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Sammanfattning 

Antalet vägtrafikanter ökar varje år, och med det ökar trängseln. För att 
bekämpa detta har undersökningar gjorts på uppkoppling av infrastruktur och 
användning av sensorer. Sensorer kan användas för att minska trafikköer, 
genom att till exempel upptäcka stillastående fordon eller föremål på vägen. 
Detta examensarbete undersöker konceptuellt hur en Light Detection and 
Ranging-sensor kan användas för att detektera ett hindrat trafikflöde på väg. 
En prototyp skapas för att undersöka konceptet, som består av en 
datainsamlingsmodul och en detekteringsapplikation. Genom att jämföra olika 
insamlad data, avgörs det om trafikflödet är hindrat eller ej. För att möjliggöra 
detekteringen av trafikflöde nyttjas en servomotor vilket ger data-
insamlingsmodulen möjligheten att mäta punkter i ett tvådimensionellt plan. 
Styrning av motor och insamling av data sker med hjälp av en Arduino Uno. 
Data behandlas sedan på en persondator för att avgöra om hinder uppstått. 
Resultaten från tester i olika testmiljöer visar på att datainsamlingsmodul med 
detekteringsapplikation kan detekterar hindrat trafikflöde och statisk miljö, 
och med en godtagbar noggrannhet i avståndsmätningarna. Slutsatsen är 
således att prototypen har duglig funktion för att detektera ett hindrat 
trafikflöde. Metoderna för att detektera hinder är rudimentära men fungerande 
för enkla trafikflöden. Testning av mer varierande trafik under längre 
tidsperioder krävs för att ytterligare verifiera konceptets lämplighet. 
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Abstract 

The number of urban dwellers is increasing, and as a result traffic 
congestion increases. To combat this, investigations to connect infrastructure 
are being done, and the use of several different sensors are relevant to 
this study. Sensors can be used to reduce traffic congestion, for example by 
detecting stationary vehicles or objects on the road. This graduate work 
examines the concept of how a Light Detection and Ranging sensor can be used 
to detect any obstructed traffic flow on roads. A prototype is created to examine 
the concept, which consists of a data acquisition module and a detection 
application. By comparing varying collected data, it is determined if traffic flow 
is obstructed or not. To enable the detection of traffic flow, a servo motor is 
used to provide the data acquisition module with the ability to measure points 
in a two-dimensional plane. Control of motor and data collection is done by an 
Arduino Uno. Data is processed on a personal computer to determine 
if any obstruction has occurred. The results of the tests in different test 
environments indicate that the data acquisition module with the detection 
application can detect blocked traffic flow and static environment, and with an 
acceptable accuracy in the distance measurements. The conclusion is that the 
prototype is capable of detecting a blocked traffic flow. The methods for 
detecting obstacles are rudimentary but effective for simple traffic flows. 
Testing more varied traffic for longer periods of time is required to further 
verify the feasibility of the concept 
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1 Introduktion  

En uppkopplad infrastruktur kan ge en bättre överblick av var köer uppstår 
respektive var det finns tillgänglig kapacitet och på så vis kan köer förebyggas. 
För att koppla upp infrastrukturen, framförallt vägar, kan olika sensorbaserade 
system nyttjas. 
 
Ett exempel på nyttjande av sensorbaserade system är när alla fordon i trafiken 
har information om närområdets trafiksignaler [1]. Med den informationen kan 
koldioxidutsläppet minskas med en avsevärd mängd per år genom att föraren 
eller den självkörande bilen kan planera om sin rutt. Fordon kan även i förhand 
planera acceleration eller inbromsning mer noggrant för effektivare körning. 
Detta kräver dock att en majoritet av fordon är uppkopplade och tar beslut från 
samma information, och att dessa fordon kan kommunicera inbördes för att 
kunna ta effektiva beslut. Att fordon kan kommunicera med varandra och 
infrastrukturen brukar kallas Vehicle-to-vehicle respektive Vehicle-to-
infrastructure [1].  
 
Ett exempel på hur trafikflödet kan förbättras på tätt trafikerade vägar är att 
responsen till olyckor och tillbud sker snabbare än vad som sker idag [2]. 
Snabbare respons kan ske genom användandet av kameror eller elektroniska 
sensorer som uppmärksammar lämpliga resurser till att lösa problemet.  

1.1 Bakgrund 

Ett trafikflöde som inte flödar kan anses vara ett hindrat trafikflöde, alltså då 
fordon inte rör sig kontinuerligt i sin färdriktning. För att mäta ett trafikflöde 
idag används oftast induktiva slingdetektorer eller kamerabaserade system för 
att känna av mängden fordon som kör på vägen [3]. En induktiv slingdetektor 
är en slinga som placeras i vägbanan som genom ett magnetfält kan detektera 
objekt av metall som passerar ovan [4]. Kameror är ofta en billigare och lättare 
lösning än att placera slingdetektor i vägbanan, samt att en kamera ger en mer 
fullständig överblick över trafiksituationen. Ett problem kring användandet av 
kameror för att övervaka infrastrukturen är att kameror även kan användas för 
att övervaka eller kränka en individs integritet. Problematiken blir tydligare då 
undersökningar som har gjorts visar att individen integritet och åsikter ofta 
förbises vid planeringen av uppkopplade samhällslösningar [5]. Dessa 
samhällslösningar kan vara städer och infra-struktur. I Sverige så regleras 
kameraövervakning av Datainspektionen, som sätter krav för kameror ska 
placeras på allmänna platser. Huvudprincipen för att tillåta 
kameraövervakning är att övervakningsintresset måste överväga individens 
intresse att inte vara övervakad [6], eftersom individen inte aktivt kan ge 
samtycke. 
 
Ett sätt att kringgå problematiken med kameror är att använda någon av 
teknikerna som självkörande bilar använder sig av för att detektera fordon och 
andra objekt. En av dessa tekniker är Light Detection And Ranging (LIDAR) 
[7]. Med en roterande LIDAR kan ett system användas för att detektera 
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trafikflödet utan att identifiera någon individ. Då behöver systemet inte ta 
hänsyn till de datalagringslagar angående personuppgifter eller lagar kring 
kamera-övervakning [6].  

1.2 Problem 

Dagens städer har problem med trafikträngsel och stora resurser används i 
onödan genom att trafikanter hindras av trafikköer [8]. Det är resurser både i 
form av tid och pengar men även i förbrukning av bränsle. Flera av de 
existerande system för trafikövervakning använder sig av kameror för att 
detektera trafik [9]. Problemet är således vad för teknik som kan användas 
istället för kameror. En möjlig lösning är att använda tekniken Light Detection 
And Ranging för att detektera hindrat trafikflöde. Därför undersöker detta 
examensarbete konceptuellt hur en LIDAR-sensor kan användas för att 
detektera ett hindrat trafikflöde på väg.  

1.3 Syfte 

Denna rapport ämnar beskriva hur en prototyp för detektering av hindrat 
trafikflöde med hjälp av en LIDAR-sensor kan konstrueras och testas. 
Rapporten kommer ingående beskriva de metoder som används samt 
presentera resultaten för att underlätta för framtida studier som vill kunna 
verifiera resultatet. Hela rapporten ska vara till nytta för vidare studier och 
kunna användas som framtida referens för idéer kring detektering av hindrat 
trafikflöde. 
 
Syftet med examensarbetet är att konceptuellt utforma en prototyp som kan 
användas för att detektera hindrat trafikflöde. Information kring hindrat 
trafikflöde kan i framtida arbeten användas i syfte att förbättra möjligheterna 
för självkörande fordon att ta sig fram i trafik i tätorter. Den kan också användas 
för att informera förare om trafiklägen i deras planerade rutter. Syftet med 
examensarbetet innefattar också att samla kunskap om de tekniska aspekterna 
inom området och försöka illustrera om det finns möjligheter för vidare arbete 
inom detta område. 

1.4 Mål 

Målet för examensarbetet är att skapa en prototyp bestående av komponenter 
innehållandes bland annat en LIDAR-sensor som kan detektera hindrat 
trafikflöde. Målet innefattar att arbeta med design och konstruktion av en 
datainsamlingsmodul som består av sensor och kretsar som kommunicerar 
med en detekteringsapplikation. Datainsamlingsmodul och detekterings-
applikation ska iterativt förbättras under arbetets gång och kunna visa upp 
rudimentära egenskaper till en början för att sedan demonstrera ett proof of 
concept i slutet av examensarbetet. 

1.4.1 Samhällsnytta, Etik och Hållbarhet 

Med de utmaningar samhället står inför angående urbaniseringen av 
befolkningen ämnar detta examensarbetet skapa en prototyp av en lösning som 
kan vara en del av en större helhetlig lösning. Prototypen är endast tillämpad 



3 
 
 
 
 

inom ett avgränsat område då ett mer omfattande system skulle kräva mer 
resurser. Fördelarna bör vara tydliga ändå och tanken är att examensarbetet 
ska kunna ge inspiration för framtida projekt som kan tjäna en samhällsnytta i 
framtiden i form av bättre trafikflöden och färre olyckor. Denna samhällsnytta 
möjliggörs då information om trafiksituationen vid relevanta trafikplatser kan 
förmedlas till förare i trafiken eller andra smarta system som övervakar trafik, 
så kallade Intelligenta Transport System (ITS) [10], [11]. 
 
