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Sammanfattning

Ökade krav på säkrare fordon i trafiken har lett till att forskningen har inriktat sig mot mer styrningsrelaterade säkerhets-

funktioner. I ett komplett scenario används ett flertal sensorer för att detektera bl.a. hinder och fordonets placeringpå vägen.

Denna information nyttjas sedan för att skapa en hotbild ochbeslut måste tas för att undvika en kommande olycka. I grunden

måste det finnas en aktuator som tillåter att ändra hjulvinkeln eller det moment som krävs för att vrida hjulen. Samtidigtökar

ständigt kraven på lägre utsläpp för fordon, där även styrservot är en bidragane faktor. I personbilsindustrin har man löst detta

genom att införa ett rent elektriskt styrservo. Till skillnad mot det traditionella styrservot som är rent hydraulmekaniskt, kan

man i ett elektriskt styrservo manipulera den assistans somservot ger samtidigt som energiförbrukning minskar dramatiskt.

För tunga fordon är det idag inte möjligt att införa rent elektrisk styrservo, framförallt p.g.a. de stora laster som förekommer.

Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna att implementera aktiv styrning i tunga fordon samtidigt som energiför-

brukning kan minskas. Detta görs med hjälp av en konceptstudie där hardware-in-the-loop simulering är en viktig del för

att untvärdera olika koncept. Testriggen som har tagits fram består till hårdvaran av ett styrservo och till mjukvaran av en

fordonsmodell. Testriggen är generisk vilket innebär att vilket koncept som helst inom samma kategori kan implementeras

och utvärderas. Därav kan testriggen vara en del i designprocessen.

Nyckelord Hardware-in-the-loop, elektrohydraulisk servostyrning, tunga fordon
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1 Inledning

För att möta kravet på ökad säkerhet i fordon introducer-

ar fordonsindustrin mer och mer aktiv säkerhet. De mest

vanliga är låsningsfria bromsar (ABS) och antisladd sys-

tem (ESP) men styrningsrelaterade funktioner blir allt van-

ligare. Exempel på sådana system är bl.a. lane keeping as-

sist (LKA), emergency lane assist (ELA) [1] och collision

avoidance by steering. Funktioner som hjälper föraren att

undvika kollisioner eller avkörning. För tyngre fordon med

hög tyngdpunkt är det även intressant att införa funktioner

som hjälper föraren att undvika vältning [2]. Dessa system

måste då samarbeta med ett antal sensor för att kunna skapa

en omvärldsbild. Styrsystemet skulle även kunna assistera

antisladd systemet att undvika en oönskad sladd. Det finns

även en inriktning mot att implementera så kallade komfort

funktioner för att förbättra förarupplevelsen. Dessa är bl.a.

variabel utväxling, variabel assistans, sidovindskompensa-

tion. Möjligheten att via en elektronisk signal kunna ändra

förarens hjulvinkel eller rattmoment går under namnet aktiv

styrning.

Det traditionella styrsystemet i fordon är ett rent hydraul-

mekaniskt system (HPAS, Hydraulic Power Assisted Steer-

ing) som assisterar föraren att vrida hjulen. Det är uppbyg-

gt kring en roterande öppet-centrum ventil och en cylin-

der som generar en kraft att vrida hjulen med. Det finns

ingen möjlighet att implementera ett intelligentare system

utan att modifiera systemet. En annan viktig faktor är även

ständigt ökade utsläppskrav för fordon. I personbilsindus-

trin har detta lett till en utveckling mot rent elektriska

styrservon (EPAS, Electric Power Assisted Steering) [3].

Då är en elektrisk motor inkopplad mot antingen rattkolon-

nen eller styrracket och assisterar föraren genom att addera

ett moment till förarens pålagda moment. Till skillnad mot

det traditionella systemet där olja alltid cirkulerar, gårdet

i ett EPAS inte åt nån energi när ingen assistans behövs.

Ett givet exempel är motorvägskörning. Där är kravet på as-

sistans väldigt låg eller kanske rentav ingen alls för att få

bra styrkänsla. Det traditionella systemet drivs av förbrän-

ningsmotorn är därmed dimensionerad för tomgångsvarv-

tal. Detta innebär att för motorvägskörning är förlusterna

avsevärt märkbara.

I och med att personbilar nu får elektriska styrservon ges

även möjligheten att implementera aktiv styrning. För tunga

fordon finns däremot ingen möjlighet idag att implementera

rent elektriska styrservon p.g.a. de stora laster som styrsys-

temet utsätts för, utan man måste förlita sig på hydraulik.

Kravet på säkrare fordon gäller däremot även för lastbilar.

Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna att im-

plementera aktiv styrning i lastbilar. Detta görs genom en

konceptstudie där olika koncept tas fram genom en mod-

ellbaserad design utveckling, simuleras och slutligen veri-

fieras i en testrigg via hardware-in-the-loop simulering.

