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Sammanfattning

EM2513 W-4.0, 2016-03-11

Den stora ökningen av efterfrågan på godstransporter, det växande problemet med
trängsel på våra vägar och hållbarhetsaspekter kring utsläpp från transporter och
bränsleförbrukning, detta gör långa fordonskombinationer till ett attraktivt
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alternativ till konventionella tunga fordonskombinationer på vägarna i Sverige; ett
alternativ som också skulle kunna resultera i betydande ekonomiska fördelar. I
detta projekt har långa modulära fordonskombinationer studerats ur ett flertal
olika perspektiv, dels fordonsdynamiskt, energi- och certifieringsmässigt.
Projektet har genererat metoder för att utvärdera ett fordons prestanda utifrån ett
antal specificerade körfall. Metoderna kan användas av både fordonsindustri,
akademi och certifierande myndigheter för att bedöma en fordonskombinations
dynamiska egenskaper. Dessa metoder har sedan används för att utveckla, jämföra
och utvärdera långa fordonskombinationer som en lösning på transportproblemet.
Fokus har legat på en så kallad ”A-double”-kombination, en kombination som
visat sig vara hållbar ur både ett ekonomiskt, energimässigt och fordonsdynamiskt
perspektiv om man aktivt styr och reglerar kombinationen. Projektet har påvisat,
genom matematiskt modellbygge och simulering, att fordonskombinationen, ”Adouble”, kan ha likvärdiga egenskaper som dagens konventionella tunga
fordonskombinationer genom aktiv reglering. Dessutom skulle en sådan
kombination med egen energikälla i modulerna inte öka bränsleförbrukningen
nämnvärt jämfört med en konventionell fordonskombination men kunna
transportera mer gods, detta ger en bränslebesparing på 20-30% per transporterad
godsenhet, givet en höjning av tillåten maxvikt från 60 ton till 80 ton. Metoderna
som utvecklats kan med enkelhet appliceras även på andra typer av långa
fordonskombinationer.

Summary
The large increase in demand for freight transport, the growing problem of
congestion on our roads and sustainability aspects of transport emissions and fuel
consumption, this makes long vehicle combinations an attractive alternative to
conventional heavy vehicle combinations on the roads of Sweden; an option that
could also result in significant economic benefits. In this project has long modular
vehicle combinations been studied from several different perspectives, from
vehicle dynamic, energy- and certification perspective. The project has generated
methods to evaluate a vehicle's performance based on a number of specified
driving conditions. The methods can be used by the automotive industry,
academia and certifying authorities to assess a vehicle combination dynamic
properties. These methods are then used to develop, compare and evaluate long
vehicle combinations as a solution to the transport problem.
Focus has been on an "A-double" combination, a combination that proved to be
sustainable from both an economical, energy-wise, and vehicle dynamic
perspective by active control of the combination. The project has shown, through
mathematical modeling and simulation, that the vehicle combination, "A-double",
have similar characteristics as today's conventional heavy vehicle combinations
through active control. Moreover, such a combination with its own source of
energy in the modules do not increase fuel consumption significantly compared to
a conventional heavy vehicle combination but could transport more freight,
providing fuel savings of 25-30% per unit of freight transported, given an increase
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in the permissible maximum weight of 60 tons to 80 tons. The methods developed
can with ease be applied also to other types of long vehicle combinations.

