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Titel

Joystickkontrollerade bilar för gravt funktionshindrade förare

 

Referat

Denna rapport har skrivits på uppdrag av Vägverkets fordonsavdelning, och ingår i projektet Spakkontrollerade fordon

för funktionshindrade bilförare . Syftet med rapporten är att beskriva och analysera kommersiellt tillgängliga

joysticksystem i Sverige. Dessutom lyfts det fram vad som bör beaktas vid design av alternativa primära reglage (för

bilkörning) generellt.

Joystickkontrollerade bilar möjliggör för en liten grupp personer med grava funktionshinder att återfå en väsentlig

del av sin mobilitet. De personer som idag är aktuella för joystickkontrollerade bilar har funktionshinder som gör att

rörligheten och/eller styrkan i främst armar och ben är mycket begränsad.

En joystick inkluderar gaspedal, bromspedal och ratt i ett reglage. De analyserade joysticksystemen har en

fjäderåterkopplad joystick, och saknar således i den mekaniska kopplingen med de styrande hjulen och bromssystemet.

Detta får till följd att mycket information som i en konventionell bil återförs till föraren via ratt och pedaler går förlorad.

Till följd av joystickens utformning som en spak, fäst i en punkt och med två kontrollriktningar, kan lateral och

longitudinell kontroll interferera. Ytterligare brister kan identifieras för joystickkontrollerade bilar, men bristernas

påverkan på trafiksäkerhet är svåra att avgöra.

Information och kunskap till kunskapsöversikten har samlats in via litteraturstudier på området och kontakt med

fordonsanpassare, körkortsutbildare och bilförare med funktionshinder.
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Förord

Föreliggande rapport har skrivits på uppdrag av Jan

Petzäll vid Vägverkets fordonsavdelning. Rapporten

ingår i projektet Spakkontrollerade fordon för funktions-

hindrade bilförare , där även en enkätundersökning och

en rapport över ett manöverprov bland joystickförare

ingår.

Denna rapport är en kunskapsöversikt och bygger på

resultat från forskning kring människan som operatör i

dynamiska system, kunskap bland fordonsanpassare,

erfarenhet bland förare av joystickkontrollerade bilar och

kunskap inom bilindustrin. Litteratursökning har gjorts i

följande databaser: Compendex, NTIS, SAE, TRIS,

Psycinfo, IRRD, Roadline, Medline. Dessa databaser
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täcker väl den forskning som bedrivits inom praktisk

teknologi, transport-, rehabiliterings- och medicin-

området.

Ett stort tack vill jag framföra till Björn Peters,

forskare vid VTI och min handledare som har varit till

stor hjälp och gav mig möjlighet att engagera mig i

föreliggande projekt. Vidare vill jag tacka AutoadaptAB

och Anpassarna Gunnérius AB som har varit mycket

hj älpsamma och gett mig många värdefulla synpunkter.

Till sist riktas ett tack till Staffan Nordmark (professor i

fordonsdynamik vid VTI) som var lektör vid rapport-

seminariet.

Joakim Östlund, forskningsassistent VTI
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Joystickkontrollerade bilar för gravt funktionshindrade förare

av Joakim Östlund
Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Joystickkontrollerade bilar för funktions-
hindrade förare harfunnits i 10 år, och i
Sverigefinns det ungefär 15personer som kör
med sådana bilar. Trots detta har ingen
tidigare utvärdering gjorts av joystick-
kontrollerade bilar ar ett Human Factors
perspektiv, eller Människa Maskin perspektiv
iSverige.

Joystickkontroll och Human Factors

Med en joystick kan en liten grupp gravt rörelsehindrade

personer gasa, bromsa och styra en bil med t ex. en hand,

och således återfå en väsentlig del av sin mobilitet. Innan

detta projekt påbörjades fanns ingen dokumenterad infor-

mation om möjligheterna för dessa gravt funktions-

hindrade förare att hantera sina bilar på ett säkert och

komfortabelt sätt. Det finns inte tillräckligt utförliga rikt-

linjer eller regler för fordonsanpassare att stödja sig på

vid utformning av så avancerade kontrollsystem somjoy-

sticksystem i bilen. Syftet med kunskapsöversikten är att

beskriva kunskapsläget med avseende möjligheterna att

hantera en bil med joystick, samt att analysera joystick-

systemet ur ett Människa - Maskin perspektiv, och peka

på områden där förbättringar bör och kan göras.

Utformning

En joystick är en spak, fäst i en punkt enligt en kulled,

med två liihetsgrader, framåt- bakåt och vänster - höger.

Joysticken är fjäderåterkopplad, varför den information
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som ges till föraren i en konventionellt utrustad bil via ratt

och pedaler till stor del går förlorad. Joysticksystemet

agerar på styrning, gas och broms med hjälp av

hydrauliska eller elektroniska positionsåterkopplade

servon.

Risker

Genom att studera joysticksystem och andra typer av

reglage för gas,broms och styrning utifrån ett Human

Factors perspektiv, var det möjligt att identifiera följ ande

potentiella risker och problem medjoystickkontrollerade

bilar:

0 Tidsfördröjning i styrsystemet: Det är möjligt att

manövrera joysticken snabbare än vad övriga styr-

systemet hinner med att reagera, varför en amplitud-

och frekvensberoende tidsfördröjning i snabba

manövrar införs.

o Svårinlärd broms: Bromsen är vinkelstyrd utan åter-

koppling som speglar bromseffekten, och i de flesta

fall är överföringsñmktionen ickelmjär vilket leder till

att bromsuppgiften förmodligen blir mer mentalt

krävande än nödvändigt.

o Interferens mellan gas/broms och styrning: Denna

effekt kommer av att joysticken är vinkelstyrd för

både styrning och gas/broms, och att vridnings-

punkten för dessa funktioner är gemensam. Dessutom

återkopplas ingen information om bilens reaktion på

kontrollrörelser i re glaget.



Joystick-operated vehicles for seriously disabled drivers

by Joakim Östlund
Swedish National Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping SWEDEN

Summary

Joystick-operated earsfor disabled drivers have
been usedfor 10years and inSweden there are
about 15 people using such cars. Despite this
fact, in Sweden no evaluation of joystick-
operated cars has been carried out from the
Human Factor perspective or man-machine
perspective.

Joystick-operation and Human Factors

With the aid of a joystick, a small group of severely

disabled people can accelerate, brake and steer a car with

eg. one hand, and thus regain a considerable proportion

of their mobility. Before this project started there was no

documented information on these severely disabled

drivers possibilities of handling their cars in a safe and

comfortable way. Guidelines or regulations for vehicle

adapters are not suificiently detailed when designing

such advanced operation systems as joystick systems in

the car. The aim of the knowledge survey is to describe

the knowledge situation concerning the possibilities of

Operating a car with a joystick and to analyse the joystick

system from the man-machine perspective and note

where improvements should and can be made.

Design

A joystick is a lever mounted at one end in a ball-and-

socket joint with two degrees of freedom, forward-

backward and left-right. The joystick has spring feed-

back, meaning that the information to the driver in a

conventionally equipped car via steering wheel and

10

pedals is lost to a great extent. The joystick system acts

on steering, accelerator and brakes with the aid of

hydraulic or electronic position feedback servounits.

Risks

By studying the joystick system and other types oflevers

for acceleration, braking and steering ñom the Human

Factors perspective, it was possible to identify the

following potential risks and problems with cars operated

by joysticks.

0 Time delay in the control system: It is possible to

manoeuvre the joystick faster than the reaction of the

other control systern, so in fast manoeuvres a time-

delay dependent on amplitude and frequency is

introduced

o Braking dmcult to learn: The brake is angle-operated

with no feedback of the braking effect and in most

cases the transfer function is non-linear, resulting in

a probably more mentally demanding braking task

than necessary.

0 Interference between accelerator/brake andsteering:

This effect depends on the fact that the joystick is

angle-operated for both steering and accelerator/

brake and that there is a joint rotation point for these

functions. Furthermore, there is no feedback of

information on the reaction of the car to Operating

movements in the lever.

VTIRAPPORT441



1 Inledning

Det finns ungefär femton aktiva joystickförare på

Sveriges vägar idag. Totalt finns det ett tjugotal bilar som

är utrustade med joysticksystem. Enjoystickutrustad bil

ger en grupp gravt funktionshindrade personer en möjlig-

het att sj älva till stora delar tillgodose sitt transportbehov.

Detta bidrar till en ökad frihet och höjd livskvalité. Från

att vara helt beroende av personliga assistenter och färd-

tjänst, blir det med en egen bil möjligt för dessa att sj älva

hantera en stor del av sin mobilitet.

Ettjoystickreglage kombinerar tre primära kontroll-

funktioner (styra, gasa och bromsa) i ett enda elektroniskt

reglage. Idag finns inga särskilda krav eller speciellt utar-

betade rutiner eller testmetoder för joystickutrustade

bilar. Bilprovningen ställer samma krav på dessa som på

alla andra personbilar. Målsättningen med detta projekt

är att undersöka vilka problem som kan vara förknippade

med denna teknik och ge förslag på åtgärder och förbätt-

ringar

Fordonsanpassningsföretag och utvecklare av joy-

sticksystem är till viss del medvetna om risker och brister

med joystickutrustade fordon. Det är uppenbart att

joysticksystem i vissa fall kan vara svårmanövrerade och

bedöms därför ofta vara ett sista anpassningsalternativ,

men trots detta har inget tidigare arbete gjorts för att

utvärdera joysticksystem i Sverige. En första ansats till

att identifiera problemområden är att ställa följ ande

frågor: (1) Hur ska joysticken vara utformad för att den

ska optimera möjligheterna att kontrollera en bil? (2) Hur

ska förarens kontrollrörelser överföras via joysticken till

bilen för att garantera säker funktion med minimal risk

för avbrott? (3) Hur ska infonnationsutbytet ske mellan

bil och förare via joysticken för att underlätta och göra

köruppgiften så enkel, komfortabel och säker som

möjligt?
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Det här projektet inriktar sig främst mot att analysera

(1) och (3), vilket beror på att dessa problemområden

tycks vara mycket mindre utforskade än (2). För att skapa

förståelse för de förutsättningar, problem och risker som

joystickkontroll av bilar kan medföra, krävs en omfat-

tande genomgång av den teori och kunskap som finns

angående mämiiskans förmåga att köra bil eller kontrol-

lera andra dynamiska system. Därför innehåller föreli g-

gande rapport en redogörelse för människan som operatör

i dynamiska system och hur olika systemkarakteristika

påverkar kontrollförmågan. Detta appliceras sedan på

uppgiften att köra bil, dels med konventionella primära

reglage (ratt, gaspedal och bromspedal) och dels med

alternativa primära reglage, och framför allt med joystick.

För att läsaren ska förstå människans möjligheter och

begränsningar med avseende på manuell kontroll av

dynamiska system finns dessutom en kort redogörelse för

vad som är mentalt resurskrävande ochvad som inte är det.

Den teoretiska bakgrundsanalysen ska resultera i ett

antal frågetecken och potentiella risker med joystick-

system, av vilka jag hoppas få svar på några genom ett

manöverprov på Mantorpbanan (Östlund, 199%) och en

enkätundersökning bland joystickförare (Östlund,

199%). Det som verkar troligt är att joystickens utform-

ning kan bidra till att uppgifterna att gasa/bromsa och

styra interfererar med varandra. Dessutom kan avsakna-

den av återkoppling i joysticken bidra till att köruppgiften

blir svårare och mer krävande än nödvändigt.

Det här projektet kommer inte att resultera i specifika

krav på joystickkontrollerade fordon, men väl en

problembeskrivning och förslag på eventuella lösningar.

Dessa problem och lösningar måste noggrant vidare

undersökas för att kunna resultera i specifika krav eller

riktlinjer.
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2 Vilka behöver joystickkontrollerade bilar?

Personer med funktionshinder har svårt att hantera många

vardagliga situationer. De måste i stor utsträckningan-

passa sig till omgivningen eftersom miljö och omgivning

ofta anses statisk. Klarar inte funktionshindrade av derma

anpassning blir de handikappade. För att komma iñån

detta missförhållande krävs först en attitydförändring:

Omgivningen är inte statisk, utan flexibel och anpass-

ningsbar. Många miljöer är som det ser ut nu bra anpas-

sade till icke funktionshindrade människor, men dåligt

anpassade till funktionshindrade. Genom att utforma

miljö och omgivning efter både funktionshindrade och

icke funktionshindrade kan många få det betydligt lättare,

även icke funktionshindrade.