Datainsamling på allmän plats har problemet att individer sällan har valt att 
delta i insamlingen [12]. Det är viktigt att sensorer på allmänna platser som 
samlar information om individer och deras vanor och lagrar denna data måste 
göra detta med försiktighet, och med uppsåt som gynnar samhället. För att 
förtroendet från allmänheten inte ska skadas behöver det vara transparent och 
tydligt varför denna insamling av data görs, att samhällsnyttan överväger 
kostnader i resurser, och att etiska farhågor besvaras och hanteras ansvarsfullt 
och öppet för allmänheten. 
 
Med uppkopplad infrastruktur kan sensorer bidra till att hjälpa andra system 
att göra smarta val som minskar slösandet av tid, energi, och andra resurser. 
En studie av Gora och Rüb [8] visar att det handlar om signifikanta mängder 
resurser. Prototypen är därmed en del av ett större projekt att bygga framtidens 
städer som i längden sparar på våra resurser och bidrar till ett hållbarare 
samhälle. 

1.5 Metodologi  

Ett examensarbete kan anta olika undersökningsmetoder för att producera 
resultat till en frågeställning [13], och valet av metodologi hur arbetet angriper 
frågeställningen är av stor vikt. I figur 1 kan de olika undersökningsmetoderna 
ses, figuren är menad att läsas uppifrån och ned.  
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Figur 1. Olika undersökningsmetodiker samt metoder. [13]. Bilden används med 
upphovsrättsinnehavarens tillstånd. 

 
Kapitlet kommer bara att fokusera på de övre lagren ner till och med 
undersökningsstrategi från figur 1 ovan. Examensarbetets arbetsmetod 
anpassas efter dessa lager; kvalitativ- eller kvantitativmetod, filosofiska 
antaganden, undersökningsmetod, härledningsmetod och undersöknings-
strategi. 
 
För ett examensarbete behöver det bestämmas om undersökningen är 
kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ undersökning grundas i experiment 
och testar tydliga hypoteser med hjälp av insamlande av mätningar [13]. Medan 
en kvalitativ undersökning använder generellt mindre datamängder och istället 
försöker förstå naturen och skapa hypoteser utifrån observationer. Detta 
examensarbete kommer att grunda sig i ett kvalitativt antagande då målet är att 
undersöka ett koncept. De metoder som passar till ett kvalitativt antagande 
ligger i den högra halvan av figur 1. 
 
De olika filosofiska antaganden för ett examensarbete är; positivismen, 
realismen, interpretivism och kritisk teori [13]. Examensarbetets filosofiska 
antagande kommer att grundas i realismen, då de resultat som produceras samt 
att de teorier arbetet bygger på ska vara fria från författarnas konceptualisering 
och egna världsåskådning. 
 
Den undersökningsmetod som passar detta examensarbete är applicerad 
vetenskap, då examensarbetet ämnar undersöka om redan existerande 
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teknologi och vetenskap kan användas för att praktiskt lösa ett specifikt 
problem [13], [14].  
 
Då examensarbetet har begränsad möjlighet till datainsamling samt ska 
producera en prototyp på kort tid blir analysen av arbetet induktivt. Detta till 
skillnad från deduktion och i viss mån abduktion som båda förlitar sig på större 
datasatser och ofta används för att styrka eller motbevisa hypoteser [15].  
 
Den strategi som avses styra hur problemet undersöks och en lösning kan 
formuleras följer principiellt en utforskandemetod [13]. Projektet ämnar 
undersöka om och hur det går att använda en teknisk lösning för att lösa ett 
problem. Detta görs genom att designa och konstruera ett system i liten skala 
som testas i flera faser och iterationer för att försöka framställa en 
tillfredställande prototyp som kan lösa problemet som formulerats. Systemet 
kan variera i sin arkitektur under arbetets gång då småskaliga tester stärker 
eller fäller dess konstruktion. Slutsatser om testresultatens validitet härleds 
induktivt och baseras på små datamängder. Efter examensarbetets slut behöver 
inte prototypen vara applicerbar som den presenteras, utan kan illustrera ett 
koncept som kan byggas på eller skalas upp. 

1.6 Uppdragsgivare 

Cybercom Group AB [16] är beställaren av detta arbete i ett syfte att undersöka 
möjlig intressant teknik som kan användas potentiellt inom deras verksamhet. 
Cybercom Group AB stödjer projektet genom att erbjuda handledning, lokaler, 
hårdvara, och verktyg för att underlätta arbetet.  

1.7 Avgränsningar 

De två huvudsakliga avgränsningsområdena rör objektdetektering samt den 
fysiska datainsamlingsmodulen. 
 
Examensarbetet kommer inte innefatta Simultaneous Localization and 
Mapping (SLAM) [17], vilket används för kartlägga ett område samt bestämma 
positionen av mätobjektet. Examensarbetet kommer inte att bearbeta data för 
att karakterisera kännetecken och attribut från LIDAR-modulens data [17]. 
Även teknik för att segmentera objekt från data från datainsamlingsmodulen  
kommer inte att utvärderas eller användas under arbetet [18]–[20]. Vidare 
kommer inte teknik för att identifiera vägkanter [21] eller olika vägfiler [22] att 
implementeras. 
 
Gällande datainsamlingsmodulen kommer följande avgränsningar att ske; 
uppkopplingsinterface, modulens rörlighet och väderförhållanden. 
Datainsamlingsmodulen kommer inte vara uppkopplad mot internet eller 
erbjuda ett gränssnitt för Ethernet eller annan extern kommunikation. Den 
kommer även inte testas i olika väderförhållanden. Prototypen kommer inte 
vara ett realtidssystem. 
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1.8 Disposition 

Rapportens disposition kommer vara uppdelat i flera kapitel. Kapitel 2 
behandlar teorier och tidigare undersökningar kring användande av LIDAR-
sensorer och motorstyrning. Kapitel 3 kommer att presentera vilka metoder och 
metodologier som använd för att utföra examensarbetet, i kapitel 4 presenteras 
arbetet kring framtagandet av konceptet och dess design. Kapitel 5 presenterar 
arbetet kring hårdvarudelen och mjukvaran av prototypen, kallad 
datainsamlingsmodul. Kapitel 6 behandlar mjukvara kring algoritmer som 
används för detektering, en så kallad detekteringsapplikation. Kapitel 7 
behandlar de tester och testmiljöer som behövs för att validera prototypen och 
verifiera testresultat. Kapitel 8 presenterar resultaten från tester. Kapitel 9 
innehåller diskussion, slutsats samt fortsatt arbete inom området.  
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2 Detektering av trafikflöde 

Två tekniska principer används som grund för arbetet; en sensorteknik för att 
mäta avstånd, och en teknik för att vrida sensorn med hög exakthet i små steg. 
Light Detection And Ranging (LIDAR) är den sensorteknik som undersöks för 
syftet med examensarbetet, och i detta avsnitt kommer tekniken undersökas 
mer noggrant. För att rotera sensorn undersöks användning av elektriska 
motorer och motorstyrning. 
 
I avsnitt 2.1 beskrivs LIDAR-tekniken samt felkällor kring LIDAR-tekniken, i 
avsnitt 2.2 beskrivs metoder för rotera LIDAR-sensor. Avsnitt 2.3 avslutar med 
genomgång av hårdvara och protokoll för examensarbetet. 

2.1 Avståndsmätning 

För avståndsbedömning undersöks användandet av en LIDAR-sensor. LIDAR-
tekniken utvecklades på 1960-talet i samband med utvecklingen av laser [23]. 
Sensorn består av en del som skickar ut en ljuspuls, och en mottagare som 
fångar signalen. Ljusets våglängd kan variera med applikation, från 
ultravioletta till infraröda våglängder. Ett exempel är ljuset hos en sensor från 
Garmin [24] som har våglängden 905 nanometer, och ligger i det som kallas 
nära infraröda spektrumet [25]. 
 
Ett sätt att mäta distansen med hjälp av LIDAR är att mäta hur lång tid det tar 
för ljuset att färdas, även refererat som Time of flight. Mätningen utförs genom 
att en ljuspuls sänds ut och ljuset reflekteras tillbaka till en sensor nära 
laserstrålens källa. Tiden det tar mellan att ljuspulsen sänds till att den fångas 
upp av sensorn används för att beräkna avståndet, se formel 1. 
 

𝐷 =
𝐶∗𝑡

2
     (1) 

 
Där D är avståndet i meter, C är ljusets hastighet i meter per sekund, och t är 
tiden uppmätt i sekunder. 
 
Utöver Time of flight går det att beräkna avstånd genom att mäta fas- eller 
frekvensskillnaden i den returnerande laserpulsen. Med fas- eller 
frekvensmätning kan en högre samplingsfrekvens erhållas, men det är mer 
komplicerat att noggrant mäta längre avstånd jämfört med att mäta Time of 
flight [26]. 

2.1.1 Felkällor kring LIDAR-sensorer 

Det finns ett antal olika källor till fel då LIDAR-sensorer används för att mäta 
avstånd, Lichti et al. [27] samt Boehler och Marbs [28] har undersökt de 
vanligaste. Dessa felkällor avser, avståndsnoggrannheten, upplösningen, 
kanteffekt, ytans reflektionsfaktor samt yttre faktorer som kan påverka LIDAR-
sensorer.  
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Noggrannheten hos avståndsbedömningen hos en LIDAR-sensor som 
undersöktes i Boehler och Marbs [28] visade inga större skillnader i 
noggrannhet i avstånd så länge avståendet låg under 100 meter. Dock nämns 
även att skillnaderna i mätning varierar beroende på ytans reflektionsfaktor, 
således blir en standardavvikelse svår att beräkna för ett generellt fall. De 
rekommenderar istället att ett medelvärde uträknas ifrån närliggande punkter 
för ökad noggrannhet. 
 