Inledning/Bakgrund
Sverige har över 40 års erfarenhet av långa fordonskombinationer som
vägtransportlösning. Före år 1968 fanns det ingen begränsning på längden hos
lastbilskombinationer. Den vanligaste lastbilskombinationen var lastbil med släp.
De flesta var runt 24 meter, men några hade en längd på 30 meter eller längre.
Varje land har sitt egna reglemente när det gäller vikt och längd på
lastbilskombinationer. Under 1968 med en övergångsperiod till 1972 fastslogs en
maximal längd hos fordonen i Sverige till 24 m, se [1]. 1977 föreslog svenska
regeringen att den totala lastbilslängden skulle reduceras till 18 meter för att öka
trafiksäkerheten men detta fick inget stöd på grund av att införandet skulle ge
motsatt effekt genom att fler lastbilar behövdes för samma transportvolym, [1].
Första Europeiska direktivet om vikter och dimensioner på fordonskombinationer
kom år 1985, 85/3 EEG. Detta begränsade maximal längd till 18 meter för
fordonskombinationer i internationell trafik, men detta reglerade inte ländernas
egna nationella vägtransportlösningar. År 1991 föreslog EU kommissionen att
vikt- och längddirektiven skulle också gälla på nationella vägtransporten. Många
länder motsatte sig sänkning av totalvikten, men det var bara Finland och Sverige
som motsatte sig maximal längdminskning från 22 respektive 24 meter till 18.75
m och viktminskning från 60 ton till 40 ton, [1].
På 1980-talet utfördes flera projekt i Sverige som fokuserade på innovativa långa
fordonskombinationer, Volvo var involverade i några av dessa projekt. Olika
konceptlösningar av fordonskombinationer med dubbla semi trailers byggdes,
testades, och även utvärderades i verklig drift. Under 80-talet utförde Institutet för
Transport och Logistikforskning (TFK) med Volvos deltagande, simuleringar,
experiment och fältprov på olika typer av fordonskombinationer. Denna tid var
också då idén om modulära koncept föddes på Volvo [1]. Det modulära konceptet
för fordonskombinationer består av ett antal moduler som kan kopplas ihop för att
bilda ett fordon, se Figur 1. I samband med detta startade hos Volvo även ett
omfattande program av analytiska och experimentella studier av fordonsstabilitet
hos olika fordonskombinationer. 1989 tilläts en ny reglering fordonskombinationer med dubbla släp att köra lika fort som kombinationer med ett släp
så länge de uppfyllde vissa stabilitetskriteria. Samma år samt under år 1991 lades
tillägg i direktiv 85/3 EEG om den viktiga maximala lastlängden, vilket var
starten till modulära lastlängder.
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Figur 1. Modulenheter som kan kombineras ihop för att bilda långa
fordonskombinationer.

År 1992 presenterade Volvo första förslaget om det modulära konceptet för
svenska myndigheter, regering, och industri. År 1993 presenterades det modulära
konceptet för representanter i direktoratet för Energi och Transport inom EU
kommissionen. Det rådde delade uppfattningar om förslaget. Samma år
presenterade även Sveriges transportminister förslaget i Bryssel. Under 1994 lade
EU kommissionen fram ett förslag av en uppdaterad version av direktiv av vikter
och dimensioner för fordonskombinationer som innehöll just det modulära
konceptförslaget. Ett av dom största frågetecknen kring det modulära
konceptförslaget var just trafiksäkerhet och speciellt dynamisk stabilitet hos
fordonen. Därför utförde Volvo utförliga analyser och tester med avseende på
dynamisk stabilitet hos de vid tiden tillåtna EU fordonskombinationerna och de
modulära kombinationerna. Slutligen, år 1996 antogs en uppdaterad version av
direktivet för vikter och dimensioner som innehöll just det modulära konceptet av
lastbilskombinationer, Direktiv 96/53 EC. Direktivet tillät att modulära enheter
kopplades och därmed kunde Sverige och Finland ha maxlängd på 25,25 meter
hos fordonskombinationer. Figur 2 redovisar några av de modul-kombinationer
som kan byggas upp. I Sverige och Finland räcker det med två
lastbilskombinationer för samma godsmängd som EU behöver tre
lastbilskombinationer för. Detta ger en direkt minskning i bränsleförbrukning per
transporterad godsenhet.
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Figur 2. Illustration av modulkonceptet som återfinns i EU direktiv 96/53 EC.
Kort och lång modul motsvarar 20 respektive 40 fots ISO container.