Joystickkontrollerade fordon (gas, broms, höger och

vänster sväng hanteras med en 4-vägs joystick) möjliggör

för en grupp funktionshindrade att köra bil, en grupp som

för inte så länge sedan inte hade några som helst möj-

ligheter att köra bil. Joystickkontroll som den ser ut idag

har funnits sedan början av 90-talet, men redan 1959

12

utvecklades ett fungerande högst avancerat joystick-

system vilket installerades i en Chevrolet (Bidwell,

1959). Detta var emellertid inte avsett för funktions-

hindrade. '

De personer som är aktuella för joystickkontroll av

fordon har oftast muskelsjukdomar vilka ger kraftigt

reducerad styrka och rörlighet. I undantagsfall anses

joystickkontroll även lämplig för personer med höga

ryggmärgsskador (mycket svag funktion i armar och

händer, nedsatt känsel) eller personer som saknar både

armar och ben. I samtliga fall är dessa personer rullstols-

burna. Egenskaper som dessa personer bör ha för att

kunna hantera en joystick, enligt fordonsanpassare, är

tillräcklig fmmotorik och rörlighet i någon del av kroppen

(hand, fot, haka etc). Detta gäller ofta för muskelsjuka,

men sällan för ryggmärgsskadade, eftersom dessa har

skadade nervbanor vilket ofta leder till försämrad känsel

och muskelkontroll.
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3 Mentala resurser och manuell kontroll av dynamiska

system

Det här kapitlet redogör för vilka möjligheter och meto-

der människan har för att kontrollera dynamiska system

som t.ex. en bil. Hur mycket mentala resurser det krävs

av en operatör för att kontrollera ett system beror på hur

infonnationsutbytet sker mellan operatör och system och

hur systemet reagerar på en operatörs kontrollrörelse.

Krävs mycket resurser (hög mental arbetsbelastning)

fmns det risk för att resultatet blir sämre. Förståelse inom

det här området krävs för att man ska förstå de problem

och risker som kan uppstå med alternativa primära reg-

lage för bilkörning, och dessutom för att kunna se lös-

ningar på hur reglage ska vara utformade för att bättre

möta människans möjligheter och begränsningar.

3.1 Open och closed loop kontroll

Människan som operatör i ett system tar in information

(stimuli) i korttidsminnet via något eller några av de fem

sinnena, behandlar informationen och drar slutsatser uti-

från önskemål, omgivning och erfarenhet, utför en hand-

ling och lagrar eventuellt information och konsekvenser

i långtidsminnet. Se vidare Figur 1 för illustration. Det går

att dela upp hur en operatör fungerari två olika kontroll-

funktioner; open loop kontroll och closed loop kontroll

Short-term
sensory

stOre

Stimuli
Perception

  .l

l

Long-term
memory

 

__*__

  

   

(Wickens, 1992). I den förstnämnda utförs ett rörelse-

mönster från början till slut utan att det påverkas av yttre

stimuli. Handlingen är förutbestämd utifrån operatörens

önskemål, omgivning, förutsedda konsekvenser etc. Hur

bra resultatet blir av en sådan handling beror på hur väl

anpassad den och det beror i sin tur på operatörens

erfarenheter av liknande handlingar, hur gott om tid

operatören har att förbereda handlingen och hur belastad

operatören är av andra uppgifter. Closed loop kontroll,

eller tracking som det ofta benämns, bygger inte på förut-

bestämda handlingar, utan byggs upp allt eftersom. Att

balansera en penna på fingerspetsen bygger typiskt på

closed loop kontroll. De båda typerna förekommer sällan

enskilt, utan oftast förutses ett rörelsemönster vilket

påbörjas enligt open loop kontroll, men på grund av

osäkerhet och oförutsedda konsekvenser eller händelser

följs rörelsemönstret med hjälp av tracking. En förut-

bestämd handling kan störas av oförutsedda faktorer,

konsekvenserna blir inte som förutsett, operatören kan

vara så stressad eller orutinerad att manövem inte för-

löper som önskat. Många faktorer bidrar till att tracking

krävs för att ge goda kontrollresultat.

  
Attention
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execution
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Figur 1
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Modellför informationshanterande (Sanders & McCormick, 1992)
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Människans begränsningar och möjligheter i open

loop kontroll

Ofta är handlingar reaktioner på stimuli från omgiv-

ningen, t.ex. kan en framförvarande bil tvärnita vilket

medför att bakomvarande bil också måste bromsa. Hur

snabbt en operatör reagerar med rätt handling på ett sti-

muli och hur bra resultatet blir beror framför allt på:

0 antalet alternativa handlingar. Fler alternativ för-

länger reaktionstiden.

0 hur väl inövad handlingen är. Rutin ger snabbare

reaktionstid och bättre resultat.

0 hur komplex handlingen En komplex handling tar

längre tid att initiera och utföra.

0 hur distraherad eller belastad operatören är.

0 hur beredd operatören är på den aktuella situationen.

(Wickens, 1992)

Människans begränsningar och möjligheteri closed

loop kontroll

Människans reaktionsiid definieras här som den tid som

förflyter mellan det att systemets tillståndsförändring till-

godogörs operatören via en display (visuell, taktil, auditiv

display eller direkt betraktande av systemet) och att en

handling påbörjas för att korrigera förändringen. Reak-

tionstiden beror mycket på hur förberedd operatören är

på tillståndsförändringen. Förväntas en viss tillstånds-

förändring blir reaktionstiden 150 - 300 ms (McRuer &

Jex, 1967; Pew, 1974), medan om operatören är oför-

beredd blir reaktionstiden 400 - 500 ms, d.v.s. knappt en

halv sekund. Om en operatör försöker kontrollera ett

system som ligger på gränsen till att förändra sig snabbare

än vad operatören hinner med, är risken stor att över-

korrigeringar sker och kontrollen blir instabil (Jex &

McDonnell, 1966).

position

   

 

Systemdynamikens påverkan på trackingpresta-

tionen

Förstärkningen mellan kontrollrörelse (som ges via ett

reglage tex.) och systemets reaktion påverkar tracking-

prestationen. Hög förstärkning ger stora reaktioner för

små kontrollrörelser, vilket enligt Fitts lag (Sanders &

McCormick, 1992) till viss del minskar arbetet som krävs

för att hantera reglaget men samtidigt minskar preci-

sionen. Låg förstärkning å andra sidan ger stort arbete

men hög precision. En optimal förstärkning är en

kompromiss mellan förflyttningssträcka och precision

(Jex & McDonnell, 1966; Wickens, 1992).

FÖruisägbarhet är en viktig egenskap hos ett system. Om

det går att förutsäga ett systems reaktioner på handlingar

ges goda möjligheter att kontrollera det på ett tillfreds-

ställande sätt. Människan har svårt att förutse reaktioner

om det föreligger tidsfördröjningar i systemet, eftersom

det innebär att operatören måste förutse framtida konsek-

venser av handlingar och korrigera för störningar innan

systemet har reagerat (Wickens & Fracker, 1989 _;

Zarrugh & Miller, 1982). Ipressade situationer, som när

flera uppgifter utförs samtidigt, är förmågan att förutse

främst snabba förlopp mycket dålig. Systemet kan ha

dåliga stabilitetsegenskaper vilket gör det svårkontrolle-

rat. En viktig faktor för förutsägbarheten är vilken

ordning systemet är av. Ett system av ordning noll ger en

konstant utsignal för en konstant insignal. Tex. ger ett

bestämt rattutslag ett bestämt hjulutslag, vilket då mot-

svaras av ett system av ordning noll. Ett system av ord-

ning ett ger en konstantförändring av utsignalen för en

konstant insignal, osv. I Figur 2 visas hur utsignalen från

tre system av olika ordning ges en konstant nivå (streckad

linje) via kontrollrörelser (heldragen linje). Antag att in-

 

 

V

 

V

 

Figur 2

 

Samband mellan systemordning och stegsvar. Insignal (heldragen) och

utsignal (streckad) för system av (a) ordning noll (linjerna går ihop), (b) ordning ett, (0)

ordning två.
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signal och utsignal är en position eller avvikelse från ett

neutralläge.

1 delfigur a (ordning noll) följ er utsignalen insignalen

(den konstanta förstärkningen mellan signalerna har satts

till 1). I delfigur b ger en konstant insignal en konstant

Ökning av utsignalen - en konstant hastighet. För att ut-

signalen ska stanna på en viss nivå måste insignalen

bringas till neutralläget, insignal = 0. I delfigur c måste

insignalen efter att ha gett utsignalen en konstant accele-

ration byta tecken så att hastigheten på utsignalen

minskar till 0. När detta är uppnått måste insignalen sättas

till 0. Det är tydligt att det sista fallet kräver flest moment,

vilket följaktligen är mest mentalt krävande. Matematiskt

sett integrerar ett system av ordning n insignalen n antal

ggr-
En operatör har inga svårigheter att hantera ett system

av ordning noll, normalt inte heller ett system av ordning

ett, men så fort ordningen blir två eller högre minskas

kontrollprestationen avsevärt (Sanders & McCormick,

1992; Wickens & Fracker, 1989). Människan har svårt

att uppskatta förändringar i hastighet och acceleration,

vilket kan vara en förklaring till begränsningen till lägre

ordningens system. Men dessutom gäller att så fort

systemordningen är högre än noll, uppstår en tidsför-

dröjning mellan handling och systemreaktion.

Det reglage som används för att reglera ett system kan

vara antingen kraftstyrt eller positionsstyrt (vinkelstyrt).

I det första fallet är det kraften på reglaget som utgör

insignalen till systemet, i det andra fallet är det reglagets

position eller vinkel. Snabbt föränderliga högre ord-

ningens system regleras med fördel med ett stelt kraftstyrt

reglage, och system av ordning noll med ett positionsstyrt

reglage (Kember & Staddon, 1989).

3.2 Kompatibilitet och återkoppling

Kompatibilitet betyder överensstämmelse och avser här

överensstämmelse mellan hur systemet uppfattas av

operatören och hur det stämmer överens med operatörens

mentala modell av systemet. Det innefattar var reglage

är placerade, ifall de är kraft- eller positionsstyrda, vilket

håll de manövreras åt, hur information om systemet för-

medlas till operatören etc. God kompatibilitet gör att

operatören kan få en mer korrekt bild av hur systemet

fungerar och kan därmed förutse och tolka dess reak-

tioner på ett riktigt sätt. Det förbättrar kontrollresultatet

och operatörens reaktionstid (Wickens, 1992; Wickens
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& Fracker, 1989). En viktig komponent som sällan utnytt-

jas i kontroll av dynamiska system är taktil återkoppling

i det reglage som operatören använder för att kontrollera

systemet. Denna direkta kontakt kan ge värdefull infor-

mation, och förekommer i alla system som direkt påver-

kas av operatören. Tex. känner en förare vägunderlaget

i ratten, och kan därmed i viss utsträckning avgöra hur

halt det är och hur fort han kör. Ifall ingen naturlig åter-

koppling förmedlas som i ratten, kan artiñciell (passiv

eller aktiv) återkoppling skapas för att underlätta opera-

tören i sin kontrolluppgift.

Passiv återkoppling är återkoppling som grundar sig på

en modell av systemet, utan att hänsyn tas till hur syste-

met förändras (Merhav & Ya°cov, 1976). Eftersom en

sådan modell inte förmedla de störningar som systemet

utsätts för till operatören, kan inte dessa korrigeras för

genom att operatören känner störningarna, vilket är en

nackdel dåjust störningar är lämpliga att korrigera för via

återkoppling. Man känner i ratten när hjulen av någon

anledning vrids oavsiktligt eller nästan tappar fästet, och

en korrigering görs oftast omedvetet. Passiv återkoppling

realiseras oftast med fjädrar, viskös dämpmng och frik-

tionsmotstånd.

Aktiv återkoppling speglar systemets verkliga beteende,

varför även störningar kan förmedlas till operatören via

reglaget (Merhav & Ya cov, 197 6). Hosman och Bernard

(1990) jämförde i ett test kontrollprestationerna vid

tracking med en störkälla som förändrade systemets till-

stånd. Testet utfördes för de fall att reglaget förmedlade

antingen passiv eller aktiv återkoppling, där den aktiva

återkopplingen förrnedlades via servomotorer. De kom

fram till att det var en signifikant skillnad i resultat till

fördel för den aktiva återkopplingen. Även SAAB

(Bränneby, Palmgren, Isaksson, Petterson & Franzén,

1991; Tunberg, 1991) och Daimler-Benz (Eckstein,

1997) har under utveckling av alternativa styrreglage (ej

specifikt för funktionshindrade förare) visat att aktiv åter-

koppling förbättrar kontrollprestationen. Aktiv återkopp-

ling realiseras oftast med servomotorer.

