ex sinus-

formade svängningar av bestämda amplituder och frekven-

ser.

2. Förbättrad kontroll över vad fp gör, t ex hur de

sitter och vad de iakttar.

3. Ökad kontroll över inverkan av den effekt vibratio-

ner före den aktuella vibrationen har på bedömaren.

4. Trötthetseffekter, stress o dyl kan kontrolleras

effektivare.
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5. Reliabiliteten (pålitligheten) i t ex bedömningarna

går att kontrollera då bedömaren inte genom andra in-

tryck, t ex visuella, känner igen vägen och när samma

Vibrationer åter uppträder, minns då ofta sin tidigare

bedömning.

6. Inga problem med trafikolyckor eller av vägojämnhev

ter förstörda utrustningar eller fordon.

De förenklingar och den ökade kontroll som simulatorer

ger möjlighet till utifrån metodologisk synpunkt, inne-

bär inte i och för sig att resultaten från simulatorn

är pålitligare än resultat från verkliga vägar eller

att de kan ersätta dessa. En rad brister hos hittills

använda simulatorer bör observeras:

l. Helhetsupplevelsen är annorlunda i en simulator än

i en verklig körsituation.

A Simulatorsituationen ger vanligen men inte nödvän-

digtvis en ganska annorlunda upplevelse jämfört med

samma skakningar i en bil på en verklig väg. Detta

gäller speciellt om försökspersonen sitter på enkla

stolar som vibrerar och kan koncentrera sig på t ex

bedömningar. FörsökSpersonen accepterar då betydligt

lägre vibrationsnivåer.

B Sysselsättningen är mer eller mindre annorlunda i

simulatorn i förhållande till när försökspersoner

kör på en verklig väg, vilket ger en annan uppmärk-

samhetsinriktning och koncentration och därigenom

påverkar underlaget för bedömningarna.
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C Motivationen ändras i simulatorn. Försökspersonerna

vet att ingenthngarligt kan hända dem när de kör,

även om de t ex somnar vid ratten. I viss utsträck-

ning kan detta kompenseras med hjälp av olika belö-

nings- och bestraffningssystem.

För att studera vägojämnheters inverkan på människans

prestation över en längre tid är det nödvändigt att man

kan utsätta den för samma typ av vibration under åtmin-

stone 2u3 timmar. Detta går relativt enkelt att göra

i en simulator. Körning på riktig väg skulle bli mycket

kostsamt om det ens är möjligt att göra. En simulator-

design har därför valts, men stor vikt har lagts vid

att försökspersonerna är ordentligt sysselsatta och

motiverade att prestera bra på dessa körningar.

I försöket har två typer av stokastiska vibrationer

valts och matats in i simulatorn (centrerade kring 5

resp 20 Hz). En analys av hur specifika sinusfrekvenser

inverkar på prestationen har bedömts vara helt orealis-

tisk dels genom att upplevelsen av sinusvibrationer på-

verkar kroppen annorlunda (se beredskapseffekter sid 4)

dels genom att en speciell sinusfrekvens betyder helt

olika saker för olika människor, sittställningar, sto-

lar, prestationstyper. Lewis och Griffin (1978) betonar

även prestationens komplexitet och svårigheten att välja

relevanta sinusvibrationer beroende på bilars olika

filtrerande egenskaper. Målsättningen med studien är

att ge uppfattning om vägvibrationers inverkan i en

mer generell mening och därför kan de två valda vibra-

tionerna räcka för att belysa detta. Är skillnaden i

effekt mellan dessa vibrationer stor kan det vara ak-

tuellt med mer detaljerade frekvensområdesstudier.

Den direkta effekten av vibrationer skall studeras på

olika typer av prestationer: l) styrrörelser, 2) snabba

reaktioner och 3) finmotoriska Värden (gas). Ett upp-

märksamhetsmått har även lagts in i försöket. Centrala
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processer och manöverrörelser kan därför studeras i

simulatorn medan däremot synförsämringar fordrar änd-

ringar i den nuvarande utformningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturgenomgången

inte givit några direkta svar på hur vägojämnheter på-

verkar bilförare och att mera direkt inriktade studier

inom området kan anses motiverade. Fältförsök är natur-

ligtvis det mest önskvärda, men på grund av kontroll-

problem och kostnader har simulatorstudier valts i för-

försök för att klarlägga relationen vägvibration -

påverkan. Simulatorförsöken kommer att möjliggöra och

underlätta fältförsök och en slutlig prövning av resul-

taten kommer att ske under verkliga förhållanden. Hur

denna skall ske är ännu oklart, men beroende på simula-

torförsöken kan olika varianter bli mer eller mindre

attraktiva.
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SIMULATOREXPERIMENT

 

Metod

EQEêäEêEêEêQQsE

Femton män och femton kvinnor från 22 till 46 år, med

en medelålder av ca 30 år deltog som fp. Körkortsåldern

varierade från 1,5 till 20 år, med en medelkörkorts-

De flesta fp körde 2000 till 4000

km per år, men variationsvidden var även här stor och

ålder av ca 10 år.

några fp körde under 1000 km per år och några över

4000.