På regeringens uppdrag utfördes en omfattande studie av Statens väg- och
transportforskningsinstitut om vilka effekter långa och tunga lastbilar har på det
svenska transportsystemet, [2]. I studien studerades hur valet av transportmedel
och näringslivets transportkostnader påverkas av en lagförändring i längd och vikt
hos fordons-kombinationerna. I studien ingick även analyser av hur emissioner
och buller påverkas av lagförändring av längd och vikt. Tre olika huvudscenarion
togs fram. Scenario A är referensscenariot som tillåter dagens 25,25 meter och 60
ton. I scenario B tillåts inte överflyttning mellan olika transportslag och längden
reduceras till 18,75 meter och vikten till 40 ton. Scenario C är maxlängd och vikt
satt till 18,75 meter respektive 40 ton och överflyttning av gods mellan väg,
järnväg, och sjötrafik tillåts. Resultaten från studien visar att scenario B skulle
leda till att lastbilstrafiken skulle öka med 24 procent om Sverige ställde om till
EU’s längd och viktregler. Lastbilsrelaterade olyckor beräknas öka med hänsyn
till det ökade antalet fordon på vägarna. Utsläppen beräknas även öka likaså
buller. I Scenario C räknas att betydande flyttning har skett till järnvägstrafiken
ändå beräknas lastbilstrafiken öka med 14 procent. Även i detta fall beräknas
olyckor i lastbilstrafiken öka på grund av ökad lastbilstrafik. Utsläppen beräknas
minska jämfört med scenario A. En huvudslutsats som nämns i rapporten är att en
lagändring mot kortare och lättare lastbilar skulle ge en samhällsekonomisk
förlust som främst betalas av näringslivet.
Olycksstatistik från USA under åren 2001 till 2003 visar att 19 procent av alla
trafikolyckor som inkluderade lastbilar berodde på att förare förlorar kontrollen av
lastbilen, se [3]. Ett lagkrav som beräknas minska antalet lastbilsrelaterade
trafikolyckor som grundar sig i att föraren förlorar kontrollen över fordonet på
grund av stabilitetsproblem är det 11:e tillägget till 13:e lagkravet om
bromssystem för vägfordon som Förenta Nationernas ekonomiska kommission för
Europa (UN/ECE) har enats om [4]-[6]. Tillägget säger i korthet att år 2014 måste
alla lastbilar, dragbilar, och tillhörande släp ha fordonsstabilitetsfunktionalitet,
även kallat Elektroniskt Stabilitets Program (ESP). Med ESP menas att risken för
överstyrning, understyrning, och vältning ska minimeras genom att använda
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individuell hjulbromsning hos fordonskombinationen för att häva instabiliteten
och assistera föraren under det kritiska förloppet.
I [1] föreslås nya modulära fordonskombinationer som är längre än 25,25 meter.
Till exempel en dragbil med två semitrailers med två långa moduler istället för en
kort och en lång. En annan kombination är en lastbil med två semitrailers med en
kort och lång modul eller en dragbil med tre semitrailers med två korta och en
lång modul. Vilka kombinationer av moduler som skall användas beror bland
annat på transportuppdraget i sig, fordonet måste kunna ta sig fram med enkelhet i
den omgivning den skall användas (manövrerbarhet), miljökrav såsom buller,
emissioner, samt att framdrivningssystemet i framtida transportlösningar måste ha
en totalekonomi som ger vinst till åkeriföretagen.
För att välja framdrivningssystem i framtiden så är det flera krav som behöver
uppfyllas: det faktiska transportuppdraget som ska lösas, miljökraven som måste
uppfyllas, rätt val av energikälla och drivlinekonfiguration med hänsyn till
kostnad och tillgänglighet. Associerat till modulära kombinationer på grund av
ökad längd och vikt, oavsett kombination, finns frågor kring manövrerbarhet, hur
emissioner och bränsleförbrukning blir, hur fordonsstabiliteten påverkas, samt hur
styrningen av modulerna skall ske, rent reglertekniskt.
Detta kan sammantaget formuleras i följande forskningsfrågor som behandlats i
detta projekt:
•

Hur ska modulära fordon konfigureras för att fungera mellan olika
trafikmiljöer såsom stad och landsväg? Vilka modulära
fordonskombinationer har högst potential för ett utvalt transportscenario?