2 Framtida krav på styrsystemet i tunga for-

don

En ansats till att sätta upp kraven på framtida styrservon för

tunga fordon gjordes i [4]. Dessa är:

1. Möjlighet att implementera aktiv styrning.

2. Möjlighet att implementera en förändring av

styrkänslan map. last samt att kunna implementera en

förutbestämd styrkänsla för olika fordonstyper.

3. Ökad riktningstabilitet.

4. Markant minskning av bränsleförbrukning jämfört

med dagens system.

5. Tillräckligt med effekt för alla fordonsklasser.

6. Tillgodose att säkerheten bibehålls under diverse

felmoder samt att lagkrav gällande nivåer för rattmo-

ment uppfylls för olika fordonskonfigurationer.

Tittar man på aktuatornivå kan kraven sammanfattas i att

aktuatorn måste kunna aktiveras via en elektrisk signal, ha

tillräcklig bandbredd och noggrannhet för att kunna gener-

era samma styrkänsla som dagens system samt möjligöra

för minskad energiförbrukning. Kravet på aktuatorband-

bredd fås genom att studera dagens system och kravet på

noggrannhet bygger på den förändring av rattmoment som

en förare kan uppleva.

3 Modellering av befintligt styrsystem

Dagens system är uppbyggt kring en roterande öppet-

centrum ventil som är kopplad till en torsionsstav samt en

konstantflödespump. När föraren vrider på ratten med ett

visst moment fås en uppvridning av torsionsstaven som i sin

tur ger en förvridning av ventilen. Detta resulterar i ett tryck
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på ena sidan av assistanscylinder som hjälper föraren att vri-

da däcken. En ingående analys av det hydrauliska styrsys-

temet återfinns i [5]. För att enkelt kunna utvärdera olika

aktuatorkoncept är det med fördel man tar fram en modell

av styrsystemet. För ändamålet passar en modell med två

frihetsgrader och det har visat sig att en sådan modell väl

kan beskriva dagens styrsystem [6]. För att kunna förutse

rätt rattmoment är det av betydelse att modellen innehåller

en beskrivning av friktionen i styrsystemet. Framförallt är

det den tryckberoende friktionen in assistanscylindern som

är av betydelse. För att få fram rätt friktionsnivåer och andra

parametrar har diverse tester utförts på en testrigg. Styrsys-

temet karakteriseras av den så kallade boostkurvan som

syns i figur 1. Den visar assistans över förarmoment, för

HPAS gäller assistanstryck och för EPAS gäller assistans-

moment. För ett HPAS ges karakteristiken av pumpflödet

och ventilens utformning.
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Fig. 1: En uppmätt boostkurva från testriggen. Den karak-

teriserar styrsystemet som assistanstryck över rattmoment.

En jämförelse för en körning mellan modell och tester

i rigg för torsionsstavsmomentet syns i figur 2, där det är

tydligt att modellen kan förutse styrsystemets huvudsakliga

beteende.
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Fig. 2: En jämförelse mellan simulering (streckad) och

testkörning i rigg (heldragen) för torsionsstavsmomentet.

4 Generisk testrigg

För att utförligt kunna utvärdera olika aktuatorkoncept

utöver ren simulering har en testrigg tagits fram. Den

är uppbyggd kring en kuggstångsstyrväxel med ratt och

kolonn som framförallt återfinns i personbilar. Detta för att

denna konstruktion är kompakt och lätt att hantera. Paral-

lellt med original systemet sitter fyra högpresterande ser-

voventiler som ger individuell kontroll av meter-in och

meter-out flödena i respektive kammare i assistanscylin-

dern. Eftersom servoventilerna är av stängt-centrum typ har

försöjningssystemet modifierats till att kunna ställas om till

ett konstanttryckssystem. En lastcylinder sitter monterad

med styrracket. Denna används för att kunna generera en

mjukvarubaserad last på styrracket som beräknas utifrån

en implementerad fordonsmodell. Testriggen är bestyck-

ad med ett antal sensorer för att kunna styra servoven-

tilerna och kunna mäta upp karakteristiken hos styrsys-

temet. Dessa är tryckgivare för respektive kammare i assis-

tanscylindern, pumptryck och flöde, torsionsstavsmoment,

kraftgivare för lastcylinder, rattvinkelgivare och rackposi-

tionsgivare. Grundidén är att implementera en modell av

ett aktuatorkoncept och reglera servoventilerna på ett så-

dant sätt att det efterliknar beteendet hos det implementer-

ade aktuatorkonceptet. Därav är testriggen generisk. Hur

riggen används beskrivs mer i detalj längre ner. En bild av

testriggen syns i figur 3.
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Fig. 3: Testriggen.