EEFBEEECSE

En simulator har använts där vägojämnheter kan simule*

ras och försökspersonernas styr- och fotrörelser regi-

streras. Under försöket genomfördes dels normalkörning

och dels olika överraskningssituationer. Den normala

körningen bestod av rutinmässig körning där det främst

gällde att hålla en stabil kurs och konstant hastighet.

överraskningssituationerna är av 2 typer:

A Ett bländande ljus skiner in i ögonen på föraren

framifrån (det kan ses som en mötande bil på kolli-

sionskurs). Försökspersonen skall reagera genom att

bromsa så fort som möjligt.

B En liten lampa lyser, som endast kan upptäckas genom

backspegeln. Försökspersonen skall så snabbt sOm möj-

ligt sänka farten till ett värde mellan 50-60 km/h.

Lampan föreställer ett utryckningsfordon som vill

köra om.
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Utförande

Försöket är uppdelat i 3 moment. Första momentet (för-

försök) bestod av 2 inlärningsperioder á 10 min. Andra

momentet utgjordes av huvudförsök och tog två timmar.

Försökspersonerna placerades slumpvis i 3 olika grupper

och utsattes för vibrationer som representerade vägar

av olika ojämnhet. Det tredje momentet tog 40 min och

är en efterprovning där alla försökspersonerna kör på

en jämn väg.

Förförsök

Alla försökspersoner erhöll instruktion om vad de skul-

le göra och hur mycket pengarde kunde tjäna om de

styrde bra, reagerade snabbt och höll rätt hastighet.

De fick därefter köra simulatorn under 20 minuter och

speciellt träna på de två olika typerna av överrask_

ningssituationer. Försöksledaren korrigerade felaktigt

beteende och svarade på frågor under de första 10 minu-

terna, som är en ren inlärningsperiod av de olika momen-

ten. Under de sista 10 minuterna registrerades fps pres!

tation och de får information om den och om hur mycket

de skulle tjänat om detta varit huvudförsöket. Fp ut-

sattes i denna del för mycket svaga stokastiska vibra-

tioner (omkring l-20 Hz) som ger intryck av att "bilen"

rör sig på en slät väg.

I detta moment utsätts de olika grupperna för olika

vibrationer och de individuella prestationerna bestäm-

de ersättningens storlek.
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Grupp 1 Fp utsattes för en mycket ojämnväg med mjuka

långvågiga vibrationer med frekvenser slump-

mässigt genererade omkring 5 Hz (i golvet och

ratten på simulatorn uppmättes värden från

2 - 15 Hz)

bilaga 1.

och mycket kraftiga amplituder, se

Grupp 2 Fp utsattes för en mycket ojämn väg med hårda,

kortvågiga vibrationer med frekvenser slump-

mässigt genererade upp till ca 20 Hz ( i gol-

vet och ratten på simulatorn uppmättes värden

60 Hz.

grupp bort de högre vibrationerna),

1.

från 2 - Förarstolen filtrerar i denna

se bilaga

Grupp 3 Fp utsattes för samma vibrationer som i för-

försöket dvs moment 1.

EåEeäâääêêE

Efterprovningen görs för att under likartade betingelser

kunna jämföra alla försökspersonerna och studera om

personerna från de olika grupperna skiljer sig åt på

Alla fp utsätts här för

samma vibrationer som i inlärningsfasen.

grund av trötthetseffekter.

âäeäêâäiêäâ_ziääêtieasä

Komfortsimulatorn består i huvudsak av en i vertikal

led rörlig bilkaross (avkapad VW, se fig 10) som med

kedjor är upphängd i en ställning (se fig ll). Kedjorna

löper runt kuggkransar monterade på två axlar, där den^

nedre axeln via en utväxling är förbunden med en

hydraulisk servomotor (se fig 12). Rörelserna

i vertikal led styrs med hjälp av en generator som

genererar signaler med syntetiskt brus (se fig 13. och
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Råhs 1979 och Bergdahl 1974). Bruset kan genereras upp

till olika valbara gränsfrekvenser. Även amplituden kan

ändras. Signalerna påverkar en servoventil som.vdeumanöv-

reringsorganet.:ñä: kabinen att "skaka". Frekvenser från

0,05 Hz till 30 Hz och amplituder upp till 0,5 m kan er-

hållas. I detta försök har dock en amplitud av endast

5% av den maximala använts. För att erhålla olika typer

av stokastiska vibrationer (vägar) varieras frekvensen

och amplituden som bestämmer vibrationernas styrka.