•

Vilka kriterier ska ett modulärt transportfordon uppfylla både
fordonsdynamiskt men även energimässigt?

•

Hur ska styrning/drivningen distribueras för att få bra fordonsdynamiska
egenskaper?

•

Hur skall styrsystemet realiseras både från funktionell och
beräkningsmässig partitionering? Är det flera decentraliserade styrsystem
med bara nödvändig information mellan enheterna?

Genomförande
Projektet har drivits både ur ett akademisk perspektiv och att resultaten ska vara
industriellt tillämpbara. Projektet har genomförts genom följande arbetspaket:
AP1- Litteraturstudie och patentsökning kring olika modulära koncept för
vägtransporter.
Frågor som behandlats är: Hur ska modulära fordon konfigureras för att fungera
mellan olika trafikmiljöer såsom stad och landsväg? Vilka kriterier ska ett
modulärt transportfordon uppfylla både fordonsdynamiskt men även
energimässigt?
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AP2- Första konceptfas med avseende på transportlösningar.
Utföra en övergripande studie kring vilka modulära fordonskombinationer som
har högst potential för ett antal utvalda transportscenarior med givna parametrar
såsom kostnader för energibärare och energiomvandlare. Fokus i detta arbetspaket
är att ta fram en metod för hur olika fordonskoncept kan utvärderas med givna
förutsättningar.
AP3- Andra konceptfas med avseende på fordonsdynamik.
Fordonskombinationerna från AP2 studeras här med avseende på
fordonsdynamiska egenskaper. Huvudsakligen används cykelmodeller av
fordonskombinationerna tillsammans med både linjära och olinjära däcksmodeller
för att studera hur dynamiska egenskaperna är hos en konventionell dragbil och
släp koncept. I tillägg studeras koncepten med distribuerad drivning, bromsning
och styrning och hur detta kan förbättra de dynamiska egenskaperna såsom
bakåtförstärkning och körbaneavvikelse.
AP4- Djupare fordonsdynamisk studie av valda fordonskombinationer
I detalj studera vilka fordonsdynamiska krav som sätts på rörelseaktuatorer för
drivning, bromsning, och styrning. Detta ger i stora drag hur snabba och stora
aktuatorerna bör vara. Här används mer detaljerade chassis- och aktuatormodeller
än i AP3. Ett annat problem som bör studeras här är inom vilka gränser kan
enheterna individuellt drivas, bromsas, och styras. Till exempel, klassiskt så är det
endast dragbil eller lastbil som förser fordonskombinationen med dragkraft. Hur
ska nu drivningen distribueras för att ha bra fordonsdynamiska egenskaper om
enheterna bakom första enheten också kan driva?
AP5- Licentiatavhandling
AP6- Reglerstruktur för rörelsestyrsystemet hos långa kombinationer
I detta arbetspaket ingår att ta fram en styrarkitektur för en lång fordonskombination se ut när varje enhet i kombinationen kan driva, bromsa, och styra
själv. Frågor som bör besvaras är hur skall styrsystemet realiseras både från
funktionell och beräkningsmässig partitionering. Är det flera decentraliserade
styrsystem med bara nödvändig information mellan enheterna? Eller är det en
centraliserad huvudstyrsystem i första enheten som vet vad som har kopplats på
och uppdaterar sin fordonsreferensmodell med alla påkopplade enheters
egenskaper som sedan skickar begäran till påkopplade enheters aktuatorer?
AP7- Validering av valda reglerstrukturer
Valda reglerstrukturer och funktioner valideras med detaljerade fordonsmodeller
från AP4. Här är det viktigt att påvisa att styrsystemet använder fordonskombinationens aktuatorer både energieffektivt och förbättrar manövrerbarhet och
den dynamiska stabiliteten. Systemet ska givetvis klara av aktuella stabilitetskrav
såsom ESP funktionalitet [4]-[6]. Därefter utförs även experimentell validering
antingen med simulator experiment som inkluderar varians hos förare, miljö, och
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fordon eller med fullskaleprov med samarbete med institutioner och industri som
arbetar med släputveckling.
AP8- Doktorsavhandling
Relevanta artiklar från arbetspaketen kompileras ihop och bildar doktorsavhandlingen.
Projektgrupp