Med upplösning menas hur små detaljer, eller objekt, som kan urskiljas av 
sensorn. Upplösningen kan uppskattas genom att jämföra sensorvärden från 
mätningar av små objekt eller genom en yta med små slitsar i [28]. 
 
Kanteffekt uppkommer när en laserstråle träffar en kant och sedan reflekteras 
tillbaka till detektorn. Kanteffektens uppkomst härleds till att laserstrålen 
utbreder sig proportionellt med avståndet, vilket leder till en större yta som 
laserstrålen träffar vid längre avstånd än vid korta avstånd. Då kanteffekt sker  
kan inte LIDAR-sensorn särskilja var objektet är, således registreras punkten i 
centrum av den utbredda strålen [28]. Kanteffekten kan leda till att objektet 
registreras som ett större objekt än vad det är i verkligheten. Även rundade 
objekt kan skapa missledande mätningar, vilket visas då en stråle träffar både 
ett runt objekt och ett objekt bakom det, som är inom en halv våglängd av ljuset, 
och då inte kan särskilja vilket värde som är det rätta [27]. 
 
Reflektionsfaktorn hos olika ytor kan skilja sig stort, där vissa ytor kan vara 
fullständigt reflektiva så att de reflekterar tillbaka all strålning till samma 
punkt, som till exempel en spegel. Dessa ytor kan då få objektet att antingen se 
större ut, eller ge värden som ligger inuti objektet eller utanför och på detta vis 
ge avvikande värden [27]. Även färgen på objektet påverkar, där vita objekt 
oftast reflekterar mer än svarta, även vilken lasertyp som används spelar roll 
[28]. Objekt som består utav ytor av olika material är speciellt svåra att mäta 
och kan ge betydande fel i läsningen. 
 
Det finns ett antal yttre faktorer som kan påverka mätningarna. Ett exempel är 
att temperaturen, speciellt utomhus, kan variera kraftigt över dagen eller 
användningstiden. Detta kan påverka mätningarna genom att ljusets hastighet 
genom luften ändras [28]. Även lufttrycket påverkar ljusets hastighet vilket kan 
påverka mätningar på längre avstånd eller mätningar som kräver hög 
noggrannhet. En ytterligare störning är extern strålning med våglängder nära 
eller överliggande den våglängd som den mätande laserns använder. Detta kan 
i vissa fall förebyggas med ett filter som filtrerar icke önskade våglängder, så 
som solljus [28]. 

2.2 Rotation av LIDAR-sensor 

För att möjliggöra insamling av avståndsmätningar för mer än en vinkel krävs 
det ett sätt att rotera LIDAR-sensorn. Det kan göras med hjälp av en motor och 
styrning av denna motor, även kallat motorstyrning.  
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Det är i huvudsak tre olika sorters motorer som kan används; elektriska, 
hydrauliska, och pneumatiska [29]. Valet av motorteknik påverkar hur hög 
effekt, vridmoment, och andra aspekter av rörelsen som erhålls, och olika 
motorer lämpar sig bättre beroende på faktorer och eventuella risker i området 
där motorn används. Elektriska motorer med små effekter är enkla att 
implementera i projekt med låga spänningar även om de också har möjlighet 
till höga effekter beroende på hur de konstrueras. Därav undersöks och används 
elektriska motorer för examensarbetet. 
 
Motorstyrning är en teknik för att styra och kontrollera mekanisk rörelse [29]. 
Motorstyrning har användningsområden i alla delar av samhället där energi 
behöver omvandlas till mekanisk rörelse, till exempel hissar, skrivare, robotik 
et cetera. Hög kvalitet på motorstyrning är viktigt eftersom 
användningsområden ofta har höga krav på noggrannhet hos den mekaniska 
rörelsen som eftersöks. Kraven kan handla om snabba stegsvar i 
hastighetskontroll eller exakta vinkelrörelser i vridningar. 

2.2.1 Elektriska motorer 

Elektriska motorer kan delas in i två kategorier [29]; likströms- och 
växelströmsmotorer. Likströmsmotorer kan i sin tur delas in i borstade och 
borstlösa motorer, och växelströmsmotorer delas upp i synkrona och asynkrona 
(induktiva) motorer [30]. Gemensamt för alla kategorier är att de med hjälp av 
en ström ger den upphov till magnetisk kraft som kan rotera en mekanisk axel. 
Borstade likströmsmotorer har dominerat marknaden under 1900-talet [31], 
medan borstlösa och växelströmsmotorer har fått ökat inflytande under senare 
år som följd av motorernas utveckling [29], [32]. Då examensarbetet riktar in 
sig på en motorstyrning som noggrant kontrollerar en motors vinkel vid 
vridningar, så eftersöks motorer som har den funktionen inbyggd. Två stycken 
motorer med sådana funktioner är stegmotorn och servomotorn, och de 
presenteras nedan. 
 
En stegmotor har egenskapen att den roterar stegvis med en exakt vinkel i varje 
steg, vilket möjliggör en mer distinkt och kontrollerad rotation jämfört med en 
kontinuerlig rörelse [33]. Nackdelen med en stegmotor är att upplösningen på 
stegen är begränsad, vilket kräver växlar för högre upplösning. En stegmotor 
kräver även en styrkrets för att kontrollera hastigheter. 
 
En servomotor är en elektrisk motor med inbyggd logik och komponenter som 
noggrannare styr motorns rotation, hur stor vinkel motorn ska rotera eller 
rotationshastigheten den ska hålla [34]. Fördelen med en servomotor är att ett 
system direkt har information om vinkel och vinkelhastigheter. Därför är 
servomotorn användbar för små kontrollerade rörelser. Servomotorn kan dock 
inte alltid rotera ändlöst, utan måste vända fram och tillbaka, beroende på 
tillverkare och modell. 

2.2.2 Givare 

För att kontrollera en motor används givare som kan bestämma vinkeln som 
motorn har roterat eller annan teknik som gör att exakta vinklar erhålls. I ett 
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motorstyrningssystem används givare som återger rotationens position, 
relativt eller absolut. Det finns också en utveckling med att använda sensorlösa 
elektriska motorer där algoritmer och elektronik kan kontrollera motorn med 
hög noggrannhet [32]. 
 
En metod för givare är att en skiva markerad med linjer är monterad på motorn. 
Skivan roterar med motorn och en sensor läser av linjerna på skivan. Sensorn 
skickar signaler vid varje markering den läser av och en räknare kan då hålla 
reda på hur många varv eller delar av ett varv som roterat [35]. 
 
En räknare som räknar rotationer fungerar så länge motorn roterar i samma 
riktning, och det går bara att veta vinkeln i relation till en referens, aldrig 
absolut vinkel. För att lösa detta kan absoluta givare användas [35]. Dessa har 
en kodning som anger en absolut vinkel, och ju större upplösning som krävs 
desto längre kodning krävs. Detta möjliggör att vinkeln alltid är känd även utan 
någon referens, samt att motorn kan växla rotationsriktningar. En servomotor 
är exempel på motor som har inbyggd absolut givare för att noggrant kunna 
kontrollera rörelsen av axeln. 

2.3 Hårdvara och kommunikation 

Examensarbetet kommer använda sig av en; LIDAR-sensor, Arduino, 
servomotor, persondator samt olika protokoll för att kommunicera mellan de 
olika enheterna. De protokoll som används är; Inter-integrated Circuit (I2C) 
[36], Pulsbreddsmodulation (PWM) [36], Universal Asynchronous Receiver / 
Transmitter (UART) samt Arduino bibliotek [37]. Dessa enheter och protokoll 
kommer att presenteras nedan.  
 
Inter-integrated Circuit (I2C) är en synkron seriell buss som möjliggör 
överföring av data mellan flera slavar (Slaves) till en eller flera mästare 
(Master) med hjälp av endast två trådar [36].  De två trådarna som används är 
Serial Clock Line (SCL) och Serial Data Line (SDA), där SCL är en klockpuls 
som styr takten som data förs över med. På SDA går den data som sänds mellan 
slavar eller mästare eller vice versa. Alla slavar har en unik adress i systemet så 
mästaren kan särskilja vilken enhet som skickar data, samt till vilken den 
skickar till. 
 
Pulsbreddsmodulation  (PWM) används för kontrollera analog elektronik med 
hjälp av digitalteknik [38].  PWM fungerar genom att en digital signal 
moduleras så att signalen hålls hög eller låg en specifik tid per bestämd 
tidsenhet. 
 
Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) är en asynkron seriell 
buss som endast använder två trådar för föra över data mellan två enheter [37]. 
UART fungerar genom att en start bit skickas för att sedan skicka en ram (data 
frame) för att avsluta med en paritetsbit och en stoppbit. Detta möjliggör att 
synkronisera skickande av data sam upptäcka om ett fel har inträffat under 
skickningen.  
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LIDAR-sensor som används är en Lidar Lite V3 från Garmin [24]. Lidar Lite 
V3 kan mäta avstånd upp till 40 meter med en noggrannhet på ± 10 centimeter 
på avstånd över 5 meter. Sensorn har en ställbar uppdateringsfrekvens med ett 
standardvärde på 270 Hz. För att kommunicera med LIDAR-sensorn så 
används I2C på 400 kbit/sekund. LIDAR-sensorn brukar en laser på 905 
nanometer med en effekt som ligger inom gränserna för klass 1 laser, vilket 
betyder att det ej behövs någon skyddsanordning för skydda personer kring 
sensorn.  
 