Kontroll av de vibrationer fp av olika vikt utsatts för

har gjorts och resultaten redovisas i en VTI-rapport

(Råhs 1979). Se även bilaga 1. Vibrationerna fp utsat-

tes för var ungefär i nivå med 2 timmars exponeringstid

enligt ISO (2631) standard för helkroppsvibrationer.

Meäeäyägêäilêa

Det visuella intrycket av bilkörning fås med hjälp av

en filmprojektor, plaCerad på karossens tak. Den proji-

cerar en film av en rak motorvägsträcka på en duk som

är fast monterad på motorhuven ca 2 meter framför

föraren. Kaströrelserna hos projektorn åstadkommes med

hjälp av en motor och en signalgenerator. Generatorn

genererar signaler med manuellt varierbar frekvens.

(Se Bergdahls (1974) rapport om generering av syntetiskt

brus). Dessa signaler går sedan Vidare via en summations-

enhet till motorn som får projektorn att vrida sig, dock

högst 15 grader åt varje håll. För att försökspersonen

skall kunna parera "sidvinden" finns det en givare

monterad så att den känner utav rattutslagen. Dessa

signaler går via en förstärkning till summationsenheten

där de summeras (eg subtraheras, ty signalerna har olika

tecken) till generatorsignalerna. Denna summerade signal

går sedan vidare och jämförs med projektorns givarsignaler,

om signalerna då inte överensstämmer korrigeras projek-

torns läge.
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Signalen från projektorläget samplas i datorn och ett

RMS (Root Mean Square) värde beräknas enligt följande:

Från varje sample subtraheras en nollnivå, dvs ett

läge där projektorn hela tiden står så att "bilen" ligg-

er rätt på vägen, resultatet kvadreras och summan av

kvadraterna beräknas. Slutligen dras roten ur summan.

Olika personer kan ha olika uppfattning om vad som är

mitten på vägen. Därför dras från det beräknade RMS-

värdet absolutbeloppet av signalens medelvärde som

kompensation om någon person legat konstant snett på

vägen. Detta kompenserade RMS-värde utgörett mått på

variationerna runt det som av försökspersonen uppfattas

som vägens mitt, dvs ett mått på hur väl fp lyckats

eliminera störningarna. Ju lägre värde destomindre

absoluta rörelser hos projektorn.

Filmen är monterad i en evighetskassett och ca var 10:e

minut upprepas den. Motorvägen är emellertid så ena-

handa och helt utan trafik i det egna körfältet att fp

ofta inte ens märker att den upprepas.
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-Fi ur 10 Komfortsimulatorns interiör
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Figur 11 Komfortsimulatorn, dess upphängning samt

externa styrenheter
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Prestationsregistrering

Förutom rattrörelserna registreras även fotrörelserna.

Detta sker på lite olika sätt beroende på om det gäller

en körperiod (normalkörning) eller om fp utsätts för nå-

gra stimuli (överraskningssituationer). Under en kör-

period registreras medelvärdet av hastighetsavvikelsen

från 90 km/h.

Gaspedalen står i förbindelse med hastighetsmätaren och

fp skall hålla 90 km/h. Gaspedalen är mycket känslig

och även små rörelser ger utslag på hastighetsmätaren.

Under normalkörningen registreras även hur väl fp klarar

av att kompensera för sidstörningar, dvs parera sid-

-vinden genom rattrörelser.

Överraskningssituationerna är av två typer. Den ena

består av ett bländande sken från en strålkastare pla-

cerad framför och riktad mot föraren. Den andra upp-

fattas som en liten ljus punkt och går bara att upp-

täcka genom backspegeln. Båda överraskningssituationer-

na styrs med hjälp av en dator. Man programmerar i för-

väg in tider och ordningsföljd. Då någon av lamporna

ifråga tänds skall försökspersonen reagera på olika

sätt. Når strålkastaren tänds skall detta kvitteras

med bromsning, varpå lampan släcks. Då mäts tiden ut-

gående från 90 km/h till 60 km/h till 0 km/h till be_

redskapsläge och till bromsläge. För att kunna mäta

tiden till beredskapsläge dvs detläge då högerfoten är

placerad över bromspedalen, används en fotocell. Den

består av en sändare och en mottagare placerad i lod-

linjen framför bromSpedalen. När strålen bryts sluts

ett relä och en puls skickas till datorn där tiden re-

gistreras. Vid den andra överraskningssituationen skall,

så snart "ljuspunkten" dyker upp i backspegeln, hastig-

heten, som endast regleras med gaspedalen, så snabbt

som möjligt säknas till ett värde mellan 50-60 km/h och

hållas där i 2 sek varpå lampan släcks. Tiden mäts då
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analogt med förra fallet utgående från 90 km/h sedan