Även om det råder dålig kompatibilitet, är det fullt
möjligt för en operatör att lära sig att hantera denna

situation. Charles J. Worringham (1998) menar på att

träning kan minimera effekten av dålig kompatibilitet,

men inte helt eliminera den!
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4 Att köra bil

I detta kapitel tas intressanta modeller för körbeteende

upp. Detta för att skapa en struktur för förståelsen av vad

det innebär att köra bil. Kapitlet analyserar och diskuterar

hanterandet av ratt, gas och broms, och hur dessa upp-

gifter skiljer sig åt. Detta är nödvändigt för att kunna

analysera alternativa primära reglage. Koppling och

Växelspak utelämnas helt, vilket beror på att alla bilar

som utrustas medjoystick är automatväxlade.

4.1 En modell i tre nivåer
John A. Michon (1985) har utvecklat en beskrivande

modell för körbeteende i tre nivåer enligt Figur 3. I den

högsta nivån (Strategi) planeras färdvägen samt att det

ställs krav på tex. hastighet. Dessa krav tillsammans med

den omgivande trafikmiljön utgör insignaler till nästa

nivå, som hanterar den omgivande trafikinin ön och inter-

agerar med andra trafikanter. Om kraven inte uppfylls

uppfattas detta i den strategiska nivån, varefter nya planer

får smidas. Alla medvetna kontrollhandlingar som att

följa trafikrytmen och undvika kollisioner tillhör den

trafikinteraktiva nivån. På denna nivå förväntas dessutom

resultat från den nedersta nivån som rent motoriskt hante-

rar fordonskontrollen, d.v.s. svänga, gasa, bromsa, sköta

blinkers, tuta etc. Denna operativa nivå tar hänsyn till

omgivande miljö och de krav som ställs av den mellersta

nivån.

Den operativa nivån är av störst intresse här eftersom

joystickkontroll av fordon inte sträcker sig längre än att

det förändrar den operativa fordonskontrollen. Detta är

inte riktigt sant eftersom enjoystick förändrar manöver-

möjligheter och förarplatsens miljö. De aspekterna

diskuteras emellertid senare i samband med joystickens

påverkan på köruppgift och aktiv säkerhet.

 

Strategi

    

omgivande __; Trafikinteraktion

milj Ö FD

     

Fordonskontroll

 

Omgivande _

  

miljö

Figur 3

4.2 En modell för Iateral kontroll

En vanlig modell för att beskriva hur bilförare hanterar

ett fordons laterala position på vägen (sidled) bygger på

teorin om open och closed loop kontroll (Donges, 197 8;

Godthelp, Milgram & Blaauw, 1984; Winsum &

Godthelp, 1996) och relaterar bäst till den trañkinter-

aktiva och operativa nivån i Michons modell. Enligt open

loop kontroll bygger föraren kontinuerligt upp rörelse-

mönster för hur ratt och pedaler ska hanteras för att

fordonet ska följa en planerad väg på säkert och komfor-

tabelt sätt. Denna förutbestämda väg följs sedan genom

interaktion mellan open och closed loop kontroll.

4.3 Informationsflöde och återkoppling

Många teorier har utvecklats, men under föreliggande

projekts gång har ingen av de studerade teorierna på

något tillfredsställande sätt kunnat beskriva vilken infor-

mation från trafikmiljön och det egna fordonet. som bidrar

till att man klarar av köruppgiften. Få försök verkar har

gjorts för att utröna betydelsen av auditiv, visuell och

taktil återkoppling, kanske beroende på att sådana försök

är svåra att utforma och tolka.

Synen bidrar själklart till att ge en uppfattning om

fordonets hastighet, både genom att relatera fordonets

rörelse till nära och fjärran omgivning och genom att

avläsa hastighetsmätaren . Eftersom bullemivå och ton-

höjd på motorljud stiger för ökad hastighet är det mycket

troligt att även hörsehi bidrar till hastighetsuppfattningen.

Särskilt viktig kan hörseln vara för att avgöra variationer

i hastighet då människans hörsel har god förmåga att

urskilja variationer i tonhöjd. Människan har svårt att

visuellt uppfatta variationer i hastighet (Winsum &

Godthelp, 1996), vilket ytterligare förstärker vikten av

_- Färdplaner

lFärdväg och hastighetskrav

_ Medvetna rörelseprogram

lFörväntad återkoppling

_ Automatiserade rörelseprogram

Köruppgiftens hierarkiska struktur (ll/[ichon 1985), uppdeladi tre nivåer

vilka interagerar med varandra via förväntan, krav och verkligt händelseförlopp

(uppåtgående pilar).
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ljud. Taktil återkoppling ges i fordonet via vibrationer,

vilka förändras med hastighet varför dessa kan vara av

betydelse. Det mest uppenbara är emellertid att hastig-

hetsförändringar (longitudinella accelerationer) uppfattas

via kroppens känsel och balanssystem. Dessa faktorer är

emellertid litet utforskade.

Ett fordons laterala acceleration beror på fordonets

hastighet i kvadrat, varför sidokraften vid ett bestämt

rattutslag kan ge en känsla för hur snabbt man kör (Herrin

& Neuhardt, 1974; Kanellaidis, Golias & Efstathiadis,

1990; Macura, 1984; McLean, 1981).

Det är självklart att synen används för att uppfatta

fordonets laterala position och förändringar i denna.

Men även känsel, balans och uppfattning om kroppens

tillstånd är betydelsefullt då det ger information om bilens

laterala positionsförändringar (Alm, 1995). Känsel och

balans diskuteras sällan i samband med uppgiften att köra

bil, men känseln kan med tanke på kompatibilitet och

överbelastning av andra sinnen ha en avgörande roll i

kontrolluppgifter som kräver snabba beslut och hand-

lingar (Merhav & Ya cov, 1976; Wickens, 1992).

4.4 Hanterande av primära reglage

Utifrån ovanstående avsnitt; hur hanterar en bilförare ratt,

gas och broms? Vilka egenskaper hos styrsystemet, gas-

systemet och bromssystemet utnyttjar bilföraren för att

på ett optimalt sätt hantera bilens dynamik och egen-

skaper i en komplex trafikmiljö? Viktiga frågor är hur

föraren kontrollerar fordonet via reglaget, vilken infonna-

tion reglaget återkopplar till föraren och hur denna

information återkopplas. Den här analysen är av stor vikt

vid utvärdering och analys av alternativa primära reglage,

eftersom det kan vara viktigt att inte eliminera, förvränga

eller störa delar av kommunikationen mellan fordon och

förare.

Hanterande av ratt

Det en bilförare vill uppnå med att styra är att följa en

förutbestämd väg utifrån krav från trañkmiljön och

önskemål om komfort (Michons strategiska nivå). Styr-

uppgiften syftar till att reglera en position (Donges,

1978). Ett visst rattutslag vrider de styrande hjulen på

bilen en viss vinkel enligt ett system av ordning noll. För

en konstant hastighet hos fordonet ger detta en accele-

ration i sidled vilket motsvarar ett system av ordning två.

Eftersom föraren uppfattar lateral acceleration och visuell

förändring av fordonets position på vägen samtidigt som

fordonet ska regleras till en viss lateral position, är det

rimligt att anta att föraren uppfattar ett system av ordning

två.

Enligt tidigare är kraftstyrning ofta det bästa alter-

nativet för kontroll av högre ordningens system, varför

den positionsstyrda ratten inte skulle vara optimal. Om
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ett styrreglage skulle vara kraftstyrt skulle tex. en viss

kraft motsvara ett bestämt styrutslag. Men eftersom det

inte är möjligt att vrida hjulen lika fort som man kan

vända en kraft i ett reglage skulle det ofta inträda tids-

perioder i snabba manövrar där inte föraren vet var hjulen

står, det skapas tidsfördröjningar. För ratten gäller att de

styrande hjulens vinkelutslag och de krafter som påverkar

de styrande hjulen återkopplas i ratten, och det under-

lättar uppgiften att styra. I och med att ratten vrids kan

den ha ett stort arbetsområde, och genom att flytta

händerna på ratten kan föraren alltid optimera sin rörlig-

het och styrka till vägens kurvatur. Ratten har ett arbets-

område på knappt fyra varv, medan de styrande hj ulens

utslagsområde är på ett kvarts varv. Denna utväxling är

nödvändig för att kunna hantera bilen i höga hastigheter.

Denna diskussion tas upp vidare i Alternativa primära

reglage , där det visar sig att ett tillräckligt stort arbets-

område för alternativa styrreglage är kritiskt. Ratten som

den ser ut idag med mekanisk koppling till de styrande

hjulen verkar vara det bästa alternativet ur hanterande-

synpunkt

Hanterande av bromspedal

När föraren pressar ner bromspedalen med en viss kraft

skapas en motsvarande friktionskraft mellan bromsbelägg

och bromsskivor/trummor, vilket i sin tur gör att fordonet

bromsar in eller retarderar. Eftersom en bil har en inbyggd

tröghet är bromsens kraftstyrning ur kompatibilitets-

synpunkt sannolikt det bästa alternativet, då en konstant

kraft på en massa enligt fysikens lagar ger en accelererad

rörelse i kraftens riktning. Ijämförelse med ratten är det

rumsliga arbetsområdet för bromspedalen litet. I stället

är det kraftrelaterade arbetsområdet för bromsen stort.

Nödvändigheten med positionsstyrning för ratten har

ingen motsvarighet för bromspedalen, då bromssystemet

inte har någon tröghet som måste motverkas.

Hanterande av gaspedal

Gaspedalen är vinkelstyrd, och relationen mellan gas-

pedal och bilens hastighet på vägen kan beskrivas med

ett lågpassfiltrerat system av ordning noll då målet är att

köra i en bestämd konstant hastighet vilket realiseras med

ett konstant gaspådrag. Här stämmer systemordning och

sätt att hantera gasen väl överens. Dynamiken i bilens

acceleration och hastighet är begränsad till långsamma

förändringar som inte kräver precision. I jämförelse med

styrningen ändras gaspådraget sällan, och särskilt på

landsväg hålls gasen konstant under långa tidsperioder.

Dessutom gäller att gasen sällan används i nödsituationer.

Detta leder till att kraven på att gasreglaget ska vara opti-

malt utifrån ett människa maskin interaktion perspektiv

inte behöver vara lika hårda som kraven på broms- och

styrreglage.
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Diskussion om interferens mellan uppgifterna att

styra, gasa och bromsa

Hur klarar en bilförare av att kombinera uppgiften att

styra med att gasa och bromsa? Om alla relevanta

rörelsemönster är väl inövade för alla tänkbara situa-

tioner och kombinationer, fungerar det erfarenhets-

mässigt utan större problem i normala trañksituationer.

Det är i nödsituationer som sämre inövade handlingar

sätts på prov. Är inte de aktuella rörelsemönstren till-
räckligt väl inövade, hinner de inte anpassas tillräckligt

väl för att kunna utföras korrekt. Det är svårt att avgöra

om de konventionella reglagens utformning, operations-

sätt och placering kunde vara gynnsammare. Eftersom

reglagen är fysiskt åtskilda kan ingen interferens upp-

18

träda på grund av att en oavsiktlig kontrollrörelseutförs.

Dessutom är styruppgiften så skild från att hantera gas

och broms att det heller inte finns någon risk för att

använda fel reglage vid till exempel en inbromsning.

Rörelsekompatibiliteten för hur ratten hanteras och kraft-

kompatibiliteten för hur bromsen hanteras följ er de resul-

tat och rekommendationer som forskning inom manuell

kontroll av dynamiska system har gett. Uppgifterna att

styra, gasa och bromsa är skilda vad gäller hanterande av

reglage och återkoppling. Det är svårt att hitta något hos

ratten, gas- eller bromspedalen som skulle kunna medföra

att en felaktig manöver utförs på grund av interaktion

mellan reglage.
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5 Alternativa primära reglage

I det här kapitlet tas representativa alternativa primära

reglage upp, analyseras och jämförs med de konven-

tionella primära re glagen utifrån tidigare kapitel. Detta

för att ge kunskap om Vilka alternativ som finns till joy-

sticken och hur dessa fungerar. Det viktigaste är emeller-

tid att på ett strukturerat sätt lyfta fram de problem som

kan finnas med olika typer av alternativa reglage,

problem som i många fall återfinns hos joysticken. Vad

som är unikt med joysticken är att den kombinerar tre

kontrolluppgifter (gas, broms och styrning) i ett reglage.

Ett mer konventionellt sätt att kombinera reglage är att

helt enkelt anpassa en bil med olika reglage för styrning

och gas/broms. Joystickkontroll diskuteras inte speciñkt

i detta kapitel.