För att möjliggöra kommunikation mellan LIDAR-sensorn och en persondator  
samt styra servomotorn används en Arduino UNO [39]. Arduino Uno valdes för 
tillgången till olika bibliotek för att enkelgöra examensarbetet. De bibliotek som 
används är;  Servo [40], Serial [41] och LIDAR-Lite [42]. Den kommunicerar 
och drivs av en USB kabel till en persondator. Styrning av servomotor sker med 
biblioteket Servo [40] som har funktioner för att vrida motorn till angivna 
vinklar. För att möjliggöra UART används bibliotek Serial [41]. Det tillåter 
Arduino-enheten att kommunicera med UART till en persondator med USB. 
LIDAR-lite biblioteket möjliggör att starta, konfigurera och läsa avstånd från 
LIDAR-sensorn [42]. Den konfigurering som krävs är endast att ställa in I2C 
bussen på 400 kbit/sekund. 
 
Servomotorn som väljs är Parallax standard servo med 180 graders rörlighet 
[43]. Servomotorn kan matas med 5 volt likspänning och drar som maximalt 
140 ± 40 mA. Den kontrolleras med PWM, där längden på pulsen bestämmer 
servon position, den hålls på samma position så länge pulsen upprepas var 20 
millisekund. Det anges i datablad för servomotorn vad noll grader respektive 
180 grader har för pulstider, och därmed kalibreras alla mellanliggande vinklar. 
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3 Metoder och metodologier 

För att säkerställa examensarbetet vetenskaplighet så beaktas metoderna för 
kategorierna datainsamling, dataanalys och kvalitetssäkring enligt figur 1 i 
kapitel 1.5. Detta kapitel presenterar metoderna som kan användas för 
respektive kategori, och vilka metoder som kan väljas baseras på om en 
undersökning är kvalitativ eller kvantitativ, alternativt en blandning av båda. 
För respektive kategori väljs den metod som används för examensarbetet. 
 
Detta kapitel tar också upp systemutvecklingsmetoder som är lämpliga för ett 
examensarbete inriktad mot inbyggda system och mjukvaruutveckling. 
Avsnittet om systemutvecklingsmetoder presenterar också vilka metoder som 
väljs för examensarbetet. 

3.1 Datainsamling 

För att samla in data till en undersökning kan ett par olika metoder användas. 
För kvantitativa undersökningar används experiment, medan då 
undersökningen är en blandning av kvantitativ och kvalitativ används 
fallstudier, enkätundersökningar och observationer [13]. Dessa förklaras i 
korthet nedan: 

• Experiment – stora mängder data samlas in kring kända variabler. 

• Enkätundersökningar – data samlas in via enkäter, kan vara både 
kvantitativa eller kvalitativa svar. 

• Fallstudie – undersöker ett eller ett fåtal begränsade fall. Ett fall kan 
beröra en specifik händelse, institution eller individ [44]. Fallstudie 
samlar generellt information om en eller ett fåtal olika fall.  

• Observationer – Baseras på att iaktta speciella situationer eller 
kulturella händelser [13]. 

Examensarbetet använder en datainsamlingsmetod liknande den för 
fallstudier. Data samlas in genom att ett antal olika händelser sker i 
fördefinierade testmiljöer, och prototypen testas om den uppfyller önskade 
krav i dessa testmiljöer. 

3.2 Dataanalysering 

För att analysera data som samlas in kan ett flertal olika metoder användas; 
statistiska undersökningar, matematiska beräkningar, kodade kvalitativ data, 
analytisk induktion och grundad teori [13]. Metoderna förklaras i korthet 
nedan: 

• Statistiska undersökningar – Statistiska modeller för att undersöka data.  

• Matematiska beräkningar – Modeller och simuleringar. 

• Kodade kvalitativa data – Omvandla kvalitativa svar till kvantitativa. 

• Analytisk induktion – Iterera genom flera olika fall, för att se om 
hypotesen överensstämmer [45].   

• Grundad teori – Liknande som för analytisk induktion, men slutar i en 
validerad teori [13]. 
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För examensarbetet används analytisk induktion, då upprepade tester i olika 
testmiljöer används för att antingen förkasta eller tillfredsställa hypotesen att 
en funktion uppfyller ett krav. 

3.3 Kvalitetssäkring 

Examensarbetet grundar sig i ett kvalitativ förhållningssätt med ett induktivt 
tillvägagångssätt, vilket enligt Håkansson [13] innebär att examensarbetet 
behöver ta hänsyn till validitet, tillförlitlighet, upprepbarhet, överförbarhet och 
etik. Dessa definieras som följande: 

• Validitet – Arbetet följer uppsatta regler, rätt egenskaper mäts eller 
undersöks. 

• Tillförlitlighet –De mätningar som sker är korrekta och konsekventa vid 
varje mätning. 

• Upprepbarhet – Arbetet är korrekt utfört, utan partiskt inflytande från 
författarna. 

• Överförbarhet – Datat och resultatet kan användas i framtida arbeten. 

• Etik – Arbetet ska följa etiska grunder, i huvudsak att integriteten hos 
individer ej inkräktas.  

Examensarbetet ämnar ta hänsyn till ovan punkter. Genom att grundligt 
förklara vilka teorier och metoder som tidigare har använts säkerställs det att 
examensarbetet undersökning är valid. Examensarbetets genomförande samt 
test och dess resultat beskrivs ingående, så att en läsare ska kunna genomföra 
ett liknande arbete med liknande resultat. Noggranna beskrivningar 
säkerställer även att data och resultat från examensarbetet kan användas för 
framtida undersökningar. För att säkerställa etikaspekten i examensarbetet 
beskrivs eventuella problem kring etik i kapitel 1.4.1 Samhällsnytta, Etik och 
Hållbarhet. 

3.4 Systemutvecklingsmetoder 

Systemutveckling kan vara en lång och komplicerad process som därför kräver 
en väl beprövad metod för att lättare garantera lyckade resultat.  Sedan början 
på 2000-talet blev det vanligt med agila metoder för projekt med krav som 
snabbt kunde ändras eller som krävde snabba leveranser av en produkt eller 
delar av en produkt [46]. Målet är att utvecklare ska kunna fokusera på att 
utveckla mjukvara snarare än design och dokumentation.  Principen bakom 
metoderna är att arbeta inkrementellt med utveckling och leverans av resultat. 
Två vanliga metoder för systemutveckling som tas upp i detta kapitel är 
Extreme programming [47] och Scrum [48]. Delar från dessa två metoder 
appliceras på utvecklingen som sker i examensarbetet. 
 
Extreme programming har tolv huvudprinciper för hur arbetet ska utföras 
[47], dessa principer är följande: 

1. Testa först – Skapa tester innan koden skapas för att driva utveckling 
mot bra kod som löser det efterfrågade funktionen. 

2. Parprogrammering – Två personer som tillsammans programmerar på 
en dator. Leder till bättre kodkvalité då två personer diskuterar och ger 
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input under arbetet. Leder även till ett kunskapsutbyte då personerna 
byter om vilken som programmerar. 

3. Beställare på plats – Möjliggör flexiblare arbetsprocess samt snabbare 
prioriteringar kring arbetet.  

4. Planeringsspel – För varje projekt tas en historia (Story) fram för att 
beskriva projektet, vilket underlättar för både programmerar och 
beställare. För att bestämma tidsåtgången för historians olika delar ska 
dessa bestämmas i ett så kallat planeringsspel. 

5. Systemmetaforer – Bestäm olika funktioner och metoder för att uppfylla 
önskad funktionalitet. 

6. Små regelbundna utgåvor – Nya versioner av programmet ska släppas 
regelbundet och ofta. För att möjliggöra för beställaren att göra små 
löpande förändringar. 

7. Använd alltid den enklaste lösningen som ger ökat värde för projektet. 
8. Kontinuerlig integration – Integrera programmets olika delar så fort de 

passerar testen. 
9. Kodstandarder –Möjliggör lättare övertagande av andra programmeras 

kod. 
10. Kollektivt ägande av kod – Alla programmerare kan ändra all kod, ingen 

äger en funktion eller kodstycke. 
11. Omstrukturering av kod– Strukturera om kod för att göra den lättare att 

följa och förstå. 
12. 40-timmars vecka – En trött programmerare gör ofta misstag. 

Dessa principer ska kunna följas i allt från små till stora projekt, med olika 
komplexitet. 
 
Scrum består av ett antal olika beståndsdelar [48], de mest relevanta tas upp 
nedan: 

1. Sprints – Den tidsperiod, ofta mellan två till fyra veckor, som arbetet 
utförs under. Målet för var sprint är att utveckla en fungerande version 
av produkten. Från en enkel lösning till en mera avancerad för var sprint. 

2. Sprint planning – Planering sker genom att hela gruppen är delaktig. 
Först bestäms vad som ska ske under perioden, sedan hur ska det 
genomföras. 

3. Dagliga Scrum-möten – Ett max 15 minuter långt möte varje morgon där 
tidigare arbete gås igenom, samt vad som ska göras under dagen. Även 
problem kring utvecklingen ska tas upp. 