till 80 km/h och sedan till hastigheten har stabilise-

rats mellan 50-60 km/h. Tiden till 80 km/h ger ett mått

på försökspersonens uppmärksamhet. Mätningarna av tiden

till de olika hastigheterna samt till bromsläget möjlig-

göres av givare som överför gas- och bromspedalens me-

kaniska rörelser till elektriska signaler. Signalerna

går sedan via en förstärkningsenhet till datorn där de

registreras. I fig l4 nedan illustreras datainsamlings-

systemet i form av ett blockschema.
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Figur 13_ Blockschema över vägojämnhetssimulatorn (VOJ)
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5 1-10 Eslêmäzaiag

För att få en så komplett och objektiv bild som möjligt

av försökspersonens beteende registreras också pulsen.

Det går till så att en fotocell, känslig för blodflödet,

fästs på örsnibben, där varje förtätning av blodet mot-

svarar ett pulsslag. Denna information omvandlas till

elektriska signaler som förstärks och sedan registreras

i datorn.

5 1-11 åäksrhszêêgsrsniagêr

I systemet finnes ett antal säkerhetsbrytare. Det finns

dels en gränslägesbrytare dels en huvudströmbrytare.

Den förra känner av karossens svängningsamplitud och

bryter när amplituden överstiger ett visst värde. För-

utom dessa brytare finns det möjlighet för försöks-

personen att avbryta försöket i händelse av obehag.

För ändamålet finns en elektrisk ringklocka placerad

på signalhornets normala läge. Vid signal stannar för-

söksledaren simulatorn.

5.2 Resultat

5-2-1 êfzrszsêfêziga

Resultaten visar inga större skillnader mellan grupper-

na under förförsöket och försöket. Inga signifikanta

skillnader med envägsvariansanalys, Ferguson 1966. Vib-

rationerna påverkar inte direkt styrprestationen på

något markant sätt.

När inte längre fp utsätts för de störande men även

aktiverande vibrationerna sker en kraftig försämring

av styrningen i experimentgrupperna, medan kontroll-
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gruppen fortsätter att förbättra sina resultat, se fi-

gur 15. Beroende t-prövning med korrigering av inlär-

ningseffekter från kontrollgruppens data ger en signi-

fikant uppgång av felet. (Ferguson 1966, t==7,7 vilket

är signifikant på 1% nivån, df 19). Se fig 15.

RMS

avvikelse

i kurs

2,0-

1,9-

1,8-

Experimentgrupp

Kontrollgrupp

1A a

 

1,04

I I l | I I

Förförsök Huvudförsök Efterförsök

ej vib Kontrollgr ej vib ej vib
Experimentgr ca 5 Hz vib

Figur 15 Styrprestation i RMS samt standardavvikelse
under förförsöket, försök och efterförsök för
3 grupper á 10 personer. I försöket gavs grupp

1 och 2 kraftiga stokastiska vibrationer.
Ingen skillnad mellan grupp 1 och 2 kunde på-
visas.Gruppernas medelvärdenhar därför sla-
gits samman.
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Qrettââlsairlqââituatiqu -1.

Fyra olika reaktionstider togs ut 1 Initialreaktion,

fotförflyttning, 2 Upp tills gaspedalen släppts,

3 Sidled tills bromspedalen nåtts, 4 Ned tills full

bromskraft var applicerad.

Initialreaktion var för alla grupperna något över 0,4

sekunder med en standardavvikelse omkring 0,1. Den

snabbaste fp hade 0,14 och den långsammaste 0,68 sekun-

der som medelvärde i huvudförsöket. Fotförflyttning

upp liksom 1 sida tog ca 0,18 sekunder. Nedtryckningen

tog något över 0,3 sekunder och den totala tiden tills

dess bromsen var maximalt applicerad var således ca

1,1 sekunder med en standardavvikelse av ca 0,2. Den

långsammaste fp använde i huvudförsöket 1,78 sekunder

och den snabbaste 0,83 sekunder. Fps individuella vär-

den varierade ganska mycket och denna standardavvikelse

var ca 0,15 sekunder 1 huvudförsöket för den totala

tiden till fullt applicerad broms.