Som utförare finns två huvudparter Volvo Lastvagnar AB och Chalmers Tekniska
Högskola. I tabellen nedan förklaras var parts roll och resursfördelning.
Part

Roll och ansvarsområde

Volvo Lastvagnar AB
med komptens från
Volvokoncernen

Projektledning, ansvarar för
huvudmål, ekonomi

Chalmers tekniska
högskola

Personella och andra
resurser
Inge Johansson

Delprojektledare och industriell
handledare.

Leo Laine

Bidrar med scenario kompetens
och relevans inom framtida
transport lösningar

Tommy Rosgardt

Bidrar med kompetens inom
framtida transportlösningar

Anders Berger

Bidrar med kompetens inom långa
kombinationer och faktiska
tillämpningar inom området

Lennart Cider
Lena Larsson

Bidrar med relevant
fordonskunskap och aktivt arbete
inom dynamik och reglering

Nicolas Dela
Johan Wedlin
Niklas Fröjd
Mats Sabelström
Martin Sanfridson

Bidrar med relevant kunskap och
aktivt arbete inom alternativa
drivsystem och optimering.

Jonas Hellgren
Mattias Åsbogård

Bidrar med gedigen kunskap om
dagens modulkoncept och hur den
kan vidareutecklas med avseende
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drivsystem.

John Aurell Volvo
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Maliheh Sadeghi Kati
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Hakan Köroglu

Jonas Fredriksson
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Resultat
Projektet har genererat 7 konferensartiklar och 2 tekniska rapporter. Projektet har
också gett bidrag till projektet “Performance Based Standards for High Capacity
Transports in Sweden”, ett projekt drivet av VTI, samt genererat ett utkast till FFI
projektet ”Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordonskombination”.
När det gäller de specifika arbetspaketen och forskningsfrågorna kan resultaten
sammanfattas enligt nedan:
Hur ska modulära fordon konfigureras för att fungera mellan olika trafikmiljöer
såsom stad och landsväg? Vilka modulära fordonskombinationer har högst
potential för ett utvalt transportscenario?
För att utreda vilka fordonskombinationer som är lämpliga givet ett
transportuppdrag formulerades hela problemet som ett optimeringsproblem, se
[9]. Optimeringsproblemet är olinjärt, icke-konvext, med bivillkor som kräver
tidsupplöst simulering, black-box. Optimeringsproblemet karaktär är av sådan art
att det är mycket svårt att hitta globalt optima. För att hitta lösningar till problemet
fungerar inte normala standardlösare, varvid skräddarsydda lösare måste
utvecklas. Dessutom tar det mycket lång tid (månader eller år) att hitta en lösning
oavsett lösningsmetod. För att undvika detta och kunna gå vidare i projektet
valdes en lovande fordonskombination ut som försöksobjekt. Kombinationen var
en s.k. A-double, dvs en dragbil med två släp och en dolly mellan släpen. Detta
arbete är ett resultat av AP2.
Som ett resultat av [9] initierades ett projekt som studerar just detta delprojekt,
”Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordons-kombination”, FFI
finansierat projekt. Projektet studerar en mindre delmängd av problemet i [9],
nämligen enbart framdrivning.
Vilka kriterier ska ett modulärt transportfordon uppfylla både fordonsdynamiskt
men även energimässigt?
Dagens krav på en fordonskombination bestäms utifrån ett antal föreskrifter på
mått och vikt och inte utifrån fordonets funktion och egenskaper. Detta gör det
svårt att utveckla nya avancerade koncept till fordonslösningar. I Australien har
man utvecklat en metod för att uppnå bättre fordonslösningar, [1], också kallat
Performance Based Standard (PBS). PBS är ett sätt att kravsätta fordonskombinationer mer effektivt utan att kompromissa på säkerhet eller
miljöpåverkan. En PBS baserad strategi för fordonskombinationer anger hur
fordonet ska bete sig på vägen (t.ex. hur det vänder, håller sig på vägen, håller sig
inom sitt körfält, hur mycket vägslitage det orsakar, etc) snarare än normativa
standarder och föreskrifter om mått och vikt på fordonskombinationen. Följande
mål och fördelar väntas uppnås genom användning av PBS för reglering av tunga
fordon, [2]:
•

