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Ett reservhjul är ofta mindre och roterar därför snabbare än de vanliga hjulen på en bil. När man
använder sig av ett sådant hjul kan det därför uppstå problem. Ett vanligt sådant är att bilen tolkar
det snabbare hjulet som att det glider på t.ex. en isfläck. Då kickar anti-spinn in och försöker bromsa
hjulet. Detta kommer bidra till en obehaglig känsla hos föraren eftersom bilen inte beter sig som man
vill. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka när ett reservhjul används.

Två metoder för att detektera ett reservhjul har tagits fram genom att titta på mätvärden från olika tester då
en bil har haft ett reservhjul. Båda metoder har kunnat upptäcka hjulet på under en minut oavsett hur bilen
har kört. Dom klarar därför av körning i stadsmiljö, på motorväg och allt däremellan. När en upptäckt har
gjorts så kommer bilen att veta att det hjulet får rulla snabbare och kommer därför inte försöka bromsa det.
Det är alltså viktigt att inte råka upptäcka fel hjul eftersom bilen då fortfarande kan minska reservhjulets
hastighet. Att hitta fel hjul är lätt hänt i vissa fall, så som då man kör i terräng där hjulen lätt tappar greppet
eller då man accelererar samtidigt som man svänger så att man får sladd.

För att upptäcka reservhjulet har de verkliga hjulhastigheterna som man kan få från bilen undersökts. Dessa
har sen jämförts med en uppskattning av vad hastigheterna borde vara. Denna uppskattning har gjorts
genom att utveckla en existerande, enkel modell som beskriver bilens beteende. På så sätt kan man på ett lätt
sätt se om en av de verkliga hjulhastigheterna är snabbare än vad man har trott att den ska vara. Detta har
varit en väldigt enkel metod som har visat sig att fungera förvånansvärt bra i de flesta fall. Ibland har det
dock inte varit tillräckligt, t.ex. då man kör i terräng. Därför lades en del begränsningar till som gjorde att
metoderna blev nästintill idiotsäkra.

Med hjälp av de två metoderna som togs fram kan man alltså på ett snabbt och felsäkert sätt upptäcka då ett
reservhjul används. Detta kommer påverka körupplevelsen på ett positivt sätt och göra så att körningen
känns smärtfri. En annan viktig grej är att bilen kommer att bli säkrare eftersom ett hjul inte håller på att
bromsas hela tiden. Det är nämligen så att när ett hjul bromsas så kommer bilen automatiskt att dra åt det
hållet där det bromsande hjulet sitter och man måste då själv se till att räta upp hela tiden. Föraren kommer
alltså behöva vara ännu mer alert än vad man redan är och kan då riskera att bli trött om det pågår under en
längre tid.