Påverkan från vibrationerna syns i figur 16 och tabell

2. Kontrollgruppen har under försök och efterförsök

förbättrat sina totala reaktionstider, medan experi-

mentgrupperna under vibrationerna har en klar försäm-

ring som försvinner när de i efterförsöket slipper vib-

rationerna. Beroende t-prövning efter korrigerade Värden

(förväntade värden beräknade från kontrollgruppen).

Ferguson (1966) visar att skillnaden är signifikant på

1%-nivån t==9,4, df 19. Tabell 1 visar att fotförflytt-

ningen upp dvs när gaspedalen släpps är den som verkar

påverkas mest i experimentgrupperna. I grupp 1 ökar ti-

den under vibrationer med över 65%. Nedtryckning av fo-

ten dvs slutfasen i bromsningen förbättras däremot för

alla grupperna under huvudförsöket.
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Tabell 1 Reaktionstider efter lampstimuli.
Tiden från stimuli tills hastighetsmätaren
visade 80 km/h (perceptions- beslutsnervled-
ningstid och muskelaktivitetstid. Felkälla
från hastighetsmätaren försumbar) kallas här
initialreaktion.
Tiden från stimuli tills dess att gaspedalen
är helt uppsläppt kallas här fotförflyttning
upp.
Tiden från stimuli tills dess att foten flyt-
tas från gas- till bromspedal kallas här fot-
förflyttning sida.
Tiden från stimuli tills dess att bromspeda-
len är helt nedtryckt kallas här fotförflytt-
ning ned.

Grupp 1 N = 10

Förförsök Huvudförsök Efterförsök Medelvärde

  

 

 

  

 

  

 

(5 Hz)

Initialreaktion 0,40 0,38 0,42 0,40

fotförflyttning upp 0,17 0,26 0,20 0,21
fotförflyttning sida 0,18 0,20 0,20 0,19

fotförflyttning ned 0,32 0,28 0,25 0,28

Totalt 1,07 1,12 1,07 1,09

Antal överraskningar 2 17 11

Grupp 2

Förförsök Huvudförsök Efterförsök Medelvärde

(20 Hz)

Initialreaktion 0,43 0,45 0,47 0,45

fotförflyttning upp 0,13 0,19 0,14 0,15
fotförflyttning sida 0,16 0,19 0,19 0,18
fotförflyttning ned 0,43 0,39 0,34 0,39

Totalt 1,15 1,22 1,14 1,17

Antal överraskningar 2 17 11

Grupp 3

Förförsök Huvudförsök Efterförsök Medelvärde

Initialreaktion 0,45 0,40 0,41 0,42

fotförflyttning upp 0,17 0,19 0,16 0,17

fotförflyttning sida 0,17 0,17 0,17 0,17

fotförflyttning ned 0,45 0,33 0,26 0,35

Totalt 1,24 1,09 1,00 1,11
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Tabell 2 Reaktionstider 1 sekunder från ljusstimuli
till full bromsnedtryckning. I varje grupp
finns 5 kvinnor och 5 män. Standardavvikel-
se inom parantes.

   

Förförsök Huvudförsök Efterförsök

1 1 2 3 1 2

Grupp 1 1,07(O,17) 1,11(O,26) 1,08(O,13) 1,17(O,27) 1,09(O,18) 1,04(O,21)

Grupp 2 1,12(0,28) 1,23(O,33) 1,26(0,31) 1,16(0,12) 1,13(0,13) 1,15(0,18)

Grupp 3 1,24(O,32) 1,06(O,24) 1,15(0,23) 1,06)O,20) 0,96(0,15) 1,07(O,25)

Totalt 1,14 1,13 1,16 1,13 1,06 1,09

Antal 2 5 6 6 5 6

överrasknings-
situationer
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Figur 16 Bromsreaktionsdifferens mellan förförsöket och

resten av försöket. Experimentgruppen samman-
slagna N==20. Kontrollgruppen N==10.
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Eêêåighsäêkegårgll_gengm_gêêpegalen

Samtliga fp höll "hastigheten" dvs Visarns nål på

90 km/h, mycket bra. Avvikelserna var från i stort sett

0 till 5 km/h med ett medelvärde för alla fp på 1,5

km/h. Någon påverkan från vibrationerna verkade ej finnas

på detta som det visade sig rätt grova mått. Fp låste

ofta sin fot med hjälp av stöd och fick då bra resultat,

annars hade de problem med trötthet i fot och ben vil-

ket senare verkade (fler klagomål om detta) mer störan-

de i kontrollgruppen.