Följande Viktiga tekniska aspekter för alternativa

primära reglage kan identifieras:

0 reglagets utformning

0 reglagets arbetsområde

0 reglersystemets överföringsfunktion (mellan opera-

törens kontrollrörelse och systemets reaktion)

0 reglagets taktila återkoppling

Reglersystem och reglage är åtskilda på så sätt att

reglaget är reglersystemets gränssnitt mot föraren.

Reglersystemets överföringsfunktion definierar hur

reglerobj ektet (objektet som man vill påverka) svarar på

operatörens kontrollrörelser. Med reglersystem avses

kombinationen av reglage, reglerobj ekt och mekanisk,

elektronisk, hydraulisk eller pneumatisk koppling mellan

reglage och reglerobjekt. För att ta ett exempel är ratten

ett reglage, reglerobjektet är de styrande hjulen, och

kopplingen mellan ratt och hjul är mekanisk. För att

kunna kontrollera ett system måste operatören ha ett

re glermål, vilket operatören strävar efter att få systemet

att nå.

  

5.1 Kontrollkarakteristik

Med kontrollkarakteristik avses reglersystemets Över-

föringsfunktion, reglagets arbetsområde och reglagets

taktila återkoppling. I det här avsnittet tas viktiga faktorer

för reglersystems kontrollkarakteristik i fallet fordons-

kontroll upp.

Systemordning

En viktig egenskap hos reglersystem är den ordningen

systemet eller dess överföringsfunktion är av, Vilket

diskuterats i kapitlet Resurser och manuell kontroll av

dynamiska system . För att ta ett bekant exempel är

systemet från rattutslag till hjulutslag approximativt av

ordning noll enligt:

u _-_ k . v (ekvation l)

k är en konstant, v är rattutslaget (vinkel), och hj ulens

motsvarande vinkel är a (se Figur 4 för definition av

vinklar).

Om ett objekt ska kontrolleras med någon typ av

reglage, tex. spak eller ratt, är frågan vilken egenskap

hos reglerobj ektet som ska kontrolleras; position, hastig-

het eller acceleration. Den systemordning som regler-

systemet ska ha bör om möjligt väljas så att den bäst

stämmer överens med den mentala modellen av regler-

objektet och så att kompatibiliteten blir så hög som

möjligt. Oftast är ett linjärt samband (ordning noll) mellan

reglageutslag och systemets reaktion det bästa alter-

nativet, t.ex. ges en konstant retardation av en bestämd

kraft på bromspedalen.

 

Figur 4 Definition av rattutslag och hjulutslag. Rattutslaget är vinkelavvikelsen från

neutralläget raktfram . Hjulutslaget är motsvarande vinkelavvikelseför de styrande hjulen.
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Tidsfördröjning

Den konventionella ratten är mekaniskt kopplad till de

styrande hjulen, varför ingen tidsfördröjning föreligger

mellan styrrörelse och hjulens utslagsförändring. Det

föreligger emellertid en tidsfördröjning på 0,1 - 0,2

sekunder mellan hjulutslag och fordonets reaktion på

vägen (Zomotor, 1987). Förarens styrka, hjulens tröghet

och den friktionskraft som finns i hela styrsystemet

(främst mellan hjul och väg) begränsar hastigheten med

vilken styrrörelser och följaktligen styrrnanövrar kan

göras. I ett elektroniskt eller servounderstött styrsystem

utan mekanisk koppling till styrmekaniken är det möjligt

att göra styrrörelser som ärför snabba för styrservot. Det

betyder att en amplitud- och frekvensberoende tidsför-

dröjning är inbyggd i styrsystemet. Särskilt för spak-

styrning kan det föreligga en risk att under stress-

situationer utföra allt för snabba styrrörelser, och det är

där tidsfördröjningen kan göra sig påmind i form av för-

dröjt hjulutslag. Detta är emellertid ett område där

mycket lite forskning har gjorts.

Lateral kontroll

De styrande hjulens utslagsområde är stort i förhållande

till det område som används under landsvägskörning. En

grov korrigering av den laterala positionen på en lands-

väg kräver i regel inte större förändring i vinkel för de

styrande hjulen än ca 1 grad, vilket motsvarar drygt 1%

av hela hjulutslagsområdet. Med en vanlig ratt är det inga

problem att göra sådana korrigeringar då detta motsvarar

 

Figur 5

hjulutslag hos ett styrsystem.
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mellan ca 20 graders förändring av rattutslaget. Krav som

måste ställas på ett alternativt reglage är ett tillräckligt

stort arbetsområde så att reglaget ger möjligheter att inom

ett tillräckligt stort område kunna görajusteringar av väg-

positionen även i höga hastigheter. Detta krav ska sedan

relateras med den rörelsefrihet som föraren har. För förare

som styr med ratt är det inget problem eftersom ratten

snurrar runt. Men i fallet för spakstyrning blir det värre,

mer om detta senare.

Det är inte självklart vad alternativa styrsystem ska

ha för överföringsfunktion, men det är uppenbart att det

uppstår problem med alternativa styrreglage där hela hjul-

utslagsområdet ska kontrolleras med ett i förhållande till

ratten starkt reducerat arbetsområde. Det är alltså av

intresse att på något sätt kompensera för denna begräns-

ning.

Ett generellt uttryck för hjulutslagsvinkeln u med

avseende på styrreglageutslaget 5 kan tecknas enligt:

u = f(S) därf är en kontinuerlig funktion av ordning

noll på de aktuella reglageutslagen. Det finns ett oändligt

antal sätt att realisera denna funktion på. Funktionen kan

tex. vara linjär enligt ekvation 1 (Figur 4) vilket mot-

svarar överföringsfunktionen mellan ratt och styrande

hjul. Funktionen kan vara kvadratisk: u : k - S2 - sgn(s)

vilket skulle koncentrera en större del av reglagets

arbetsområde till små utslagsvinklar för de styrande

hjulen (utifrån neutralläget, då a och s är noll) jämfört

med den linjära funktionen.

u =lc s2 -sgn(s)

s=smax

 

Illustration av linjärt och kvadratiskt förhållande mellan reglageutslag och
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Figur 6 Exempel på hur en hastighetsberoende reduktion avförstärkningen i Över-

föringsfunktionen mellan styrreglageulslag och hjulutslag kan se ut.

Ett komplement till förstärkningen mellan reglage-

utslag- och styrutslag, är en förstärkning som beror på

bilens hastighet; ju högre hastighet, desto lägre förstärk-

ning. Denna funktion gör att så stor del som möjligt av

styrreglagets arbetsområde kan utnyttjas i alla hastigheter

(Bränneby et al., 1991; Eckstein, 1997). Bränneby et. al.

(1991) utnyttjar en reduktion av förstärkningen med

avseende på hastigheten enligt Figur 6. En nackdel är att

om bilen får sladd i hög hastighet och föraren måste ställa

ut ett stort hjulutslag för att häva sladden, kan detta bli

svårt p.ga. styrbegränsningen.

Ett andra alternativ för att minska problemet med för

litet fmjusteringsområde är att styrsystemet har en in-

byggd lågpassfrltrering (dämpning) som beror på hastig-

heten på så sätt att styrningen görs mjukare ju snabbare

bilen åker. Den här typen av styrning medför att svårig-

heten med att ställa ut små hjulutslag med små spak-

rörelser kan kompenseras med att utföra snabba rörelser

med stor amplitud. En lateral korrigering av fordonets

position kan göras genom att göra en större kontroll-

rörelse med spaken ett kort ögonblick. Vad skulle då

hända om föraren verkligen ville göra en riktigt snabb

manöver? Lågpassfiltreringen bygger in en tidsfördröj-

ning, vilken kan stjälpa istället för att hjälpa i situationer

som kräver snabba beslut och reaktioner. Det är inte risk-

fritt att skapa en tidsfördröjning mellan reglage och

reaktion hos systemet som regleras då detta leder till

ögonblick då föraren inte nödvändigtvis har fullständig

kontroll över fordonet. Tidsfördröjningarnas storlek är

inte undersökta. Ett gemensamt namn för ovanstående två

typer av hastighetsberoende styrning är progressiv styr-

nmg.

Longitudinell kontroll

De krav som måste ställas på reglage för lateral kontroll

har motsvarigheter för gas- och bromssystem, men både

den konventionella gaspedalen och bromspedalen har en

mindre rumsligt arbetsområde än ratten, varför alternativa
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gas- och bromsreglage inte behöver ha lika stort rumsligt

arbetsområde som styrreglaget har.

Kraftstyrning av bromspedalen är enligt tidigare

kapitel och avsnitt optimal med avseende på broms-

kontroll. Det är önskvärt att överföra denna system-

ordning till ett alternativt bromsreglage. Utformningen av

gaspedalen med dess positionsstyrning är också bra.

Även denna egenskap bör övervägas att överföras till

alternativa reglage.

5.2 Reglage för lateral fordonskontroll

Förutom den konventionella ratten finns en samling alter-

nativa handkontrollerade styrreglage.

Den konventionella ratten

Ratten i en vanlig bil fungerar på ett för de flesta själv-

klart sätt. Vrids ratten medsols svänger bilen åt höger,

och tvärt om. Ett visst rattutslag motsvarar ett visst utslag

för bilens framhjul enligt ett linjärt förhållande (se

Ekvation 1, sid. 13) där den förstärkande faktorn k

normalt är ca 0,05 då fullt rattutslag åt ena hållet är 2 varv

och fullt hj ulutslag är 1/8 varv. Den låga förstärkningen

k, ger sig till känna på parkeringsplatser där snäva

svängar ska göras; man får ratta en hel del. Men väl ute

på motorvägen är den låga förstärkningen bekväm, då

endast små rattrörelser behövs för att tex. utföra en om-

körning eller helt enkelt följa vägen. Den återkoppling

som finns i ratten kan vara av stor betydelse enligt tidi-

gare resonemang.

Ratt med förstärkt styrservo

För en person med muskelsvaghet kan ett lättat styrservo

ge möjlighet att köra bil. (Lättat styrservo = förstärkt

servoelfekt.) En effekt av att lätta styrservot är att ju mer

uttalad lättningen desto mindre naturlig återkoppling

blir kvar i ratten eftersom den mekaniska kopplingen till

styrrnekaniken reduceras. För övrigt är det en fördel att

kunna behålla ratten vid fordonsanpassning, då många
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förare tidigare har kört med vanlig ratt. För förare med

dålig bålstabilitet kan ratten hjälpa föraren att hålla balan-

sen. Rattens utformning och det konventionella styrsyste-

mets överföringsfunktion är fördelaktiga med tanke på

konflikten mellan litet arbetsområde (litet styrarbete) och

god precision.

Den vanligaste styrreglageanpassningen är en kombi-

nation av lättat styrservo och en rattspinnare, vilken

möjliggör enhandskontroll av ratten.

Miniratt

En miniratt är en liten ratt med en diameter på mellan

femton och tjugo centimeter, utrustad med en liten ratt-

spinnare eller annat handtag för enhandskontroll (se Figur

10). Fördelen med den här utformningen är att det

naturliga hanterandet av en vanlig ratt till stor del bibe-

hålls. Hela hjulutslagsområdet motsvaras av mellan fyra

och sex varv på miniratten, och överföringsfunktionen till

de styrande hjulen är linjär som för den vanliga ratten.

Styrrörelser överförs från miniratten till de styrande

hjulen antingen via elektrohydraulik eller mekanik till ett

styrservo, eller via elektronik och servomotorer direkt till

styrmekaniken. Ingen mekanisk koppling förekommer

mellan miniratten och bilens styrmekanik, varför ingen

naturlig återkoppling ges till föraren via miniratten.

Högförstärkt ratt

Det är möjligt att förstärka rattutslaget så att ett relativt

litet rattutslag ger stort hj ulutslag, vilket kan vara bra om

föraren har begränsad rörlighet. Det innebär att ett ratt-

utslag på t.ex. +/- 90 grader motsvarar fullt hjulutslag.

Det föreligger självklart en risk med detta reducerade

arbetsområde på så sätt att precisionen minskar och bilen

kan bli slängig och instabil.

Mekaniskhyd raulisk spakstyrning

Det finns lösningar där man styr med en spak, mekaniskt

kopplad till ventilerna på bilens styrservo. Spaken kan

vara utformad på många sätt, men är i regel fäst i en axel

i bilens längsgående riktning nära golvet. För att svänga

dras spaken så att det sker en rotation kring den axel som

spaken är fäst i, i analogi med rattstyming. Arbetsområdet

är i jämförelse med den vanliga ratten och miniratten litet.

(Jämför med avsnittet Systemdynamikens påverkan på

trackingprestationen .)