4. Sprint genomgång – Vid slutet av var sprint hålls en genomgång mellan 
utvecklingsgruppen och beställare. Genomgången går igenom vad som 
har utvecklats under perioden.  

5. Sprint retrospektiv – I slutet av en sprint presenteras det som har varit 
bra, mindre bra och vad som kan förbättras med utvecklingen till nästa 
sprint. 

Ovan punkter behöver även två verktyg för att lättare kunna implementeras, 
product backlog och sprint backlog. I product backlog placeras löpande 
uppgifter som ska utföras i projektet, ofta på en fysisk tavla. I sprint backlog 
placeras uppgifter från product backlog som är lämpliga att utveckla under 
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kommande sprint. Detta sker under sprint planning för att ge en tydlig 
överblick av vad som skall ske under aktuell sprint. 
 
Detta examensarbete kommer använda sig av vissa delar från Extreme 
programming och Scrum. De principer som väljs passar för en mindre grupp 
och för framtagandet av en prototyp. De Extreme programming principer som 
detta examensarbete följer är följande; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Från Scrum väljs 
följande; 1, 2, 3 och 4. 
 
Då examensarbetet fortgår under en kort tidsperiod på tio veckor bestäms det 
att var sprint är en vecka lång. Var dag sker dagliga Scrum-möten mellan 
deltagarna i examensarbetet. Det sker också veckovisa genomgångar med 
beställaren från Cybercom Group AB. Efter veckomöten planeras uppgifter och 
mål för nästa sprint. För varje sprint utvecklas prototypen inkrementellt genom 
att bygga på funktioner och integrera examensarbetes olika byggstenar, 
hårdvara som mjukvara. Genom att testa alla delar varje sprint kan fel i kod och 
prototyp lösas eller undvikas i ett tidigt skede. 
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4  Koncept och design 

Detta kapitel presenterar ett koncept för hur prototypen är tänkt att användas 
i en verklig trafiksituation, och visar vilka krav det ställer på design av en 
prototyp. Syftet med att ta fram ett koncept är att det ger en tydligare bild av 
hur tester behöver utformas och vilken data som är viktig att samla in. Att sätta 
upp krav enligt användningsfall ger tydliga mål att jobba mot under utveckling 
av prototyp. 
 
Användningsfall behöver först begränsas till att ett litet område eller portion av 
väg. Vägen kan vara en korsning där fordon möts och måste turas om att ta sig 
fram. Det kan även vara en del av en raksträcka eller kurva. Det är viktigt att ta 
fram ett användningsfall som är testbart med en tänkt prototyp, både i skala 
och förekomst av hinder. Det medför också att användningsfallet är praktiskt 
och ekonomiskt hållbart att testas inom tidsramen för examens-arbetet. 
 
Oavsett användningsfall som testas så inkluderar det placering av en sensor, 
som härefter kallas datainsamlingsmodul, antingen ovanför vägen eller intill 
vägkant. Datainsamlingsmodulen är inte i direktkontakt med vägbana eller 
fordon, utan mäter avstånd till vägbana eller fordon med hjälp av LIDAR-
teknik. Mätningarna blir den information som kan användas för att avgöra om 
ett hinder befinner sig på vägen. 

4.1 Placering ovanför väg 

Placering av datainsamlingsmodulen ovanför vägen innebär att fordon kör 
under datainsamlingsmodulen. Datainsamlingsmodulen kan monteras på 
anordningar som används för till exempel vägskyltning eller trafiksignal. Likväl 
kan datainsamlingsmodulen monteras i taket i en tunnel, där placering intill 
väg är svårare. Figur 2 illustrerar användningsfall med sensor monterad 
ovanför väg. 
 

 
Figur 2. Användningsfall med datainsamlingsmodul monterad ovanför trafikväg, 
sett från ovan respektive sett från sidan. Figur skapad av författarna. 
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Monteras datainsamlingsmodulen ovanför en vägs mittlinje eller mittremsa 
möjliggör det att datainsamlingsmodul kan samla in data från flera körfält i 
båda trafikriktningar. Data från körfält blir också mer symmetrisk, eftersom 
båda körfält har lika hög noggrannhet på grund av lika avstånd till 
datainsamlingsmodulen. Nackdelen med att placera datainsamlingsmodulen 
ovanför en väg är att det kräver en väg med armatur för andra trafiksignaler 
eller skyltning.  

4.2 Placering intill vägkant 

Att placera datainsamlingsmodulen intill vägkant är mer praktiskt och testbart, 
även om det inte täcker alla användningsfall, till exempel för en tunnel. 
Placering av datainsamlingsmodulen intill vägkant är enklare att sätta upp och 
flytta jämfört med placering ovanför väg, som har mer komplicerad montering. 
Figur 3 visar samma användningsfall som figur 2 men med datainsamlings-
modulen placerad intill vägkant. För att övervaka fler än ett körfält krävs dock 
att datainsamlingsmodulen placeras tillräckligt högt att den kan mäta avstånd 
mot föremål i dessa körfält. Det innebär en höjd som är högre än vanligare 
fordon som personbilar. 
 

 
Figur 3. Användningsfall med datainsamlingsmodul monterad bredvid väg sett 
från ovan. Figur skapad av författarna. 

 
För examensarbetet väljs användningsfallet med en raksträcka där sensorn är 
placerad intill vägkant och endast övervakar närmaste körfältet. Det valda 
användningsfallet ger examensarbetet tid att utveckla en prototyp som kan 
modifieras utefter testdata och ha möjlighet att uppfylla kraven för 
användningsfallet. 
 
Design för prototypen utgår från att datainsamlingsmodulen består av en 
sensor med ett styrkort för motorstyrning och mjukvara som temporärt sparar 
data. Datainsamlingsmodulen är liten och enkel att placera vid sidan av väg, se 
figur 4.  
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Figur 4. Bild av datainsamlingsmodulen i prototyp utförande. Figur skapad av 
författarna. 

 
För att möjliggöra en rotation av LIDAR-sensorn i datainsamlingsmodulen 
kopplas den på en servomotor som kontrolleras av en Arduino Uno. 
Datainsamlingsmodulen är kopplad till en detekteringsapplikation på en 
persondator som bearbetar data och sparar data för analys. 
Datainsamlingsmodulen och detekteringsapplikation utvecklas inkrementellt 
med att funktioner byggs på under examensarbetets gång utifrån tester som 
utförs. 
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5 Datainsamlingsmodul 

Datainsamlingsmodul är begreppet som väljs för att benämna den del av 
prototypen som utför mätningar med LIDAR-sensor. Syftet med 
datainsamlingsmodulen är att den ska styra sensorn och skicka den data som 
sensorn mäter till ett program som är anslutet till datainsamlingsmodulen via 
ett seriellt gränssnitt. 
 
Detta kapitel tar upp arkitekturer som skapas för datainsamlingsmodulen och 
hur konstruktionen och valet av komponenter till konstruktionen utförs. En 
arkitektur hjälper att förstå vilka delar som behöver utvecklas i mjukvara och 
hur hårdvara kommunicerar.  
 
Arkitekturen är indelat i två delar, en hårdvarudel och en mjukvarudel. 
Hårdvarudelen beskriver hur datainsamlingsmodulens olika komponenter 
kommunicerar mellan varandra, vad som mäts och hur modulens rörliga delar 
fungerar. Mjukvarudelen beskriver de olika funktioner som implementeras i 
modulens styrkort för att ge önskad funktionalitet. 

5.1 Hårdvaruarkitektur 

Hårdvaruarkitekturen beskriver hur de olika delarna i datainsamlingsmodulen 
kopplas ihop, samt vilka olika protokoll och metoder som används i 
kommunikationen mellan dem, se figur 5. Hårdvaran består i huvudsak av en 
Microcontroller unit (MCU), en LIDAR-sensor, samt en elektrisk servomotor. 
 

 
Figur 5. Hårdvaruarkitektur för modulen. En MCU kontrollerar styrning av en 
servomotor och läser in data från LIDAR-sensorn. Data som samlas in skickas via 
Universal Serial Bus (USB). Figur skapad av författarna. 

 
Datainsamlingsmodulens hårdvara utför två saker; mätning av avstånd, 
respektive ändring av riktning för denna avståndsmätning. Det utförs med 
hjälp av en LIDAR-sensor respektive en elektrisk servomotor. För att 
kommunicera mellan datainsamlingsmodulens olika hårdvarudelar, används 
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protokollen I2C och PWM. I2C används för att kommunicera mellan MCU och 
LIDAR-sensor och PWM används i datainsamlingsmodulen för att kontrollera 
en servomotor. För att kommunicera mellan MCU och en persondator används 
UART.  

5.2 Konstruktion av datainsamlingsmodul 

Valet av en servomotor görs med hänsyn till att den enklast kan kontrolleras 
noggrant med en MCU. Det behövs ett test för att avgöra att kalibreringen av 
pulstider stämmer. Ett test för servomotor skapas, se figur 6.  
 

 
Figur 6. Testning av 180 graders servomotor, en gradskivas centrum placeras i 
mitten av servomotorn. Figur skapad av författarna. 

 
Detta test ämnas användas för att i mjukvara kunna kalibrera vinkeln på 
servomotorn. För testet används en gradskiva monterat på motorns rotor för 
att mot en skruv kontrollera att angiven vinkel i testprogram korrekt motsvarar 
verklig vinkel av rotorn.  
 