ökad produktivitet genom innovation i fordonskonstruktion

•

förbättringar av trafiksäkerheten
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•

konsekvent tillämpning av bedömningsmetoder som är prestandabaserat

•

bättre matchning av kapaciteten hos fordonet och vägsystemet

För att kunna utvärdera och jämföra nya modulära fordonskombinationer har de
australiensiska kriterierna (PBS) modifierats och vidareutvecklats för att anpassas
till en svensk (nordisk) situation. Inom projektet och AP1 har ett antal
prestandabaserade kriterier för framdrivnings- och bromsprestanda (longitudinell
fordonsdynamik) definierats, [7] och [8], kriterier såsom startbarhet (Startability),
klättringsförmåga (Gradeability), accelerationsprestanda (Acceleration capability)
och broms-förmåga (Stopping distance). Även kriterier inriktade på
fordonsstabilitet (lateral dynamik) har utvecklats, även dessa kan finnas i [7] och
[8], såsom bakåtförstärkning av girvinkelhastighet eller lateral acceleration
(Rearward Amplification (RWA) of lateral acceleration or yaw rate), i.e. hur
mycket girvinkelhastighet eller lateral acceleration förstärkts med avseende på
dragenheten, lateral avvikelse i körbana (High Speed Steady-state Offtracking
(HSSO)) och körbaneavvikelse hos enheterna i en fordonskombination under
kurvtagning i låg hastighet (Low Speed Swept Path (SPW)). För utförligare
beskrivning av kriterierna hänvisas läsaren till [7] och [8].
Hur ska styrning/drivningen distribueras för att få bra fordonsdynamiska
egenskaper?
Beroendet av olja behöver minskas och alternativa energibärare är tilltalande för
framtidens framdrivningssystem och även för långa fordonskombinationer. Ett
sätt att realisera längre modulkombinationer är genom att varje enhet i
fordonskombinationen bär sin egen energikälla och därmed har möjlighet att driva
och styra sig själv. Detta öppnar upp för att det egentligen inte finns någon
teoretisk begränsning på hur långa fordonskombinationer som kan kopplas ihop,
så länge som fordonets dynamiska egenskaper bibehålls. Idag är det dragbilens
eller lastbilens tillgängliga motorkraft och ekipagets begränsade styrmöjligheter
som sätter en begränsning på hur lång en fordonskombination skulle kunna
teoretiskt vara och fortfarande klara av köruppdraget. Vidare, skulle en modulär
fordonskombination med egen energikälla kunna ha aktivt styrda axlar eller hjul
som både skulle kunna användas för att förbättra fordonets stabilitet och minska
körbaneavvikelse hos hela kombinationen. I AP3, [10] och [11], har det visats hur
aktiv styrning och modulär framdrivning kan förbättra en lång
fordonskombinations fordonsdynamiska egenskaper. Kombinationen som
studerats är en s.k. A-double med aktiv dolly, se figur 3.
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Figur 3. Illustration av A-double med aktiv dolly. I dollyn finns möjlighet att
både driva, broms och styra.
Resultat från simuleringsstudie visar att en A-double kombination med
möjligheten med drivning på dollyn, ger likvärdig prestanda som en traditionell
fordonskombination, dragbil med släp, se Tabell 1. Värt att notera är att den långa
fordonskombinationen i detta fallet kan transportera dubbelt så mycket gods som
den traditionella kombinationen.