gyerrêêhningêâitgafign_2

Tiden det tog för fp att i backspegeln se den mycket

svaga lampan och att minska hastigheten från 90 till

80 km/h varierade mycket kraftigt runt ett medelvärde

på 1 sekund. Standardavvikelsen var ca 0,1 sekunder

utom i en grupp och en betingelse där den var så hög

som 1,5 sekunder. Den längsta tiden var över 5 sekun-

der och den kortaste under 0,3 sekunder. Samtliga grup-

per har bättre värden i huvudförsöket relativt förför-

söket (en förbättring på ca 0,2 sekunder i alla grupper-

na). I efterförsöket blir emellertid tiderna något

längre igen (ca 0,07 sekunder). Inga signifikanta skill-

nader erhölls mellan grupperna eller mellan betingel-

serna.

Eylêfiéer

Under hela försöket registrerades fps pulsvärden. I

förförsöket låg de på ca 85 slag per minut utom i

kontrollgruppen där den låg något lägre beroende på två

fp som hade låg puls. Under huvudförsöket gick pulsen

ner något för alla grupperna. De fp som i kontrollgrup-

pen hade haft låg puls dvs1nmknr70 slag per minut sänkte
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pulsen ytterligare. I efterförsöket gick pulsen ner

något-ytterligare, ca 3 slag per minut, se tabell 3.

Puls uttryckt i tid mellan två pulser för
experiment- och kontrollgrupp. Medelvärden
för gruppen samt standardavvikelse inom paren-
tes. För att erhålla antalet slag per minut
inverteras värdet och multipliceras med 60.

0,70 (0,12)

0,71 (0,11)

0,78 (0,14)

0,72 (0,10)

0,74 (0,08)

0,81 (0,16)

0,74 (0,13)

0,79 (0,10)

0,82 (0,15)

Grupp 1 5 Hz

Grupp 2 20 Hz

Grupp 3 Kontroll

Någon inverkan av vibrationerna kan ej observeras och

signifikans tester ger heller inga signifikanta skill-

nader.

Resultat från frågeformulär

 

Yâll _Y§291§IEEE§EQEEE&_1-5111121512152 _Qäåäêglåâa_

I kontrollgruppen (grupp 3) där mycket små vibrationer

givits fp för att öka realismen i försöket, uppgav inte

någon att vibrationerna varit ens "ganska obehagliga".

I grupp 1 som utsattes för lågfrekventa vibrationer

ansåg de flesta att de varit obehagliga, tre st fp att

de var mycket obehagliga och en fp att de inte var

obehagliga alls. I grupp 2 med högfrekventa vibratio-

ner i ratt och golv ansåg även de flesta att vibrationer-

na varit obehagliga. En fp ansåg att de var mycket obe-

hagliga och två stycken att de inte var obehagliga alls.

Yâä_izêaeiämaäâäsäaâ!_rsêlåâäåâkâ

I kontrollgruppen svarade alla att de var ganska eller

mycket realistiska. I grupp 1 var det två fp och i

grupp 2 en fp som inte tyckte realismen var så bra,

ingen fp ansåg emellertid att vibrationerna inte alls

var realistiska.
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Var det besvärligt;âEE45åläâ_âEääälrEEEâ

De flesta fp tyckte det var besvärligt att hålla rak

kurs på vägen dvs kompensera för de simulerade vind-

och spårstörningarna. Endast en person tyckte att det

inte alls var besvärligt och sju st att det var lite

besvärligt. Kontrollgruppen hade de flesta fp som

tyckte att det var besvärligt.

Yair_ _d_e_t_ los_sy.ä._r_l_i.g_t_ _a_t_t_ hålla_ _ha_s:c_i.g.h_e.1:_e_n_

Ingen av fp i kontrollgruppen tyckte det var micket

besvärligt (0 av 10) men några tyckte det var ganska

 

besvärligt. I experimentgrupperna angavs däremot att

det var mycket besvärligt, av Över hälften av fp

(11 av 20) och ytterligare fem ansåg att det var ganska

 

besvärligt. Således en klart signifikant skillnad.

Blev du trött under experimentet

I kontrollgruppen blev tre fp mycket trötta och fem st

ganska trötta. I experimentgruppen blev något färre

fp trötta (mycket trötta blev en fp i grupp 1 och två

i grupp 2, ganska trötta tre fp i både grupp 1 och 2).

Blev du trött under efterprövningen

Ingen fp blev mycket trött under efterprövningen och

fem st i kontrollgruppen blev ganska trötta resp fem

fp i grupp 1 och två fp i grupp 2. Således ingen större

skillnad.

ggser du att ojämnheterna inverkade neagtivt på din

prestationsförmåga
__-_-----__-_---__

I kontrollgruppen svarade alla att de små vibrationer

de haft inte påverkade dem alls eller mycket litet.