Valet av en Arduino Uno [39] som MCU är för att läsa avståndet från LIDAR-
sensorn, samt styra servomotorerna som riktar datainsamlingsmodulen. En 
Arduino valdes på grund av dess enkelhet att programmera, samt en stor 
tillgång till relevant bibliotek för examensarbetet. Den kommunicerar och drivs 
av en USB kabel till en persondator. Arduino-kortet driver både servomotorn 
och LIDAR-sensorn med 5 Volt.  
 
Kommunikation mellan komponenter styrs med hjälp av bibliotek som 
medföljer användandet av Arduino Uno. Arduino- kortet använder biblioteket 
Serial för att kommunicera med persondatorn, genom att använda Arduino-
kortets, SCL och SDA kontakter [41]. Styrning av servomotor sker med 
biblioteket Servo [40] som har funktioner för att vrida motorn till angivna 
vinklar. För att möjliggöra UART med används bibliotek Serial [41]. Det tillåter 
Arduino-enheten att kommunicera med UART till en persondator med USB, 
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vilket nyttjas för att samla in data från LIDAR-sensorn till en persondator för 
vidare bearbetning.  

5.3 Mjukvaruarkitektur 

Mjukvaruarkitekturen beskriver hur de olika funktionerna i 
datainsamlingsmodulen relaterar till varandra, se figur 7. 
 

 
Figur 7. Mjukvaruarkitektur för datainsamlingsmodulen. Rutor representerar 
funktioner för insamling av avstånd, filtrering av avstånd, kontroll av 
servomotor, respektive skapande sträng med data för avstånd och riktning. Figur 
skapad av författarna. 

 
Datainsamlingsmodulen har följande funktioner; Get distance, Median 
distance, Move motor, och Send string. Get distance läser in avståndet fem 
gånger från LIDAR-sensorn, med en läsning var fjärde millisekund. Median 
distance använder en enkel median-algoritm för att filtrera de fem avstånden 
till ett värde. Move motor skickar vinkel till motorn och till Send string. Send 
string skickar en sträng med ett filtrerat avstånd och en vinkel via UART till en 
persondator. 
 
Mjukvaruarkitekturen kräver en process som styr en motor och samlar 
avståndsmätning från LIDAR-sensor vid varje vinkel hos motorn. Ett 
flödesschema enligt figur 8 illustrerar detta. 
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Figur 8. Flödesschema för modulens process. Flödesschemat beskriver hur 
avstånd mäts upp, filtreras och sänds, samt styrning av servomotor. Figur skapad 
av författarna. 

 
Processen kommer exekveras (svepa) ett antal gånger beroende på hur hög 
noggrannhet som önskas för vidare analys. Detta blir en avvägning på hur 
snabbt systemet som analyserar data önskas fungera, ju högre noggrannhet 
(fler svep) desto längre tid tar det innan ett externt system kan analysera data 
som datainsamlingsmodulen skickar med Send string. Samma princip gäller 
för den tid Get distance tar på sig att läsa in avståndet. En längre mättid ger 
högre noggrannhet men ett långsammare system. En läsning från LIDAR-
sensorn sker var fjärde millisekund. Detta på grund av att LIDAR-sensorn som 
används mäter avstånd med en frekvens på cirka 270 Hz [24]. Med en mätning 
varje fyra millisekunder och fem mätningar per grad, så vrids motorn med en 
frekvens på 50 Hz. Med tio svep och ett intervall på 50 grader medför det en 
exekveringstid på tio sekunder. Detta anses duga för examensarbetets syfte och 
snabbare mätningsfrekvens eller vridning av motorn testas inte. 
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6 Detekteringsapplikation 

Detekteringsapplikationen är en applikation som ska vara möjlig att använda 
på en extern enhet från datainsamlingsmodulen. Detekteringsapplikationen 
kommunicerar med datainsamlingsmodulen via USB, se figur 9 för 
detekteringsapplikationens arkitektur. 
 

 
Figur 9. Arkitektur av externt system som hämtar data från modul och analyserar. 
Detekteringsapplikationen kan använda den sparade data för att skapa en statisk 
miljö eller detektera hindrat trafikflöde. Figur skapad av författarna. 

 
Detekteringsapplikationen består av tre funktioner; Read data, Find static 
environment och Sense congestion. Read data läser data från datainsamlings-
modulen via USB och delar upp en inkommande sträng data som innehåller 
avstånd (r) och girningsvinkeln (θ) till två listor med var storhet. De listor som 
skapas kan användas till att först skapa en statisk miljö eller detektera hindrat 
trafikflöde. Med statisk miljö menas alla koordinater som motsvarar terrängen 
och andra fasta föremål i miljön som datainsamling sker i. Data för statisk miljö 
används för att filtrera bort statiska koordinater under detektering av 
trafikflöde. Efter statisk miljö bestäms, används data från Read data för att 
avgöra hindrat trafikflöde. 

6.1 Algoritm för att bestämma statisk miljö 

För att särskilja mellan inkommande och statiska objekt behövs det att en 
statisk miljö sparas. Genom att bearbeta data vid en lämplig tid utan trängsel 
skapas den statiska miljön. Detta sker genom flödet som ses i figur 10 nedan. 
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Figur 10. Flödesschema över algoritmen för att bestämma statisk miljö. Flödet 
börjar med att skicka in en lista med polära koordinaterna θ och r. Figur skapad 
av författarna. 

 
Detekteringsapplikationen behandlar data från datainsamlingsmodulen och 
sänder data som en lista med polära koordinater till algoritmen för statisk 
miljö. Eftersom datainsamlingsmodulen sveper och samlar in data från samma 
girningsvinkel flera gånger, uppstår en tvådimensionell lista som algoritmen 
behöver hantera. Listan består av girningsvinklar med en lista av avstånd till 
varje vinkel, se figur 11. 
 

{

𝜃1 𝑟11 𝑟12 𝑟13 …
𝜃2 𝑟21 𝑟22 𝑟23 …
𝜃3 𝑟31 𝑟32 𝑟33 …
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱

} 

 
Figur 11. Tvådimensionell lista med koordinater som algoritmen bearbetar, där θ 
är girningsvinkel och r är avstånd. Figur skapad av författarna. 

 
Filtreringsfunktionen består av en medianberäkning av de avstånd som mäts 
upp för varje girningsvinkel. Data som filtreras lagras i en ny lista, och den 
listan är produkten av hela algoritmen, se figur 12. 
 

{

𝜃1 𝑟1
𝜃2 𝑟2
𝜃3 𝑟3
⋮ ⋮

} 

 
Figur 12. Lista som produceras av algoritmen. r är median av avstånd. Figur 
skapad av författarna. 

 
Medianfiltrering är en enkel men effektiv metod för att hitta de koordinater som 
motsvarar den statiska miljön. Resonemanget bakom användandet av metoden 
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är att en avståndsmätning mot statisk miljö väntas förekomma i över hälften av 
totala antal avståndsmätningar vid samma girningsvinkel. Därmed filtreras de 
avstånd som mäts mot rörliga objekt bort på grund av deras låga förekomst i 
datasamlingen. Säkerheten i algoritmen ökar ju fler svep insamlingsmodulen 
utför, och om den utförs under tider trafikflöde är känt att vara lågt. 

6.2 Algoritm för att detektera trängsel 

För att bestämma om trafikflödet har blivit hindrat behövs en algoritm för 
avgöra om mätdatat som samlas in från datainsamlingsmodulen skiljer från 
den statiska miljön. Algoritmen kan sammanfattas som att den jämför två listor 
med data. En lista med data från tidigare mätning av statisk miljö och en lista 
med data från en ny mätning i samma miljö, båda med samma 
girningsintervall. Flödet för algoritmen kan ses i figur 13 nedan. 
 

 
Figur 13. Flödesschema för att detektera hindrat trafikflöde. Algoritmen tar in en 
sorterad filtrerad lista för att jämföra mot den statiska miljön. Figur skapad av 
författarna. 

 
Algoritmen kräver två stycken olika indata, en lista med den statiska miljön 
samt en lista med insamlad data från nuvarande trafiksituation. Den data som 
samlas in av datainsamlingsmodulen för den nuvarande trafiksituationen 
behöver först filtreras. Filtreringen sker på samma sätt som i kapitel 6.1, där 
den insamlade data filtreras med hjälp av en medianfiltrering.  
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Listan över den statiska miljön och listan över nuvarande trafiksituation 
jämförs sedan för att undersöka om en större förändring har skett. Jämförelsen 
förutsätter en felmarginal från mätningar på ± 10 centimeter, och därför är det 
endast skillnader som är större än så i avstånd som beaktas. Om skillnaden i 
avstånden ligger utanför felmarginalen sparas det i en ny lista som ”1”, och 
inom felmarginal som ”0”. Den lista som skapas undersöks och om majoriteten 
av elementen innehåller en ”1” antyds det ha uppstått ”Hinder”, annars ”Ej 
hinder”. Detta är en enkel metod för att avgöra om trafiksituation men för att 
verifiera att ett majoritetsbeslut är en fungerande beslutsmetod behöver det 
testas i en verklig testmiljö. Om det inte upptäcker hinder kan majoritet ändras 
till en lägre procentsats. 
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7 Tester och verifiering 

Målet med tester är att demonstrera för utvecklare och beställare att mjukvara 
i system uppfyller krav samt att upptäcka eventuella beteenden som är 
felaktiga, oönskade, eller som inte håller sig till specifikation av systemet [46]. 
Testning av mjukvara kan delas in i två kategorier; validering och verifiering. 
Validering säkerställer att önskat system utvecklas, medan verifiering 
kontrollerar att systemet utvecklas på rätt sätt. Ofta är validering det som är 
ospecificerat i kravdokumentation, men som är vad en beställare faktiskt 
eftersöker, medan verifiering bidrar med att utveckla produkten efter krav. För 
examensarbetet är verifiering viktigare än validering, men båda genomsyrar 
arbetet.  
 