Tabell 1. PBCs för longitudinell fordonsdynamik.
Fordonsdynamiskt visar det sig även att aktiv dolly har stor påverkan på
fordonskombinationens egenskaper. Resultat från simuleringsstudier visar att Adoublen med aktiv dolly ger likvärdiga egenskaper som traditionell kombination,
se Tabell 2. Värt att notera är att bakåtförstärkning (RWA) kan genom aktiv
styrning drastiskt minskas, vilket även leder till mycket mindre risk för roll-over,
lägre lateral acceleration. Ett annat prestandamått är lateral avvikelse i körbana,
körbaneavvikelse, hos enheterna i en fordonskombination under kurvtagning i låg
hastighet, [7]. Den laterala avvikelsen ökar dramatisk för de längre modulära
kombinationerna när vinkeln hos kurvan med bestämd radie ökas, genom aktiv
styrning kan detta motverkas, se Tabell 2 (SPW). Detta påvisar att även
låghastighetsegenskaper som körbaneavvikelse kan påverkas genom aktiv
styrning.
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Tabell 2. PBCs för lateral fordonsdynamik.
Styrstrategierna som utnyttjats i [10] och [11] är väldigt enkla, men resultaten
presenterade i Tabell 1 och 2 påvisar potentialen av aktiv styrning på dollyn. För
att vidareutveckla detta har styrstrategierna förfinats och robustifierats genom
avancerad reglerteknik, AP4 och AP6. Robust modellbaserad reglering, genom
tillståndsåterkoppling, har applicerats på problemet att minska bakåtförstärkningen, se [12], [13] och [14]. Resultaten visar på att robust reglering och
tillståndsåterkoppling har stor potential till att minska bakåtförstärkningen (RWA)
och även lateral avvikelse i körbana (HSSO). Resultaten har även verifierats, AP7,
dels genom simulering på avancerad simuleringsmodell utvecklad och använd av
Volvo (VTM), samt genom hardware-in-the-loop (HIL) simulering med aktiv
dolly som hårdvara, se figur 4.

Figur 4. Simuleringsresultat för A-double med aktivt styrd dolly. (VTM) komplex
olinjär simuleringsmodell, (HIL) hardware-in-the-loop simulering med aktiv dolly
som hårdvara.
Hur skall styrsystemet realiseras både från funktionell och beräkningsmässig
partitionering? Är det flera decentraliserade styrsystem med bara nödvändig
information mellan enheterna?
De styralgoritmer som utvecklats i AP4 och AP6, bygger på tillståndsåterkoppling
med minimal realisation av mätningar/sensorer. De sensorer som används är
sensorer för att mäta vinklar mellan modulerna i fordonskombinationen och
styrvinkeln som föraren gör. Baserat på denna information kan sedan
styralgoritmen beräkna hur dollyn ska styras. Beräkningsmässigt är den föreslagna
styralgoritmen väldigt enkel och kan med enkelhet implementeras i dagens
styrsystem, dock kräver det att informationen från sensorerna skickas mellan
modulerna till dollyn. Eftersom en enkel tillståndsåterkoppling används kan både
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en centraliserad eller en decentraliserad arkitektur användas, vilket öppnar upp för
flexibilitet när det gäller att framtidssäkra el-arkitekturen för långa modulära
fordonskombinationer.

Diskussion
Volymen av vägtransporter kommer med stor sannolikhet inte minska,
huvudorsaken till att vägtransporter kommer att kvarstå är just den flexibilitet som
den ger jämfört med luft-, vatten-, och järnvägstransporter. Däremot ska man så
långt så som möjligt öka samverkan mellan de olika transportslagen. För att uppnå
detta behövs modularitet hos framtida fordonskombinationer. I tillägg kräver
framtidens hårdare miljökrav att transportlösningarna måste bli effektivare. Ett
sätt är att tillåta längre fordonskombinationer än som tillåts i dagens
modulkoncept som beskrivs i Direktiv 96/53 EC. Dessa längre kombinationer ger
en direkt effektivisering i energi, miljö, och ekonomi.
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