Eftersom spaken är mekaniskt kopplad till bilens styr-

servo blir överföringsfunktionen okontrollerad utan re gle-

rad progressivitet, vilket borde finnas när spakens arbets-

område är så begränsat som det är. Det är inte ovanligt

att spakstyrning medför en tidsfördröjning mellan

reglage- och hjulutslag, vilket beror på att styrservot inte

arbetar effektivt för den här typen av styrning. Kon-

sekvenserna av detta blir sannolikt större mental arbets-

börda och risker relaterade till att styrservot inte hinner
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med allt för snabba styrrörelser (Zarrugh & Miller, 1982).

Ingen naturlig återkoppling ges i spaken förutom ventil-

arbetet. Genom att koppla ett reglage direkt till styr-

servots ventiler, ger ett bestämt reglageutslag en viss kraft

på de styrande hjulen åt ena eller andra hållet. Följden

av detta är att hjulens utslag är en summa av alla krafter

som påverkar hjulen. Om det till exempel skulle bli blixt-

halka så att hjulen tappar sitt fäste fmns det ingen garanti

för att hjulen följer spakens styrrörelser. Utan motstånd

och tröghet erhåller hjulen fullt utslag för även ett litet

spakutslag enligt ett system avordning ett.

Elektrohyd raulisk spakstyrning

Genom att låta utsignalen från styrspaken varaelektro-

nisk och låta olj eflödet i bilens styrservo kontrolleras via

ett reglersystem med styrspakens utsignal som börvärde

och ett värde på styrutslaget som sant värde, förbättras

sannolikt elektrohydraulisk styrning möjligheterna att

hantera ett fordons laterala position jämfört med

mekaniskhydraulisk styrning avsevärt. Den största förde-

len är att ett visst reglageutslag alltid stationärt kommer

att motsvara ett entydigt hjulutslag. Det är även möjligt

att filtrera och hastighetsanpassa insignalen till styrservot.

Även denna lösning saknar naturlig eller aktiv återkopp-

ling, varför detär möjligt att göra spakrörelser som är

snabbare än vad styrsystemet klarar av.

Elektromekanisk spakstyrning

Det är möjligt att koppla en servomotor direkt till bilens

rattstång. Denna servomotor kan sedan kontrolleras via

ett reglersystem enligt samma förutsättningar som för

elektrohydraulisk styrning.

5.3 Reglage för Iongitudinell fordonskontroll

Det krävs inte mycket kraft för att sköta gaspedalen på

en vanlig bil, bromsfunktionen kräver dock en del styrka.

För att erhålla tillräcklig kraft för att hantera bromsen,

och i vissa fall även gasen, med alternativa reglage

används elektroniska eller hydrauliska servon (aktuato-

rer). Det år jämfört med styrningen små sträckor som

dessa aktuatorer ska arbeta efter, och gas- och broms-

system har ingen tröghet, varför dessa system sannolikt

är relativt snabba utan tidsfördröjningar.

Konventionella gas- och bromsreglage

Om de konventionella reglagens kontrollkarakteristik

direkt överförs till alternativa reglage, krävs för gasen ett

(i jämförelse med styrningen) litet arbetsområde. För

bromsen skulle i princip ett obefintligt rumsligt arbets-

område krävas. I fallet för muskelsvaga gäller det då att

den kraft som krävs för att hantera reglaget anpassas till

deras styrka. I dagsläget är det emellertid så att både gas

och broms konverteras till positionsstyrda reglage om

anpassningen är av elektronisk eller hydraulisk natur,
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medan om anpassningen är mekanisk (direkt mekanisk

koppling till de konventionella reglagen) stämmer opera-

tionsmoderna (position eller kraft) med hur de vanliga

re glagen hanteras.

Mekanisk spakkontrollerad gas och broms

Se Figur 7. Mekaniska gas- och bromsreglage har de

fördelarna att installationen är enkel och att stor del av

det naturliga hanterandet av gas och broms bibehålls.

Rörelsemönster som normalt utnyttjas för benen kan

användas även för armarna, varför tillvänjning av meka-

niska gas- och bromsreglage är enkel om föraren har kört

bil med fotgas och fotbroms.

Nackdelen med mekaniska reglage är att samma

arbete som krävs för att sköta de konventionella reglagen

måste utföras även med handreglagen. Störst problem blir

det för bromsen, vilken ofta kräver mer styrka än vad en

normal människa äger i armen. För att komma undan

detta problem kan bromsservot lättas och utväxling i

reglaget tillämpas enligt hävarmsprincipen.

03419.
/

v I
\b

\

Figur 7

Valet av servotyp kan med fördel anpassas till vad

som ska kontrolleras. En (kraftstyrd) bromspedal skulle

vara enkel att kontrollera med ett kraftåterkopplat servo,

medan styrningen skulle kunna kontrolleras med ett posi-

tionsstyrt servo. Detta skulle göra överföringsftmktionen

mellan reglage och signal till servo enkel att utforma,

eftersom liten hänsyn måste tas till hur tex. broms-

pedalens position förändras med bromskraften.

Ett kraftäterkopplat servo som agerar på bromsen

utövar en viss kraft vilket ger en motsvarande över-

fön'ngsfunktion för bromsen som med den konventionella

bromspedalen (Figur 8). Ett positionsäterkopplat servo

tar inte hänsyn till bromsens naturliga kraftstyming, utan

flyttar tex. bromspedalen en viss sträcka. Detta medför

att överföringsfunktionen blir enligt Figur 9.

Ett system med linjär överföringsfunktion är lättare att

lära sig hantera, vilket leder till snabbare reaktionstider

och bättre resultat. För att överföra bromspedalens

kontrollkarakteristik till ett alternativt spakreglage bör

aktiv återkoppling finnas i systemet.

Mekanisk gas och broms. Vit pil motsvarar bromsfunktion, svart pil gas-

funktion (från Bey'eningshjelpmidler 1' bil, © SINTEF Unimea', Oslo)

Elektronisk och hydraulisk spakkontrollerad gas och

broms

Se Figur 10. För elektronisk och hydraulisk spak-

kontrollerad gas och broms är spaken via elektronik/

hydraulik kopplad till en eller två elektroniska eller

hydrauliska servon som reglerar gas och broms. Det går

att dela in dessa servon i positionsäterkopplade och kraft-

äterkopplade servon.

0 Positionsåterkopplade servon (typiskt hydrauliska

servon)

0 Kraftåterkopplade servon (i förekommande fall främst

elektroniska servon)
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Det är självklart möjligt att kontrollera bromsen med

ett positionsäterkopplat servo, men det kräver att

överföringsfunktionen anpassas efter bromspedalens

rörlighet. Av de fordonsanpassningar som studerats i

samband med föreliggande projekt var alla servon

positionsåterkopplade. I ett fall hade överföringsfunk-

tionen för bromsen anpassats efter bromspedalens rörlig-

het.
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Figur 8 Överföringsfunktion mellan kraftpå bromspea'al och bromsefekt.

bromseffekt

/\ InaxhnalbnnnseHEkt

reglageutslag
\..
/

Figur 9 Kvalitativ grafÖver hur bromsejfekten i de flestafall varierar med reglage-

utslagför positionskontrollerat bromsreglage

Gas- och bromsring

Gas- och bromsring på den konventionella ratten är ett

alternativ till de elektroniska spakarna ovan. Ringarna

monteras bakom (broms) och framför (gas) ratten och

kan på så sätt opereras utan att händerna behöver länma

ratten. Dessa reglage är normalt elektroniska och funge-

rar likadant som elektroniska spakkontrollerade gas- och

bromsreglage. En nackdel med dessa reglage kan vara

att styruppgiften interfererar med gas- och bromsupp-

gifterna.

5.4 Kombinerade reglage

Det är önskvärt att utforma och kombinera reglage så att

det blir så enkelt som möjligt att hantera både primära

och sekundära reglage (blinkers, ljus, radio etc.) i bilen
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under körning. En vanlig kombination är hydraulisk gas/

broms och miniratt (se Figur 10).

Vissa reglage och reglagekombinationer är mer gynn-

samma är andra, och med gynnsamma menas bland annat

lättinlärda, ger liten risk för sammanblandning av

kontrollupp gifterna och gynnar snabb reaktionstid. Joy-

sticken är en reglagekombination av elektrohydraulisk

eller elektromekanisk spakkontrollerad styrning, gas och

broms, om Vilken kan läsas i nästa kapitel.

Alla lösningar har sina för- och nackdelar. Det är

viktigt att utformning av primärreglagen passar förarens

behov och resurser. Det är viktigt att tänka på att e ska

vara enkla att använda, minimera behovet av träning/

inlärning, minimera risken för sammanblandning och

underlätta förarens möjligheter att reagera snabbt.
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6 Joystickens utformning och kontrollkarakteristik

I det här kapitlet beskrivs allmänt ett joysticksystems

utformning och kontrollfunktion. Medjoystick avses ett

reglage med två kombinerade funktioner för, i det här

fallet, lateral och longitudinell kontroll av en bil. Till viss

del är dock innehållet generellt för alla sammanhang där

joystickkontroll förekommer. I kapitlet beskrivs också de

tre på den svenska marknaden förekommande joystick-

systemen för fordonsanpassning. Framställningen grun-

dar sig på innehållet i tidigare kapitel.

6.1 Generellt om ioysticken

Utformning

Det första man kommer att tänka på när man hör ordet

joystick är det primära kontrollreglaget i stridsflygplan

eller styrspaken till dataspelet hemma i vardagsrummet.

Det ger en delvis korrekt bild av dentyp av joystick som

avses här. Men en stor skillnad är att ett flygplans hastig-

het inte kontrolleras med joysticken, som i fallet för bil-

kontroll. Joystickens två frihetsgrader utnyttjas i stället

för att kontrollera attackvinkel och roll, dvs. styrning i två

dimensioner.

En (4-vägs) joystick är en spak vilken har två frihets-

grader, framåt - bakåt och från sida till sida. Joysticken

kan tex. användas för att samtidigt kontrollera gas (bakåt

eller framåt), broms (framåt eller bakåt) och styrning

(sida till sida) hos ett motorfordon. Spaken är fäst i en

punkt, normalt enligt principen för en kulled, vilket ger

spaken dess två frihetsgrader enligt Figur 11.

  

Figur 11

Utformningen på greppet förjoysticken varierar med

användningsområde. För flygplan där reglaget greppas

med hela handen, är greppet ergonomiskt utformat efter

handen. I de fall små noggranna rörelser och justeringar

sker, kontrolleras i första handjoysticken med fingrarna,

utan att hela handen greppar kring reglaget. I dessa fall

är ofta joysticken smalare och kortare med ett mindre

grepp för fingrarna. i

Den stora skillnaden mellan dessa två alternativa

utformningar är att för den kraftigare joysticken hanteras

reglaget med armen (armkontroll), medan för den tunnare

hanteras reglaget med handen och fingrarna (hand-

kontroll). Man har normalt bättre finmotorik i fingrarna

än i armen, medan styrkan i armen är större än i fingrarna.

Detta leder till att applikationerna för de två olika utform-

ningarna skiljer sig åt.

Krävs ñnmotorik är enligt ovan det naturliga valet av

joystick den handkontrollerade, medan om det krävs

styrka är valet den armkontrollerade. Men detta är inte

hela sanningen, utan det finns ännu en aspekt att beakta:

Joystickens arbetsområde kontra operatörens rörelse-

frihet. Antag att en förare med uttalad muskeldystrofi ska

kontrollera en bil med en 4-vägs joystick. En sådan

person har mycket dålig eller ingen styrka alls i armen.

Det enda alternativet är då en handkontrollerad joystick.

Det rumsliga arbetsområdet för en joystick som hålls

mellan fingertopparna blir betydligt mindre än för enjoy-

stick som är armkontrollerad. Det mindre arbetsområdet

 

Illustration av joystickens konstruktion enligt en kulled och dess två

frihetsgrader. Tv. l/j/ snettfrån sidan. Th. Vj/ ovanifrån.
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medför att det blir mindre utrymme för att kontrollera

fordonets hela gas-, broms- och styrdynamik. Detta

ställer stora krav på förarens fmmotorik och koordina-

tionsförmåga. Det kraftrelaterade arbetsområdet å andra

sidan är inte begränsat av joystickens utformning,utan

av operatörens styrka och av sensorerna i joysticken.

Återkoppling

Den passiva återkopplingen i en joystick består vanligtvis

av fjädring som gör att joysticken strävar mot ett neutral-

läge, och till viss del även av ett friktionsmotstånd. I fallet

för bilkörning gäller att (den passiva) återkopplingen gör

att om spaken släpps varken gasar eller svänger bilen.