Tester som utförs i examensarbetet är menade att testa mjukvara i 
datainsamlingsmodulen och detekteringsapplikationen så att utvecklingen går 
mot att framställa en prototyp som kan undersöka problemet i 
problemformuleringen. För att verifiera att prototypen har önskad 
funktionalitet behövs ett antal olika testmiljöer som testar funktioner. 
Dessutom behöver data visualiseras grafiskt för att verifiering ska kunna 
utföras. Nedan presenteras metoden för visualiseringen av data, följt av 
testmiljöer som används i examensarbetet. 

7.1 Visualisering av data 

I examensarbetet visualiseras och verifieras data med hjälp av programvara 
från tredje part, i detta fall Wolframs program Mathematica [49]. Programmet 
gör det enkelt att verifiera data från tester då det kan läsa in data som 
detekteringsapplikation sparar och sedan jämföra med kraven som sätts på 
testresultaten. Kraven varierar beroende på test, och kan handla om att 
mätvärden stämmer med mätningar från andra mätinstrument, eller att 
algoritmer utför funktioner som möter krav för prototypen.  
 
Då data som samlas in i examensarbetet är koordinater är det nödvändigt att 
kunna omvandla koordinater mellan olika koordinatsystem för verifiering och 
analys. Data som samlas in från datainsamlingsmodul kan vara en lista av 
punkter i formatet {r, θ, φ}, där r är magnituden, θ är vinkeln för girning, och 
φ är vinkeln för lutning, även kallade sfäriska koordinater. Se figur 14. 
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Figur 14. Punkten P kan uttryckas med sfäriska koordinaterna r, θ, och φ. Figur 
skapad av författarna. 

 
Sfäriska koordinater kan omvandlas till kartesiska koordinater, x, y, och z med 
hjälp av följande trigonometriska formler, 1, 2, och 3. 
 

𝑥 = 𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑)    (1) 
 

𝑦 = 𝑟 ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝜃) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑)    (2) 
 

𝑧 = 𝑟 ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝜑)    (3) 
 

För detta examensarbete används endast polära koordinater, girningsvinkel 
och avstånd. Med polära koordinater kan programmet skapa en visuell 
representation av den miljö som tester utförs i, se figur 15 för ett exempel på 
hur detta kan se ut. 

 
Figur 15. Exempel på visualisering av data mot en vägg i vinkel (θ). 
Datainsamlingsmodulen ligger i origo. Figur skapad av författarna. 
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Med visualisering enligt figur 15 ovan kan resultat visuellt analyseras och 
verifiera om funktionen som testas utför vad som önskas. Verifiering av 
avståndsmätning sker genom att avstånd mellan punkter i testmiljö mäts upp 
med hjälp av annan mätutrustning, till exempel ett måttband. Dessa mätningar 
kan då jämföras med avstånd mellan de koordinater som kan ses visuellt i 
grafer. 

7.2 Testmiljöer 

För att genomföra upprepningsbara tester där prototypen kan testas för att 
säkerställa prototypens funktionalitet sätts tre testmiljöer upp. Dessa 
testmiljöer kommer testa prototypens noggrannhet i avståndsmätning, 
användbarhet att mäta mot fordon, samt möjlighet att detektera hindrat 
trafikflöde. De första två testmiljöerna är steg i utvecklingen mot att testa i den 
sista testmiljön som verifierar den eftersökta användningen av prototypen, att 
detektera trafikhinder. Detta följer antagandet om analytisk induktion, där vart 
test iterativt verifierar att prototypen uppfyller den önskande funktionaliteten.  
 
Testmiljö 1 består av ett rum, se figur 16, där prototypens noggrannhet och 
filtrering av brus kan testas. Filtrering av brus är viktigt för funktionen att ta 
fram en statisk miljö från data. 
 

 
Figur 16. Testmiljö 1 för experiment med datainsamling. Axlar i bild är uppskattat 
avstånd i centimeter. Figur skapad av författarna. 
 

Testmiljön består av ett hörn i ett rum med två stillastående objekt. Mätning 
utförs med ett girningsintervall på 90 grader och på en höjd av 75 centimeter. 
Resultat av testet jämförs mot längder på objekt i testmiljön som mäts upp med 
måttband, och verifierar att avståndsmätning är korrekt med endast små 
felmarginaler. Test utförs även där en person rör sig genom det fält som mäts. 
Resultat verifierar om algoritm för att ta fram statisk miljö är funktionell och 
med liten felmarginal. 
 



30 
 
 
 
 

Testmiljö 2 består av en stillastående bil och prototypen placeras cirka 3 meter 
från bilen, se figur 17. Testmiljön möjliggör att prototypens avståndsmätning 
kan testas mot olika ytor hos en bil. 

 
Figur 17. Testmiljö 2, för test av avståndsmätning mot olika ytor på fordon, där 
sträcken symboliserar prototypens mätområden. Figur skapad av författarna. 

 
Test i testmiljö 2 har syfte att undersöka om olika ytor på fordon kan ge upphov 
till problem i avståndsmätning, till exempel lackad plåt, gummidäck, eller glas 
i fönsterrutor. Resultat verifierar om mätning mot fordon, i detta fall en liten 
skåpbil, i vägtrafik är möjligt med liten felmarginal. 
 
Testmiljö 3 består av en kortare vägsträcka där ett fordon kan färdas förbi i olika 
hastigheter för att simulera ett trafikflöde, se figur 18 och 19. 

 
Figur 18. Testmiljö 3, för test av att detektera trafikflöde på väg med ett fordon. 
Figur skapad av författarna. 

 
 
 

𝜃 
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Figur 19. Illustration för datainsamlingsmodulens vy i testmiljö 3. Röda linjer 
indikerar svepintervallet. Figur skapad av författarna. 

 
 
Testmiljö 3 möjliggör test i en realistisk miljö, men med kontrollerbart 
trafikflöde, se figur 19. För denna testmiljö kommer en bil färdas på ett körfält, 
i tre olika hastigheter; först sker test där fordonet färdas i 30 kilometer i timmen 
(km/h), sedan test i 10 km/h, och i det slutgiltiga testet ska bilen vara 
stillastående framför modulen. Girningsvinkeln (θ) väljs till 40 grader och 
placeringen av datainsamlingsmodulen (prototypen) sker cirka tre meter från 
närmaste vägkant. Girningsvinkeln och avståndet till närmaste vägkant väljs på 
detta sätt för att ge ett svep som täcker en sträcka som innehåller både hela eller 
en del av fordonet samt en eventuell lucka mellan två fordon som är 
stillastående. Resultat av tester verifierar om algoritm för detektering av 
hindrat trafikflöde är funktionell, där rörliga fordon ej ger utslag för hinder, 
medan stillastående fordon ger utslag för hinder.  
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8 Resultat från tester i testmiljöer 

Resultat är en redovisning över data från de tester som utfördes. Syftet med 
resultaten är att verifiera att prototypen som utvecklas kan bidra till att lösa 
problemet i examensarbetets problemformulering. Med resultat från tester kan 
en kvalificerad estimering över hur väl prototypen och tekniken prototypen 
använder kan detektera hindrat trafikflöde på väg. 
 
I kapitel 7 presenteras testerna som sätts upp för att producera resultat från 
prototypen. Detta kapitel visar upp resultaten från testerna i grafer, med 
förklaringar om vad som visas i dessa. Nedan följer resultat från de tre 
testmiljöer som introducerats. 

8.1 Testmiljö 1 

Resultat från den första testmiljön visar hur datainsamlingsmodulen samlar 
data i form av koordinater som motsvarar väggar och föremål som befinner sig 
i testmiljön, se figur 20. 
 

 
Figur 20. Resultat från test i testmiljö 1. Datainsamlingsmodul är placerad i origo 
i bilden, och har ett girningsintervall på 90 grader. Figur skapad av författarna. 

 
Bilden ovan illustrerar hur ytor i testmiljön upptäcks av insamlingsmodulen. 
Resultatet är data insamlat utan filtrering eller annan behandling med nio svep, 
det vill säga nio avståndsmätningar per girningsvinkel. 
 
Testmiljö 1 används också för att producera resultat från test med filtrering och 
framtagning av statisk miljö då objekt rör sig genom testmiljön, se figur 21 
respektive 22. 
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Figur 21. Resultat av test med ett objekt som rör sig genom miljön. Figur skapad 
av författarna. 

 
Från bild ovan syns punkter spridda i testmiljön som inte representerar statiska 
objekt. Dessa punkter härstammar från att en person går upprepat fram och 
tillbaka framför sensorn, men ej är stationär. Efter en filtrering med algoritmen 
för statisk miljö kan följande resultat visas, se figur 22. 
 

 
Figur 22. Resultat av filtrering av data som visades i figur 21. Figur skapad av 
författarna. 