I grupp 1 ansåg sig fyra st blivit mycket påverkade
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och fyra st ganska mycket. I grupp 2 ansåg sig tre st

ganska mycket påverkade och resten var påverkade. Vib-

 

rationer gav således en kraftig upplevelse av presta-

tionsnedsättning hos de flesta fp.

 

Blêy_§y_bil§jy§

En fp i kontrollgruppen och en i grupp 2 blev lite

bilsjuka en kort tid, och en fp som skulle ingått i

grupp 2 blev bilsjuk och bröt under försöket. Ingen i

grupp 1 kände av någon bilsjuka. En fp blev också sjuk

redan under instruktionen i simulatorn och avstod från

att vara fp. Totalt blev således två personer av 32

bilsjuka och endast ytterligare två kände under kort

tid en släng av bilsjuka.

Ä§_§yi$;§E$;I&L

Efter försöken var de flesta fp lite trötta och två fp

i kontrollgruppen var ganska trötta, liksom tre i grupp

1 och fyra i grupp 2. Ingen fp ansåg sig mycket trött.

En tendens till ökad trötthet kunde även märkas 1 ex-

perimentgruppen vid efterintervjun.

Diskussion av resultaten

 

Resultaten från detta experiment indikerar att kraftiga

stokastiska Vibrationer i frekvensområdet 2-60 Hz (upp-

mätt i simulatorgolvet) kan ge en försämrad prestation

både direkt och i form av eftereffekter. De tidigare

refererade försöken gav emellertid anledning att för-

vänta större prestationssänkningar, men av flera skäl

har dessa inte infriats.

l. Motivationen hos fp att göra en bra prestation trots

vibratiOner var genom belöningssystemet högre än i

de tidigare försöken, och motverkade därför vibra-

tionseffekten. I de tidigare refererade försöken

kan även förväntningseffekten om försämrad presta-
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tion (som.ej1notverkats aV'belöning) ha påverkat fp

och deras beteende, och därigenom givit i förhållan-

de till riktiga vägojämnheter betingelser överskat-

tade effekter.

2. De prestationsmått som tidigare använts t ex styr-

ning med styrpinne är troligen känsligare för stör-

ningar än rattstyrning och fotförflyttning. I en rik-

tig körsituation kan emellertid känsligheten i ratt

och pedaler vara mycket viktigare än i simulatorn

och en störning ske. Detta stöds av Lewis och Griffins

(1976) studie där vibrationerna antas speciellt stö-

ra läges- och rörelseavkännande organ (se sid 20).

3. Körningar i simulatorn genomfördes i en bilstol i

sittande ställning med säkerhetsbälte och med hän-

derna på ratten, dvs under betydligt bättre förhål-

landen än i de tidigare refererade försöken. Möjlig-

heten att tåla vibrationer är därför troligen större

i detta försök som också är betydligt mer relaterat

till bilkörning och borde ge en bättre möjlighet

att generalisera till trafik.

Sammanfattningsvis kan man säga att vägojämnheter tro-

ligen påverkar bilförares möjligheter att framföra sitt

fordon och att detta under vissa omständigheter kan

leda till olyckor. Försöken har inte visat att vibra-

tionseffekten är särskilt stor, men förarnas motivation

och uppgiftens förenkling kan göra att effekten i rik-

tiga fordon kan vara större.

En förbättrad simulator i vilken vibrationseffekt på

läges- och rörelsekännande organ kan prövas, liksom

visuella nedsättningar, vore lämpligt att använda i

samband med att riktiga fältförsök eller olycksstudier

planeras. En rad problem skulle då kunna klaras lättare,

i fältförsöken t ex hur eftereffekten av ojämna vägar

skall kartläggas och hur stora ojämnheter skall vara
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innan man kan förvänta sig att de inverkar på förarens

prestation och därigenom på beteende och olyckor. Re-

sultaten från simulatorn måste alltid prövas i trafiken,

men genom större kunskaper om Vibrationers effekt på

människors prestation och trötthet kan de dyra och svåra

fältförsöken effektiviseras avsevärt.

Målsättningen med detta försök har även varit att under-

söka om vägojämmheter kunde ge prestationsstörningar

utan att bristande komfort upplevdes. Vid både låg- och

högfrekventa Vägsimuleringar upplevde praktiskt taget

alla förarna avsevärd diskomfort och de trodde presta-

tionen blivit mer störd än den blivit. Komfortupplevel-

 

ser kan därför, åtminstone tills man vet mer om samban-

 

den bilkörningsbeteende - vägojämnheter, användas som

 

indikator på en vägs ojämnhetsstandard. Speciellt med

 

tanke på att endast fotrörelsen upp från gaspedalen i

detta första försök påverkades på något avgörande sätt,
1)trots att vibrationerna var mycket kraftiga.