Däremot bromsar den lite för att förhindra att bilen (som

är automatväxlad) ska börja rulla utan att föraren håller

i joysticken. En mer eller mindre avancerad passiv åter-

koppling kan realiseras för att stödja operatören i sin

re gleruppgift, men för att ge operatören information om

systemets verkliga tillstånd måste återkopplingen vara

aktiv. Anledningar till att ingen aktiv återkoppling finns

i dagens joysticksystem för bilkörning kan vara följ ande:

0 En joystick med aktiv återkoppling kräver utveck-

lings- och installationskostnader som idag saknar

täckning.

0 Kunskapen om värdet av aktiv återkoppling är otill-

räcklig. Utvecklare, installerare och användare känner

inte till de möjligheter aktiv återkoppling kan medföra

för trafiksäkerhet och komfort.

0 Det fmns inga krav på aktiv återkoppling från Väg-

verkets Författningssamling (se kapitlet Lag och

standard ), och den knapphändiga olyckstatistik som

finns tillgänglig tyder inte på en ökad olycksrisk för

funktionshindrade förare.

Ett problem med återkoppling är att de aktuella

förarna har mycket små kraftresurser. Detta ställer stora

krav på nivåerna av återkopplingskrafterna.

Arbetsområde

Arbetsområdet för en joystick definieras av antingen ett

rumsligt område (vinkelstyrd joystick) eller ett kraftrela-

terat område (kraftstyrd joystick) inom vilket joysticken

kan hanteras för att kontrollera ett system. Dynamiken

hos det system som kontrolleras är avgörande för vilken

typ avjoystick som är det lämpligaste reglaget. Arbets-

området för vinkelstyrdjoystick begränsas av tillgängligt

rumsligt område, medan den kraftstyrda begränsas av

tillgänglig kraft eller styrka. De två typerna av joystick

diskuteras noggrannare nedan.

6.2 Vinkelstyrd joystick

En vinkelstyrd joystick har vinkelutslag som insignal till

det system som regleras. Detta är den hittills vanligaste

varianten vad gäller alla typer avjoysticksystem; allt från
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lyftkranskontroll till kontroll av TV-spel, och förstås även

den primära kontrollen av bilar (Haslegrave, 1985;

Haslegrave, 1986; Ulrich & Grandel, 1985). Den vinkel-

styrda joystickens arbetsområde beror på joystickens

längd och maximala vinkelavvikelser i dess båda frihets-

grader. Om joysticken är frnger- eller handkontrollerad

begränsar dessutom fingramas och handens rörlighet det

arbetsområde hos joysticken som kan utnyttjas.

Kontrollka rakteristik för lateral kontroll

I kapitlet Alternativa primära reglage tas konflikten

mellan litet arbetsområde och god precision upp. Efter-

som en finger/handkontrollerad vinkelstyrd joystick har

ett så litet arbetsområde, kan det uppstå problem när styr-

systemets hela dynamik ska kontrolleras. För ett styr-

system av ordning noll blir detta enligt tidigare ett

problem då ett visst joystickutslag ska motsvara ett

bestämt hjulutslag. I bästa fall föreligger för bilkörning

en maximal användbar vinkelavvikelse från centralläget

på drygt 20 grader, oftast mindre (begränsat av förarnas

rörlighet enligt joystickanpassare). Ifall det föreligger en

konstant förstärkning mellanjoystickutslag och hjulutslag

måste den förstärkande faktorn vara k=0,5 (se ekvation

l, sidan 13) för att ge tillgång till hjulens hela arbets-

område. Det innebär att det inte krävs stora rörelser för

att göra snäva svängar i låga hastigheter, men att det är

desto svårare att reglera bilens laterala position under

högre hastigheter. Manövem som med vanlig ratt krävde

ett rattutslag på 20 grader kräver för denna joystick ett

utslag på 0,6 grader. Med en 10 cm lång joystick blir

detta en rörelse som omfattar 1,0 mm, jämfört med hela

utslagsområdet som är 7 cm. Enligt tidigare kan detta

smala arbetsområde eller höga förstärkning leda till över-

korrigeringar under kritiska och krävande situationer.

Ett par olika sätt att kompensera för spakreglages

snäva arbetsområde är hastighetsberoende lågpassfrltre-

ring och hastighetsberoende förstärkning mellan joystick-

utslag och hjulutslag (se kapitlet Alternativa primära

reglage ). För joystickstyrning är en kompensation av

detta slag nödvändig för att möjliggöra ett säkert fram-

förande av fordonet i alla hastigheter. Den typ av

kompensation som har fått störst praktiskt erkännande är

hastighetsberoende lågpassfrltrering och en hastighets-

beroende reduktion av förstärkningen mellan joystick-

och hjulutslag, vilket i fordonsanpassningskretsar går

under benämningenprogressiv styming.

Kontrollkarakteristik för longitudinell kontroll

Som påpekats för spakkontrollerad gas och broms utgör

inte arbetsområdet ett problem. Däremot är det inte sj älv-

klart hur överföringsfunktionen för bromsen ska reali-

seras. Det mest naturliga för vinkelstyrd joystick är att

en viss vinkel ska motsvara en bestämd bromseffekt

enligt ett linjärt system av ordning noll. Återkopplingen
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för bromsen, som idag är passivt fjäderåterkopplad,

skulle kunna förändras enligt tidigare förslag. Passiv åter-

koppling skulle kunna spegla bromseffekten utifrån en

modell av bromssystemet, men aktiv återkoppling vore

det ideala. Överföringsfunktionen för gas är naturligast
utformad på samma sätt som den vanliga gaspedalen med

systemordning noll, vilket är fallet för de idag aktuella

joysticksystemen.

6.3 Kraftstyrd joystick

En kraftstyrdjoystick har den kraft som utövas på re gla-

get som insignal till det system som regleras. Joysticken

kan antingen vara stel eller rörlig. Den här typen av joy-

stick behöver inte nödvändigtvis se ut enligt beskriv-

ningen i början av kapitlet, då en joystick med obeñntlig

eller liten rörlighet inte kräver något större rumsligt

arbetsområde.

En stel joystick har endast den passiva motkraften i

reglaget som återkoppling. Den stela joysticken före-

kommer inte särskilt ofta i den litteratur som behandlar

joystickutrustning av fordon, och finns dessutom inte

installerad som reglage i anpassade bilar. Roger Koppa

et al (1980) utförde försök med bland annat en stel joy-

stick i sambandmed utvärdering av olika typer av reglage

för handikappanpassade fordon. Kraftstyrd joystick

skulle dock kunna vara ett alternativ till dagens vanliga

vinkelstyrda joystickar.

Kontrollkarakteristik för lateral kontroll

Om undersökningar skulle visa att muskelsjuka förare har

bättre dynamik i sin styrka än i sin rörelseförmåga, skulle

en kraftstyrd joystick kunna reducera problemen med för

liten rörlighet i händerna hos förarna.

Ytterligare en fråga av intresse är hur överförings-

funktionen kan utformas. Ett linjärt samband vore idea-

liskt, förutsatt att förarens kraftdynamik är tillräcklig. Ett

problem med denna design är emellertid, vilket har påta-

lats tidigare, att om en kraft ska motsvara en viss vinkel

hos de styrande hjulen, kommer det att råda en amplitud-

beroende tidsfördröjning mellan förändring i joystick-

utslag och till dess att hjulen vridit sig.

Kontrollkarakteristik för longitudinell kontroll

För gasen gäller samma diskussion som i tidigare avsnitt;

dynamiken tycks inte vara ett problem. Men för bromsen

finns det utrymme för förbättringar. För joysticken skulle

kraftstyming med linjär överföringsfunktion vara ett bra

alternativ. Bromsdynamiken är relativt stor, och dessutom

råder ingen tröghet i bromssystemet varför ett visst

bromsutslag genast ger en reaktion hos bromssystemet

och en viss retardation hos fordonet. Fordonets inbyggda

dynamik ger självklart vissa tidsfördröjningar, men det

tas inte hänsyn till här. Aktiv återkoppling i joysticken

skulle kunna spegla bromseffekten på så sätt att en viss
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applicerad kraft (framåt) alltid motsvarar en bestämd

bromseffekt, vilket kan vara önskvärt för förare med

mycket begränsad styrka.

Ett exempel i fallet för gaskontroll är där fordonets

hastighet återkopplas som en vinkel. En viss kraftger ett

bestämt gaspådrag, vilket ger en bestämd hastighet under

vissa förhållanden. Denna hastighet ger i sin tur en

bestämd vinkel hos joysticken. Om trafikförhållandena

ändras (uppförsbacke tex.) minskar hastigheten varvid

joysticken ändrar vinkel. För att upprätthålla hastigheten

(och vinkel) måste en större kraft appliceras påjoysticken

vilket ökar gaspådraget, och detta sker naturligt då joy-

sticken strävar åt motsatt håll i förhållande till kraften

som utövas på reglaget (Eckstein, 1997). Ett annat alter-

nativ är attjoysticken är stel och att en kraft framåt eller

bakåt alltid ger en viss acceleration eller retardation.

6.4 Kombination av vinkel- och' kraftstyming

Det är möjligt att kombinera vinkel- och kraftstyming i

en joystick. En variant skulle kumia vara att låta gas och

broms vara kraftstyrda, medan den laterala kontrollen är

vinkelstyrd. Det skulle vara fördelaktigt på så sätt att

ingen rumslig interferens skulle kunna uppstå mellan

lateral och longitudinell fordonskontroll.

Det går även att kombinera kraft- och vinkelstyrning

inom samma typ av kontrollrörelse. Till exempel kan den

laterala kontrollen kontrolleras med vinkelstyming inom

så stort hjulutslagsområde som används i normal trafik,

medan kraftstyming kan inträda i periferin av arbets-

området för att gynna mycket snäva svängar.

6.5 Konventionella ioysticksystem

Det finns tre joysticksystem för fordonsanpassning i

Sverige, varav två är kommersiellt tillgängliga. För

principskisser Över hurjoysticksystem kopplas till en bil,

och informationsflödet mellan bil och joysticksystem, se

Bilaga 1.

VS 500 JS : Elektrohydrauliskt/mekaniskt system

Systemet tillverkas av Hand Pro AS i Norge, och installe-

ras i bilar i Sverige av Anpassarna Gunnérius AB. Joy-

stickens utformning finns att studera i Figur 13. Se även

bilaga 2. Dennajoystick är vinkelstyrd med enkel passiv

återkoppling som ges via den gummidamask som sitter

runt skaftet till joysticken. Genom att använda olika

damasker eller fylla dem med olika material erhålles olika

styvhet i joysticken (passiv återkoppling).

Från joysticken går analoga signaler till en styrenhet.

Här skapas utifrån joystickutslag, faktiskt hjulutslag,

hastighet etc. och analog Signalbehandling styrsignaler till

elektroniska/hydrauliska servon som reglerar styrning,

gas och broms enligt ett system av ordning noll. Bromsen

regleras med ett positionsåterkopplat elservo på bilens

bromspedal, och överföringsfunktionen inte är särskilt
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anpassad efter bromspedalens rörlighet/kraftdynamik.

Gasen regleras även den med ett positionsåterkopplat

elservo. Styrsignalema för styrningen går till hydrauliska

ventiler som i sin tur reglerar oljeflödet i ett styrservo.

Styrsystemet är progressivt på så sätt att förstärkningen

i överföringsfunktionen mellanjoystick- och hj ulutslag är

minskar med hastighet. I styrenheten programmeras det

in vid vilkenhastighet progressiviteten ska börja och hur

kraftigt hastighetsberoendet ska vara. Även en lågpass-

filtrering (förslöande av styrsystemet) kan läggas in.

Vid denna anpassning tas ratten med krockkudde

bort, men rattstången finns kvar vilket kan försämra

krocksäkerheten. Med en viss anordning kan ratten enkelt

monteras för att göra det möjligt för icke funktions-

hindrade att köra bilen. Övrig utrustning påverkar inte

möjligheterna att hantera gas- och bromspedal.