50 100 150 200 250 300
x cm

50

100

150

200

250

y cm

50 100 150 200 250 300
x cm

50

100

150

200

250

y cm



34 
 
 
 
 

 
Bild ovan visar data efter filtrering med ett avstånd för varje girningsvinkel. 
Resultatet representerar den statiska testmiljön. Mätning med måttband 
jämfört med mätning med prototyp mot ytor i testmiljön ger följande resultat 
enligt tabell 1. 
 
Tabell 1. Mätning mot ytor i testmiljö jämför med mätning av prototyp. Längder 
är i centimeter med en noggrannhet på en värdesiffra. 

 måttband prototyp 
bredd på stolsrygg 38 cm 37 cm 
bredd på skåp 90 cm 81 cm 
djup på skåp 42 cm 40 cm 
avstånd till vägg 90 grader 255 cm 258 cm 

 
Resultaten i tabell 1 visar en avvikelse mellan de två mätmetoderna inom en 
marginal på cirka 10 centimeter. 

8.2 Testmiljö 2 

Testerna i testmiljö 2 undersöker tre olika höjder på datainsamlingsmodulen 
för att testa om olika ytor ger olika resultat. Nedan i figur 23, syns resultatet 
från första mätningen, utfall 1. 
 

 
Figur 23. Resultat av mätning på 65 centimeter höjd enligt figur 16. Figur skapad 
av författarna. 

 
Testmiljön get ett resultat för varje höjd som testas. Övriga resultat visas i 
appendix A.  I figur 23 sker mätningen på en höjd av 65 centimeter, där 
datainsamlingsmodulen sveper över kaross och ett hjul. Resultatet från 
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mätningen visar att mätningarna ger konsekventa avstånd utmed hela svepet.  
Utfall 2 i appendix A sker på en höjd av 100 centimeter, där enbart karossen 
sveps av datainsamlingsmodulen. Likt utfall 1 är mätningarna konsekventa 
utmed hela svepet. I utfall 3 sveps en del av karossen samt vindrutan på 
fordonet. Resultatet visar konsekventa mätningar för karossen men stor 
fluktuation utav mätningarna där datainsamlingsmodulen sveper över 
vindrutan. 

8.3 Testmiljö 3 

Resultat från denna testmiljö visar hur algoritmen för att detektera trängsel 
fungerar samt hur insamlingsmodulen fungerar i utomhusmiljö enligt 
testbeskrivning. Tre stycken datainsamlingar, eller testfall, utfördes; ett med ett 
fordon som färdas i 10 km/h, ett med ett fordon som färdas i 30 km/h, och ett 
med ett stillastående fordon. Varje test utförs med sju stycken svep. Först mäts 
den statiska miljön. Resultat av detta visas i figur 24. 
 

 
Figur 24. Statisk miljö för testmiljö 3. Girningsintervallet är 40 grader. Figur 
skapad av författarna. 

 
Nedan följer figur 25 för resultat från mätningar utfört i de tre testfallen. 
Figuren visar rådata från mätningar i övre raden, och data efter filtrering från 
samma mätningar i nedre raden. Varje graf i figuren är numrerad enligt 
motsvarande testfall; 1 för fordon i 10 km/h, 2 för fordon i 30 km/h, och 3 för 
stillastående fordon. 
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Figur 25. Rådata och data efter filtrering från mätningar i testmiljö 3. Grafer 
numrerade enligt testfall 1-3, där rådata är de övre figurerna. Figur skapad av 
författarna. 

 
Från rådata i resultatet kan fordon urskiljas bland punkter i alla tre testfall. 
Efter filtrering kan fordon urskiljas bland punkter i testfall 3 endast. Algoritmen 
för detektering av hinder visar ”Ej hinder” vid analys av data från testfall 1 och 
2, medan den visar ”Hinder” med data från testfall 3. 
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9 Diskussion, slutsats och fortsatt arbete 

I detta kapitel kommer resultaten från de olika testerna som presenteras i 
kapitel 8 att analyseras. Från resultat och analys dras slutsatser som kommer 
ställas mot problemställningen i kapitel 1. En diskussion följer som avhandlar 
och utvärderar arbetet och slutsatserna. Kapitlet avslutar med att presentera 
idéer på fortsatt arbete kring detta område.  
 
Från resultaten av testmiljö 1 och 2 antyds det att mätningarna ger 
förhållandevis korrekta mätvärden, där var mätvärde endast skiljer ett fåtal 
centimeter. Mätningarna varierar beroende på vilken infallsvinkel 
datainsamlingsmodulen har haft mot mätobjektet. Enligt Boehler och Marbs 
[28] rapport om att LIDAR-sensorer mäter med en större avvikelse än vad som 
anges i datablad, så visar resultaten från testerna en varians större än vad 
datablad för LIDAR Lite V3 [24] anger. Även vid objekt som är rundade eller 
har kanter ger upphov till inkorrekta mätningar vid dessa punkter, vilket 
överensstämmer med Boehler och Marbs [28] samt Lichti [27] undersökningar. 
Från testmiljö 2 antyds det att testbilens lack ej störde mätningarna utan gav 
konsekventa mätningar, dock så är det tydligt att vindrutan gav mätningar med 
stor varians. Detta kan jämföras med undersökningarna av Boehler och Marbs 
[28] samt Lichti [27], där reflektionsfaktorn hos olika ytor anges som en 
betydande faktor för noggrannhet vid avståndsmätningar med LIDAR-
sensorer. Resultat från testmiljö 3 visar att ett trafikflöde bestående av ett 
ensamt fordon i hastigheter på 10 km/h respektive 30 km/h inte förklaras som 
hinder enligt algoritmen. Resultaten visar också att med ett ensamt 
stillastående fordon anses trafiken vara hindrad enligt algoritmen. Detta syns 
tydligt när data efter filtrering visas grafiskt, och punkter från fordon har 
filtrerats bort. Resultatet från testmiljön påvisar således att algoritmerna för 
framtagandet av den statiska miljön och avgörande om hindrat trafikflöde 
fungerar för testmiljö 3. 
 
Resultat verifierar att den valda beslutsmetoden för detekteringsalgoritmen, 
majoritetsbeslut, detekterar hindrat trafikflöde. Detta gäller för testmiljö 3 och 
de förhållanden angivna där, ytterligare tester krävs dock för att verifiera 
metoden i flera fall. Det som talar för majoritetsbeslut kan vara en bra 
beslutsmetod är att fordon i ett hindrat trafikflöde tenderar att, enligt 
författarnas erfarenhet, stanna tätt intill varandra. Det var inte i intresse för 
detta examensarbete att undersöka verkliga avståndet mellan fordon i kö på en 
väg eller skapa den optimala algoritmen för detektering av hindrat trafikflöde 
utan endast testa att ett koncept är användbart eller inte. 
 
Syftet med detta examensarbete var att skapa en prototyp som använder sig av 
en LIDAR-sensor för att detektera hindrat trafikflöde. Detta skulle undersökas 
genom att i ett antal olika test i olika testmiljöer verifiera om prototypen var 
funktionell. Slutsatser som kan dras efter resultat och analys är att den valda 
LIDAR-sensorn lämpar sig till att detektera fordon på en väg. Det går även att 
dra slutsatsen att det med hjälp av en LIDAR-sensor går att detektera om ett 
trafikflöde har blivit hindrat. 
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Det resultat och slutsats antyder är att konceptet är lovande och bör ha 
potential. Metoderna som används i examensarbetet är enkla och baserade på 
deras praktikalitet med syfte att snabbt utveckla en prototyp. Således har bara 
en typ av motor och LIDAR-sensor testats och det går inte att dra slutsatser om 
hårdvaran är optimal för konceptet. Även har endast median-filtrering används 
för att filtrera data under mätningar för att hitta statisk miljö. Trots detta kunde 
konceptet testas och producera resultat som besvara examensarbetets 
frågeställning. En ytterligare nackdel med prototypen som utvecklats är 
LIDAR-sensorns uppdateringsfrekvens och servomotorns girningshastighet. 
Detta ger ett långsamt och mindre exakt detektering av trafikflöde.  

9.1 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete inom detektering av hindrat trafikflöde kan utvecklas som ett 
autonomt realtidssystem som skickar information om trafikflödet. Detta 
system kan då användas för test under längre perioder för empiriskt och 
statistiskt säkerställa prototypens funktionalitet. Konceptet kan användas för 
att utveckla ett system som är mer anpassat till ett verkligt användningsfall än 
detta examensarbetets konceptuella prototyp, samt optimera algoritmerna för 
statisk miljö och detektering av trafikflöde. Prototypen kan testas i flera olika 
testmiljöer samt flera olika fordon för säkerställa detekteringsapplikationens 
algoritm för detektera trängsel. 
 
Olika LIDAR-sensorer kan testas för mer noggrann mätning eller över en 
bredare girningsvinkel. Även två frihetsgrader, girning och lutning, kan 
användas för att avsöka ett större område. Uppdateringsfrekvensen är också 
begränsad i den sensor detta examensarbete använder. Mer avancerade 
sensorer med högre frekvens av datainsamling kan lösa problemet med att 
systemet tar lång tid, och ge snabbare uppdatering av trafikflödet.  
 
Ett vidareutvecklat koncept kan till slut integreras med andra lösningar för att 
skapa ett bättre trafikflöde på en makronivå i en stad eller samhälle. 
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Appendix A, Testresultat från testmiljö 2 
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