5 Aktuator design

Huvudsyftet med aktuatorn/ventilen är att styra tryck, den

måste vara elektroniskt styrd för att kunna implementera

aktiv styrning samt ha stängt-centrum för att minska en-

ergiförbrukningen, eftersom det har visat sig ge de största

besparingarna [7]. Valet föll därför på en självreglerande

tryckstyrningsventil. Ett antal konfigurationer kan utformas

kring ventilen beroende på förutsättningarna, t.ex. med eller

utan återkoppling av trycket, direktverkande eller två-stegs

konfiguration. Varje koncept genomgår en designcykel en-

ligt figur 4. Varje aktuatorkoncept analyseras med hjälp av

linjära modeller där analytiska uttryck för dess egenskaper

tas fram, som t.ex. bandbredd, noggrannhet, stabilitet och

förstärkning. Kravet på noggrannhet och bandbredd ger då

ett krav på den förstärkning ventilen måste ha och den kan

då jämföras med den stabilitet som önskas. En generell

utvärdering av aktuatorkonceptet har då gjorts utan att di-

rekt ha en färdig design. Med hjälp av de analytiska ut-

trycken kan en första design tas fram baserat på de krav som

finns. Denna design utvärderas sedan genom simulering där

även icke-linjäriteter tas med såsom icke-linjär flödeskarak-

teristik och friktion. Simuleringar utförs dels endast med

aktuatorn för att utvärdera om kraven uppfylls och dels i en

komplett modell av styrsystemet inklusive en fordonsmod-

ell. I det senare fallet är det intressant att studera aktuatorns

inverkan på rattmomentet, dvs. det moment föraren up-

plever. Här jämförs då aktuatorkonceptet med originalsys-

temet för samma körcykel och förändringen i rattmomentet

studeras. Lämpligt väljer man tillåten gräns för förändrin-

gen baserat på vad en förare kan uppfatta i moment. För att

utvärdera varje koncept ytterligare implementeras de äveni

testriggen.
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Fig. 4: Flödesschema över designmetod.

6 Evaluering av aktuatorkoncept genom

hardware-in-the-loop simulering

Det finns flera fördelar med att kunna utvärdera aktua-

torkoncepten i en hardware-in-the-loop rigg. Det finns flera

effekter som kan vara svårt att modellera på ett lämpligt

sätt, som t.ex. friktion, dessutom kan ett koncept direkt

utvärderas av en testförarare utan att behöva ta fram en

prototyp och installera i ett fordon. I och med att fordonet

är mjukvarubaserat behöver inte koncepten i det här stadi-

et uppfylla lagkrav gällande säkerhet utan fokus kan lig-

ga på funktionalitet. Eftersom testriggen är generisk kan

alltså konceptstudien även innefatta körning i rigg. Inter-

aktionen mellan hårdvara och mjukvara illustreras i figur

5. Utmaningarna består i att dels styra kraften som gener-

eras av lastcylinder på styrracket. Regleringen bygger på

återkoppling av den mätta kraften mellan lastcylindern och

styrracket där den önskade kraften beräknas från en fordon-

smodell. Det är viktig att kraften följer den önskade för att

kunna utvärdera aktuatorkoncepten på ett tillfredställande

sätt, eftersom rackkraften ger det moment föraren kän-

ner. Lastcylindern påverkas starkt av tryckberoende frik-

tion och detta måste tas hänsyn till vid utformningen av

regulatorn. En annan utmaning är att styra servoventiler-

na så att dess beteende efterliknar den tilltänkta aktuatorn.

En adaptiv regulator skulle kunna styra regulatorparame-
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trarna baserat på information om aktuatorkonceptets be-

teende och servoventilernas beteende. Aktuatorkonceptets

beteende fås från den mjukvarubaserade modellen. En mod-

ell som beskriver servoventilernas beteende är även nöd-

vändigt. Det är svårt att få fram en så pass exakt modell

som behövs för ändamålet. Lättare är istället att använda

den insignal-utsignal information som finns tillgänglig och

indentifiera modellparametrar on-line, likt [8].
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Fig. 5: Interaktion mellan hårdvara och mjukvara i

testriggen.

7 Slutsats

Genom att låta hardware-in-the-loop simulering ingå som

en del i designprocessen kan koncept utvärderas i en mer

verklig miljö där det finns effekter som annars kan vara

svåra att modellera. Utvärdering av styrsystem sker idag

med hjälp av testförare. Detta är även möjligt i testriggen

där aktuatorkoncepten kan utvärderas i mått av rattmoment.

Eftersom testriggen består av styrsystemet i hårdvara och

fordonet i mjukvara finns det fler signaler att tillgå än vad

annars skulle vara praktiskt möjligt i ett fordon. Detta un-

derlättar utvärdering av koncepten. Testriggen som tagits

fram är generisk, vilket innebär att vilket aktuatorkoncept

som helst inom samma kategori, d.v.s. tryckstyrande, kan

köras. På så sätt kan testriggen ingå som en del i en större

konceptstudie.
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