Digidrive II: Elektromekaniskt system

Systemet tillverkas av EMC i USA, och installeras i bilar

i Sverige av Autoadapt AB. Se bilaga 2. Joysticken är

tjäderåterkopplad, vilket ger en bestämd uppfattning om

vad som är mitten eller neutrallaget för styrning och gas/

broms. Styrsystemet är progressivt enligt samma princip

som VS 500 JS. Systemet förlitar sig helt på positions-

återkopplade elservon kombinerat med digital teknik. Ett

reverserande kraftåterkopplat elservo är direkt kopplat till

gaswire och bromspedal. Överföringsfunktionen för

bromsen år linjär, vilket är att föredra för vinkelstyrt

reglage. Ett positionsåterkopplat elservo är direkt

kopplad till rattstången via ett kugghjul. Elservona är

konstruerade för att klara av att hantera bilen även om

dess originala bromsservo och styrservo skulle sluta
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fungera. Även icke funktionshindrade kan köra en bil

med denna joystickutrustning eftersom ratten bibehålls

och det går att gasa och bromsa oberoende av anpass-

ningen. Genom att ratten med krockkudde är kvar, är den

passiva säkerheten större än om ratten tas bort. Joystick-

systemets anpassningsmöjligheter är begränsade till hur

styv fjäderåterkopplingen i reglaget ska vara och hur

uttalad progressiviteten ska vara. En intressant funktion

hos styrsystemet är att servomotorn producerar ett ljud

vars tonhöjd varierar med hur snabbt motorn arbetar,

vilket i sin tur ger föraren en uppfattning om hur styr-

systemet reagerar på olika styrrörelser. Auditiv åter-

koppling kan till viss del ersätta den taktila återkoppling

som finns i en konventionell ratt.

PVM: Elektrohydrauliskt system

Systemet designades av Autoadapt AB (dåvarande

Beram), som även installerade det i bilar. Se bilaga 2.

Systemet har emellertid ersatts av Digidrive H. J oysticken

är fjäderåterkopplad, all Signalbehandling sker digitalt,

och kraftkällorna som agerar på gas, broms och styrning

är hydrauliska servon. Överföringsfunktionen för brom-
sen är inte särskilt anpassad efter bromsens naturliga

kraftdynamik. Progressiviteten i styrningen omfattar

endast en hastighetsberoende lågpassñltrering av styr-

manövrar (förslöande av styrsystemet). Fördelen med

detta system var att anpassningsmöjlighetema för joy-

stickreglage och överföringsfunktionen för styrningen är

långt utvecklade. T.ex. var det möjligt att anpassa över-

föringsfunktionen individuellt för höger- och vänster-

sväng, vilket kan vara en fördel för personer med olika

rörlighet i de båda riktingarna.
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7 Att köra bil med joystick

I detta kapitel analyseras uppgiften att köra bil med hjälp

av de tidigare beskrivna kommersiellt tillgängliga joy-

sticksystemen. Dessutom belyses användandet av joy-

stick med avseende på aktiv och passiv säkerhet.

7.1 Informationsflöde och återkoppling

En följd av joysticksystemens utformning i dag är att

informationsutbytet mellan förare och bil minskas och

distorderas i jämförelse med hur standardbilar fungerar.

Dagens joysticksystem saknar aktiv återkoppling, och

funktion och joystickreglage är eventuellt inte optimalt

utformade. Hur påverkar detta förarens kontroll av for-

donet, och vilka effekter kan det ha på säkerheten?

Lateral kontroll

Problemen med joystick verkar vara mest komplexa för

lateral kontroll. För lateral kontroll agerar föraren enligt

en kombination av open loop kontroll och tracking. Hur

snabbt rörelsemönster initieras och hur bra resultatet blir

beror på flera faktorer som redogjordes för i kapitlet

Mentala resurser och manuell kontroll av dynamiska

system .

Med ett lågpassñltrerat joysticksystem är det möjligt

att med olika kontrollrörelser få samma reaktion hos

bilen. Flera alternativ ger en längre reaktionstid hos

föraren. Joysticksystemet har en inbyggd amplitud- och

frekvensberoende tidsfördröj ning vilken ökar kravet på

förutseende, vilket ökar mental arbetsbelastning och

reaktionstid. Bristen på taktil återkoppling gör att föraren

får svårare att lära sig hur systemet fungerar, vilket kan

leda till sämre anpassade rörelsemönster.

För att underlätta trackinguppgiften är det viktigt att

0 föraren erhåller information om systemets tillstånd

kontinuerligt på ett naturligt och odistorderat sätt utan

märkbar tidsfördröjning.

0 systemdynamiken är gynnsam med avseende på tids-

fördröjning, bandbredd, förstärkning, kompatibilitet

och systemordning.

(Jex & McDonnell, 1966; Wickens & Fracker, 1989)

Fordonets laterala position uppskattas via synen, men

även via känsel och balanssinne. En joystickförare

känner inte motsvarande störningar i joysticken som

andra känner i ratten, varför inga oförutsedda störningar

uppfattas förrän fordonet reagerar med förändrad kurs

eller hastighet. Joysticken återkopplar ingen information

om styrsystemets verkliga tillstånd. Vinkeln hos joy-

sticken ger information om var hjulen borde stå, men

denna är varken tillförlitlig eller tillräcklig. Förändringar

i hjulutslaget eller väggrepp som beror på yttre faktorer

erhålles via ratten, men inte via joysticken. Amplitud-
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beroende tidsfördröjningar i systemet gör att det finns risk

för att föraren blir mer mentalt belastad och reagerar lång-

sammare, vilket i samband med hög förstärkning i joy-

sticksystemet kan göra att det återkopplade systemet

mellan fordon och förare får tvivelaktiga stabilitets-

egenskaper i en krävande situation.

Longitudinell kontroll

Det är troligt att information som bidrar till att ge föraren

en riktig hastighetsupplevelse är en kombination av

auditiv, taktil och visuell information. Rattens roll är att

föraren relaterar styrrörelser till fordonets reaktion, och

kan utifrån hur mycket och hur snabbt bilen kränger

avgöra bilens hastighet. I och med att joysticksystemet

har en tidsfördröjning, saknar aktiv återkoppling för

lateral kontroll och är lågpassfiltrerat, kan det vara

svårare för föraren att få en uppfattning om bilens

hastighet utifrån samband mellan joystickrörelse och

bilens reaktion.

Upplevelsen av acceleration skiljer sig inte från att

köra med konventionell gaspedal eftersom ingen för-

ändring av sättet att manövrera gasen sker med joy-

sticken. Inte heller upplevelsen av bromselfekt bör skilja

sig åt, eftersom bromspedalen inte återkopplar broms-

effekten.

Att bromsflmktionen i joysticken är vinkelstyrd stäm-

mer dåligt överens med den mentala föreställningen om

att en kinetisk energi bromsas med en motkraft. Dess-

utom är det svårare att snabbt hitta en bestämd position

än enkraft, eftersom en position ges av att starta och

stoppa en rörelse; en uppgift som kräver timing. För att

skapa de bästa förutsättningarna att hantera bromsen trots

detta, bör överföringsfunktionen från joystickutslag till

bromseffekt vara linjär.

Interferens mellan gas/broms- och styrkontroll

Det finns risk för att det kan uppstå rumslig interferens

mellan lateral och longitudinell kontroll, vilket beror på

attjoysticken har en gemensam vridningspunkt för både

lateral och longitudinell kontroll och att ingen aktiv åter-

koppling finns som kan göra kontrollerna mer åtskilda.

Detta problem kan illustreras med följande exempel:

Föreställ dig att du kör en bil med joystick. Du kör längs

en kurva, och samtidigt som du får ett möte kliver en älg

ut i vägen. Du måste då göra en snabb kontrollerad

inbromsning, och därefter en undanmanöver åt höger,

vilket i detta fall antas fungera bra med en konventionellt

utrustad bil. Vilka svårigheter kan tänkas dyka upp för

den funktionshindrade med joystickkontrollerad bil? De

joystickrörelser som ska utföras är enligt bildserien nedan

(Figur 12).
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Att snabbt föra joysticken från gas till broms utan att

förändra den laterala positionen kräver precision. Likaså

att under oförändrad broms göra en undanmanöver.

Dessa kontrollrörelser sker enligt open loop kontroll, och

är de aktuella rörelsemönstren ofta använda och intrim-

made för många olika situationer fungerar fömiodligen

dessa bra under normala förhållanden. Men i detta fall där

det inte ges någon tid för closed loop kontroll under

re glageförflyttning, är det inte så självklart att inbroms-

ningen och undanmanövern förlöper felfritt. Korrige-

ringar i manövem görs fömiodligen i lägena a, b och 0

nedan, men inte under förflyttningar emellan dem, då

dessa utförs snabbt enligt open loop kontroll. Sker korri-

geringar, görs detta reflexmässigt vilket kan leda till

överkorrigeringar. Emellertid hjälper lågpassñltreringen

till med att till viss del minska effekten av dessa på styr-

ningen.

att förarens sittplats (normalt en elrullstol) är stabilt

monterad i bilen, att föraren sitter stabilt i rullstolen, och

att den kroppsdel som föraren använder för att hantera

joysticken är tillräckligt stark eller har tillräckligt stöd.

7.2 Personlig anpassning av joysticksystem

De anpassningsmöj ligheter som finns för joysticksystem

skiljer sig åt mellan olika fabrikat, men de möjligheter

till anpassning som finns är:

0 kraft som krävs för att hantera joysticken.

0 längd påjoystickreglaget.

0 arbetsområdets storlek.

0 kontrollriktningar för gas och broms.

0 hur progressiviteten för lateral kontroll ska designas

(förstärkningsreduktion och filtrering) och när den ska

inträda.

 

Figur 12 RÖrelsefÖrlopp enligt: a: Gas och sväng åt höger.[7: Från gas till broms

med konstant sväng åt höger 0.' Sväng åt vänster med konstant broms.

Oberoende av reglage gäller att om en av reglerupp-

giftema måste ges mycket uppmärksamhet blir de andra

lidande. För en undanmanöver med konventionella reg-

lage kan det betyda att föraren är så koncentrerad på att

styra, att han utan att reagera låser bromsarna. Det är

svårt att bromsa effektivt och svänga samtidigt i en nöd-

situation, vilket har att göra med att de mentala resur-

serna inte räcker till. För joysticken i en motsvarande

situation gäller att styruppgiften på grund av rumslig

interferens löper större risk än för konventionella reglage

att påverka bromsuppgiften. I stället för att låsa broms-

arna, skulle de kunna variera mellan att inte ta alls och

att vara låsta. Det gör i sin tur att föraren kan löpa större

risk att tappa kontrollen över fordonet.

Det är inte bara lateral respektive longitudinell

kontroll som kan påverka varandra. Dessutom kan oav-

siktliga rörelser som föraren utför eller utsättsför sj älv-

klart påverka joystickkontrollen. Hastiga rörelser i bilen,

tex. till följd av kraftiga vindstötar, kan fortplanta sig till

föraren och vidare till joysticken, vilket i sin tur kan

resultera i en oavsiktlig manöver. Det är således viktigt
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Möjligheterna att anpassa joysticksystem till olika

förare ökar chanserna för dessa förare att kunna köra på

ett säkert sätt utan diskomfort, men samtidigt blir anpass-

ningen mer komplicerad ifall det ges många möjligheter

att utföra personliga anpassningar. Eftersom det inte

finns någon gängse metod för att utvärdera hur en

anpassning ska utformas för att passa funktionshindrade

förare så bra som möjligt, är det inte enkelt att utföra en

tillpassning av ett allt för flexibelt joysticksystem.

Anpassningen ska vara så utförd att den fungerar för alla

de trañksituationer som föraren kan komma att utsättas

för. För att ta ett exempel kan en uttalad lågpassñltrering

vara bekväm då ryckiga kontrollrörelser inte fortplantar

sig i fordonet, men samtidigt blir det svårt att hantera

fordonet när snabba reaktioner, beslut och manövrar

krävs.

7.3 Aktiv och Passiv säkerhet

Aktiv och passiv säkerhet är två fundamentala begrepp

i trafiksäkerhetssammanhang. Aktiv säkerhet är säkerhet

under färd, och om den aktiva säkerheten är hög är risken
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liten för kollision eller avåkning. Passiv säkerhet är ett

annat ord för krocksäkerhet, och den passiva säkerheten

är hög om riskerna att skadas vid en kollision är liten.

En konsekvens av joystickföramas begränsade styrka

och rörlighet är att många primära och sekundära reglage

placeras nära föraren (se Figur 13). I en del fall placeras

sekundära reglage (tuta, blinkers etc.) runt huvudet för

att kontrolleras med huvudrörelser, blås och sug eller

axelrörelser. De reglage som måste kunna nås under färd

och därför måste vara placerade inom räckhåll för föraren

är alla primära och de flesta sekundära reglage. Dessutom

måste övriga reglage som hanterar särskilda funktioner

för den funktionshindrade placeras inom sådant avstånd

att de kan nås när bilen står stilla, vilket på grund av

funktionshindren tenderar att bli inom samma område

som de övriga reglagen. En annan konsekvens avutrust-

ningen är att ratten i flera fall tas bort, vilket syns i Figur

1 3 .