Användning av simulatorn

 

I litteraturgenomgången har en rad viktiga resultat och

försöksuppläggningar presenterats. Framförallt har be-

tydelsen av att man använder stokastiska vibrationer i

frekvensområdet 1-30 Hz betonats och att prestationen

som studerats utförs i rätt krOppsställning. Kritik mot

simulatorstudier framfördes, men även skäl varför de

ändå harsitt värde.

l) Jämförande mätningar i simulatorstolen på riktiga

bilar som kört på olika landsvägar har visat att de

kraftiga vibrationer som gavs i simulatorn mycket sällan

förekommer i personbilar och då endast på extremt då-

liga vägar.
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I detta försök skulle det ha varit mycket svårt att er-

sätta simulatorstudier med fältförsök, framför allt

beroende på den långa tid experimentgruppen utsattes

för kraftiga vibrationer. Svårigheter att mäta presta-

tionsförändringar i fältförsök har även varit av stor

betydelse vid val av simulatorförsök. För att bedöma

försökets värde måste stor vikt läggas vid om fp upp-

levde försöket som realistiskt.

Försökspersonerna gav efter försöket sin syn på simu-

latorförsöket. De flesta tyckte att försöket var rea-

listiskt och menade att de påverkats av vibrationerna

på ungefär samma sätt som i bilkörning i trafiken. De

jämförde t ex med ojämna norrlandsvägar. Observationer

av fp när de "körde" simulatorn visade även att deras

sittställning och rörelser stämde väl med motsvarande

i bilkörning. De stokastiska vibrationerna i simulatorn

är relativt lika de i ett riktigt fordon och dessas

dämpning i simulatorns bilstol och förarens krOpp i

körställning torde vara samma i simulatorn som i en bil

som utsätts för vägojämnheter. Fp's reaktionstider på

bromsning (i detta försök var medelvärdet ca 1,1 sekun-

der) stämde även väl med riktiga fältförsök där tider

varierar i överraskningssituationerna mellan 0,9 (Jo-

hansson & Rumar (1971) och 1,5 sekunder (Johansson &

Knutsson 1973).

Simulatorförsöket fungerade således som helhet relativt

väl. En rad detaljer i försöket bör ändå ändras,om

fortsatta försök skall genomföras. Hastighetskontrollen

med hjälp av gaspedalen var inte bra tyckte flera fp

och bör göras annorlunda och ev med ljud k0pplat till

"hastigheten". Ratten var något okänslig och om feed-

backfunktionen skall prövas måste den bli betydligt

känsligare. Överraskningssituation 2 måste förekomma

oftare så att fp inte glömmer att se i backspegeln

eller också måste längre tider och fler fp användas för

att kompensera för de som glömmer backspegeln.
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Flera av dessa ändringar beror i och för sig inte på

att simulatorrelationen är dålig utan på att bilförare

i simulatorn liksom i verklig trafik har en tendens att

glömma olika körfunktioner t ex att se i backspegeln.

Speciellt glädjande är att så få fp blev sjuka i denna

simulator. I andra simulatorer har man haft stora prob-

lem med åksjuka och därigenom både fått fp som brutit

försöket och fått andra beteenden än normala. I vissa

fall har upp till 50% av fp brutit försöken. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att simulatorn fungerat relativt

Väl och att en rad lärdomar erhållits dels rörande hur

människan fungerar i en simulator av denna typ dels

rörande vad som bör ändras i simulatorns utformning.
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maximalt tillåten exponeringstid enligt ISO standard 2631
för helkroppsvibrationer innan prestationsnedsättningar
förekommer. För utförligare förklaring se Råhs 1979.
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Kurvan visar rms-värde av accelerationen vid olika

Streckad kurva==rms-värde av accelerationen

uppmätt på golvet i simulatorn.
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Tersbandsanalys. Försökspersonsmassa==100 kg

a) insignal max 5 Hz b) insignal max 20 Hz.

Kurvan visar rms-värde av accelerationen vid olika

frekvenser. Streckad kurva==rms-värde av accelerationen

uppmätt på golvet i simulatorn.
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Tersbandsanalys horisontella riktningar.

Försöksperson Vikt 80 kg. a) X-riktning b) Y-riktning.

Kurvan Visar rms-Värde av accelerationen vid olika

frekvenser. '
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