Passiv säkerhet

Den passiva säkerheten beror på många egenskaper hos

framför allt fordonet, till exempel deformationszoner,

utformning av säten, balkar i dörrar, krockkudde, place-

ring av extra utrustning (telefon, kontrollpanel för diverse

extrafunktioner), placering av alternativa reglage etc. Vid

en kollision i 50 km/h kan föraren utsättas för krafter på

över 20g, vilket gör att en 75-kilos person i krockögon-

blicket väger 1,5 ton. Då är det av yttersta vikt att det inte

finns några delar i bilen som föraren kan slå emot. Vanliga
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allvarliga skador vid kollision härrör från ratten och styr-

stången, vilka ger skador på skalle och överkropp. För

att komma till rätta med dessa skador f1nns krockkudde

i flertalet moderna bilar.

I och med att flera reglage placeras nära föraren vid

joystickanpassning av fordon, är risken stor att föraren

slår i dessa vid en kollision. Därför strävar fordonsan-

passare efter att inte placera några reglage rakt framför

föraren och att dessutom utforma reglagens och kontroll-

panelemas konstruktion och ytor så att risken för skador

vid krock blir så liten som möjligt. Ytoma bör vara jämna

utan vassa kanter och utstickande detaljer, och upphäng-

ningen av reglage bör lätt ge vika om föraren kastas mot

dem. Ratten med eventuell krockkudde kan tas bort för

att ge föraren värdefullt utrymme, men eftersom ratt-

stången bibehålls kan denna fortfarande utgöra en säker-

hetsrisk vid kollision. Det skulle därför vara önskvärt att

ta bort även rattstången i de joystickutrustade bilarna,

men då skulle det blir dyrare att återställa bilen i original-

skick, och utan ratt kan ingen annan förutom joystick-

föraren köra bilen. Det finns inga lagar som reglerar något

av ovanstående, vilket kommenteras vidare i kapitlet

Lag och standard .

Personer med fysiska funktionshinder som innebär

nedsatt styrka och rörlighet är särskilt utsatta i en kolli-

sionssituation. Dessa personer är bräckligare är icke

funktionshindrade och skadar sig lättare. Detta bör be-

aktas vid utformning av förarplatsen i ett handikapp-

anpassat fordon.

 

Förarplats 1'joystickutrustad bil. (Joysticksystem VS 500 JS)
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Aktiv säkerhet

Den aktiva säkerheten beror grovt sett på samspelet

mellan förare och fordon. En viktig kvalitet hos föraren

är förmågan att hantera fordonet och den omgivande

trafiksituationen på ett sådant sätt att risken för olyckor

och tillbud blir så liten som möjligt. Fordonets viktiga

egenskaperär tillförlitlighet, driftsäkerhet och utformning

så att förarens kontroll underlättas så mycket som möjligt

.Hur påverkas den aktiva säkerheten av joystickutrust-

ningen? Joysticksystemet kan kräva mer koncentration än

konventionella reglage, vilket kan försämra den aktiva

säkerheten. Å andra sidan är joystickförare förmodligen

väl medvetna om sina begränsningar och möjligheter,

varför de anpassar sitt körbeteende långt mer än icke

funktionshindrade förare för att minska riskerna. Detta

kallas kompensation.

På grund av den reducerade inforrnationsmängden

som flödar från bil till förare via reglaget, finns det risk

för att den aktiva säkerheten inte blir lika stor som i en

konventionell bil. Även joystickens reducerade arbets-

område med minskad precision kan ha negativa

konsekvenser för säkerheten. Praktiskt taget alla nack-

delar hos joysticksystemet som påtalats hittills kan

påverka den aktiva säkerheten i en negativ riktning.

Vad händer om någon del i joysticksystemet går

sönder? Ettjoysticksystem består av reglage, styrenhet,

aktuatorer och kopplingar däremellan. För att görajoy-

sticksystemen så säkra som möjligt vidtas normalt föl-

jande åtgärder:

0 Systemets hjäma (styrenheten) är dubblerad, och de

båda supplementen är ständigt aktiva under färd.

Endast den ena enheten står för den faktiska kontrollen,

men om det uppstår ett fel i denna kopplas kontrollen

automatiskt över till den andra enheten. Alternativt ges

en signal och föraren får manuellt skifta enhet.

0 All känslig elektronik är avskärmad från elektro-

magnetiska störningar.

0 Eventuella hydrauliska servon är understödda av en

ackumulatortank eller en nödpump med separat

batteri, vilken automatiskt kopplas in ifall det hydrau-

liska systemet slutar att fungera som det ska.

0 Eventuella elektriska elservon kan sj älva driva broms

och styrning utan att bilens hydraulik hjälper till.

Motorema kan även ha dubbel uppsättning av koppar-

trådslindning.

0 Det är alltid möjligt att nödbromsa, oberoende av färd-

bromssystemet.

Det finns inga lagar som kräver ovanstående säker-

hetssystem! Anledningen att dessa finns är att fordons-

anpassarna vill garantera att systemen fungerar och att

deras kunder ska kunna lita på sina bilar.

Med tanke på de aktuella föramas reducerade stabi-

litet är det viktigt, med tanke på aktiv säkerhet, att de har
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så pass bra stöd att de sitter stabilt i förhållande till joy-

sticken.

7.4 Problemidentifiering för manövrering av

joystickkontrollerade fordon

Det går att identifiera brister inom tre områden för de

joysticksystem som används idag: (I) Joystickreglagets

utformning och arbetsområde. (2) Inforrnationsflödet

mellan förare och fordon via reglaget. (3) Kraftkällor som

agerar på gas, broms och de styrande hjulen. Inom dessa

områden kan följ ande brister identifieras:

o Tidsfördröjnmg i styrsystemet: Genom att det är möj-

ligt att manövrera joysticken snabbare än vad övriga

styrsystemet hinner med att reagera, införs en ampli-

tudberoende tidsfördröjning i snabba manövrar. Tids-

fördröjningen är ett resultat av kombinationen av

avsaknad av tröghet eller aktiv återkoppling i joy-

sticken och otillräckligt snabba styrservon. Det är oklart

hur stora eller allvarliga dessa tidsfördröjningar

o Svårinlärd broms: Bromsen är vinkelstyrd utan åter-

koppling som speglar bromseffekten, och i de flesta

fall är överföringsfunktionen ickelinjär vilket leder till

att bromsuppgiften förmodligen blir mer mentalt krä-

vande än nödvändigt.

0 Interferens mellan deprimära köruppgljierna: Denna

effekt kommer av att re glaget är vinkelstyrt i lateralt

och longitudinellt led kring samma vridningspunkt och

att ingen information om systemets reaktion på

kontrollrörelser återkopplas i reglaget.

Hur mycket påverkar dessa brister och effekter de

funktionshindrades möjligheter att hantera en bil på ett

säkert sätt utan diskomfort? Den genomgångna bak-

grunden kan till viss del svara på frågorna ovan, men

svaren måste verifieras genom empiriska studier. Få

manöverprov har gjorts, och inga användbara resultat

finns idag för att kunna avgöra signifikansen av de risker

som är listade ovan. Det är därför svårt att veta hur

joysticksystemens brister spelar in i säkerhet och kom-

fort, eller hur bristerna kompenseras av förarna.

Till följd av de teoretiskt påvisade brister som påtalats

ovan borde ogynnsamt arbetsområde, tidsfördröjning och

frånvaro av aktiv återkoppling leda till att joystickförare

i jämförelse med icke funktionshindrade förare i konven-

tionella bilar vinglar mer under och kort efter snabba och

krävande manövrar, blir mer uttröttade och inte klarar av

lika avancerade manövrar över lag. Om förarna har

erfarenhet av konventionellt utrustade bilar borde förarna

dessutom till viss del vara medvetna om en del av dessa

brister, då dessa förare har en referens att relatera joy-

sticksystemet till. Inom ramen för detta projekt genom-

fördes det en enkätundersökning och en empirisk studie

där erfarna joystickförare deltog i ett manöverprov.
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8 Lag och standard

8.1 Helbilsgodkänt fordon

Personbilar som erbjuds inom EU är normalt Helfordons-

godkända när de lämnar fabriken. Det innebär att de upp-

fyller tekniska krav som är gemensamma i hela EU-

området och de kan importeras i andra EU-länder och tas

i bruk utan att de behöver registreringsbesiktigas i varje

land. Om något ingrepp görs i bilens konstruktion eller

utrustning måste bilen dock genomgå en registrerings-

besiktning. Bilen skall efter ändringen uppfylla de EU-

krav som berörs av ändringen. Om bilen efter ombygg-

nation inte uppfyller EU-kraven kan undantag ges av

Vägverkets fordonsavdelning i Borlänge, förutsatt att

särskilda skäl kan anföras till varför dessa modifieringar

är nödvändiga på bilen. Undantagen medför att ändring-

arna kan godkännas enligt andra krav, såsom svenska

nationella fordonskrav, standarder etc. Undantagen gör

att krocksäkerhet eller aktiv säkerhet i vissa fall inte

behöver provas på de modifierade delarna. Finns det

emellertid utrustning som är tex. krocktestad och god-

känd, krävs det att denna utrustning i första hand ska

användas.

8.2 Vilka får köra bil?

Eftersom funktionshinder, sjukdomar och skador finns i

alla variationer och grader, är det svårt att specificera

vilka som får köra bil och inte. I Vägverkets Författnings-

samling står det: Sjukdom eller nedsättning i rörelse-

organens funktion som medför att fordon inte kan fram-

föras på ett trafiksäkert sätt utgör hinder för innehav av

körkort. I nästfölj ande paragraf står det att hinder enligt

den tidigare paragrafen inte föreligger om funktionsned-

sättningen kan kompenseras genom ortopedisk protes

eller tekniska anordningar på fordonet (VVFS 1998:89).

Sedan 1996 regleras körkortskraven i Sverige av ett EU

direktiv (EEC 91/43 9, 1991).

8.3 Krav på alternativa primära reglage

Placering och montering av alternativa reglage

Det finns inga regler för var alternativa reglage ska place-

ras eller var de inte får placeras. De regler som skulle

kunna användas reglerar placeringen av reglage på så sätt

att de ska utgöra en så litet säkerhetsrisk som möjligt

under en kollision (ECE, 1994). Det innebär att reglagen

inte bör placeras nära och rakt framför föraren. Dessa
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regler tillämpas inte strikt, men anpassningsföretagen

strävar ändå efter att placera reglage på så sätt att de

skulle utgöra så liten skaderisk som möjligt vid en kolli-

sion.

Det ställs krav på hur reglage och övrig extra utrust-

ning är monterade. Fästen och bultar ska vara så dimen-

sionerade och monterade att det inte finns någon risk att

de ska gå sönder eller lossna av vibrationer eller annan

påverkan under normala körförhållanden. Liten hänsyn

tas till den passiva säkerheten i en anpassad bil.

Utformning av reglage

Det är lämpligt att utforma re glagen så att det inte finns

några vassa kanter eller utstickande hörn, men krav på

detta finns inte specifikt för handikappanpassade fordon.

Manövrerbarhet

Trafiksäkerhetsverkets Författningssamling ställer vissa

krav på manövrerbarhet:

0 Bromssystem skall vara funktionssäkert under nor-

mala förhållanden (TSVFS 1985: 14)

0 Styrningen ska ge fordonet god kurstabilitet samt

mjuk och väl kontrollerar styrning (TSVFS 1985:20).

Kraven som ställs på manövrerbarhet är små. De

problem som påtalats i detta arbete kommenteras inte

över huvud taget av tillfrågade besiktningsmän eller

berörd personal på Vägverket, och det återspeglas i ovan-

stående krav. Det är inte möjligt för en besiktningsman

att avgöra ifall det är möjligt för fordonets förare att

utifrån fordonsanpassningen hantera fordonet på ett riktig

sätt. Det ställs alltså inga krav på att föraren ska kunna

hantera fordonet i alla hastigheter i alla tänkbara situa-

tioner. Dessa krav ställs istället i viss mån av trafik-

inspektören.

Säkerhetssystem

Ett så avancerat system som joysticksystemet kräver

rigorösa säkerhetssystem för att garantera förarens och

medtrafikantemas säkerhet, men fortfarande gäller att

inga detaljerade krav ställs från bilprovningens sida. Bil-

provningen ställer förvisso krav på säkerhet, men inte på

särskilda typer av systemeller utsträckningen av säker-

hetssystem.
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BILAGA 1,SID 1(1)

Principskisser över hur två olika joysticksystem kopplas till en bil
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Figur 1 Principskz'ss Över hur joysticksystemet Digidrive 11 är kopplat till

bilens originalsystem.
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Figur 2 Princz'pskz'ss Över hur VS 500 JS är kopplat till bilens originalsystem.
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