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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att skapa ett serverprogram i en 
enkortsdator som arbetar i realtid för att kunna hjälpa människor att 
köra mer ekonomiskt och miljövänligt i deras vardag.  

Detta var ett av målen ställda av produktbeställaren Ziggy Creative 
Colony. Ett mer långsiktigt mål från beställaren är att datorn skall 
installeras i en bil och kopplas till bilens on-board diagnostic-II (OBD-
II)-uttag. Datorn ska sedan, via OBD-II, kunna samla information som 
till exempel hastighet, acceleration och bränsleflöde från bilens engine 
control unit (ECU). Serverprogrammet ska bearbeta denna information 
som sedan kommuniceras och visualiseras till bilföraren via en native 
mobilapplikation.  

Serverprogrammet byggdes i en linuxbaserad dator: Raspberry Pi och 
döptes av oss till Car-Pi. Car-Pi designades enligt arkitekturmönstret 
Model-View-Controller (MVC) som gör det lätt att underhålla, vidare-
utveckla och implementera programmet av produktägaren, Ziggy 
Creative Colony, i framtiden.  I och med denna rapport levererar vi 
programmet Car-Pi tillsammans med ett arkitektdokument och en 
prototyp till en Android mobilapplikation för att kunna testa Car-Pi och 
se hur det fungerar i verkligheten.  

Nyckelord: Android, bil, ekokörning, Java, JSON, mobilapplikation, 
Mysql, OBD-II, Python, realtid, raspberry Pi, socket 
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Abstract 
The purpose of this bachelor degree project was to create a server 
program in a single-board computer that will function in real time in 
order to help people drive more economically and eco-friendly.  

This was one of the goals set by the project owner, Ziggy Creative 
Colony. Another more long-term goal from Ziggy Creative Colony is 
that the computer should be installed in a car and connected to the car’s 
on-board diagnostics (OBD-II) connector. The computer should, via the 
OBD-II connection, be able to collect information such as speed, acceler-
ation and fuel flow from the car’s engine control unit (ECU). The server 
program will then process this information that will later be communi-
cated and visualized to the car driver via an Android mobile applica-
tion. 

The server program was built in a linux-based computer: Raspberry Pi 
and named Car-Pi. Car-Pi was designed according to the well-known 
architectural pattern Model-View-Controller (MVC), which makes it 
easy to maintain, develop and implement the program by the project 
owner Ziggy Creative Colony in the future. With this report we are 
delivering the program Car-Pi together with an architectural document 
and an Android mobile application-prototype to show how Car-Pi 
functions in real life. 

Keywords: Android, car, eco-driving, Java, JSON, mobile application, 
Mysql, OBD-II, Python, raspberry Pi, real-time, socket 
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Förord 
Vi vill tacka Mijo Balic på Ziggy Creative Colony för att vi fick möjlighet 
att arbeta med honom och hans företag med att utveckla Car-Pi, ett 
riktigt intressant och roligt projekt. Vi vill också tacka Anders Sjögren, 
programansvarig på KTH och vår examinator för detta examensarbete, 
för hans hjälp och tips med att planera vårt projekt.  
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Terminologi 
Förkortningar  
ADT android developer tools 

API application programing interface 

CSV comma-separated values 

DTC  diagnostic trouble codes 

ECU engine control unit 

GPIO general purpose input/output 

HTML hybridtext markup language 

http hypertext transfer protocol 

IDE integrated development environment 

IOS iPhone operation system 

IP  internetprotokoll 

JSON  javascript object notation 

JVM  java virtual machine 

MAF mass air flow 

MVC model-view-controller 
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OS  operation system 

PID parameter identification 

RAM random access memory 

TCP  transmission control protocol 

SSD system sequence diagram 
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1 Inledning / Introduktion  
1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Människor har idag kört bil i över hundra år. Hela tiden har bilarna 
förbättras med avseende på kvalitet, komfort, hastighet, körglädje, 
säkerhet m.m. I dag är det för de flesta förare självklart att köra säkert, 
ekonomiskt och miljövänligt. För att kunna göra det ännu enklare för 
varje förare, ung som gammal, så vill vi med det här projektet utveckla 
ett realtidssystem, Car-Pi, som kommer att visa föraren hur mycket 
pengar och bensin som går åt för olika körsträckor till exempel. Föraren 
kommer också att kunna se kostnaden för samma sträcka gjord vid olika 
tillfällen. De olika kostnaderna för samma resa kommer att kunna 
kopplas till hur bilen körts med avseende på acceleration, motorin-
bromsning, högväxling m.m. Systemet kommer i och med detta göra att 
föraren i framtiden kör mer ekonomiskt och miljövänligt. 
 
Produkten, Car-Pi, är ett serversystem som kopplas till fordonet för att 
samla information som sedan ska betjäna en klient och besvara klientens 
önskningar. Klienten i vårt fall är en mobilapplikation. Servern ska 
kunna ta emot ”request” från klienten och skicka behandlad data om 
körsträcka, bensinkostnad, m.m. till klienten. 
 
Denna idé är ursprungen på företaget Ziggy Creative Colony i Stock-
holm. Ziggy Creative Colony är ett företag som designar och bygger 
digitala lösningar efter sina kunders behov. Ziggy består av cirka 40 
medarbetare och är beläget i Hornstull. Vi har tillsammans med medar-
betarna på Ziggy arbetat med denna idé under vårt examensarbete. 
 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets syfte är att utforma ett nytt sorts realtidsystem som kommer 
att hjälpa oss att köra mer ekonomiskt och miljövänligt. Detta ska göras 
genom att utnyttja On-Board Diagnostics (OBD-II) som finns i varje bil 
och implementera de tekniska möjligheter som finns idag, år 2013.  

1.3 Teknisk bakgrund 
Tekniken bakom idén går ut på att designa en server bestående av en 
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enkortsdator, Rasberry Pi, stor som ett kreditkort, som ska sitta i en bil 
och samla information under tiden bilen körs. Rasberry Pi är utrustad 
med ett 3G-modem, ett WiFi-kort samt ett GPS-kort. Denna dator 
kommer att kommunicera med bilen styrenhet med hjälp av OBD-II. 
OBD-II är en anslutning i bilen som finns för att kommunicera med 
bilens styrenheter. Denna anslutning är standardiserad i alla moderna 
bilar tillverkade tidigast 1996 och används för att läsa av felkoder och 
parametrar som finns i bilens styrenheter. Servern i Rasberry Pi ska 
betjäna en klient som i vårt fall är en mobilapplikation som styrs av 
bilföraren. 
 

1.4 Avgränsning 
Projektet är avgränsat till utvecklingen av ett serverprogram för en 
dator, Raspberry Pi, som ska sköta kommunikationen mellan bil och 
klient. Utöver detta ska servern också kunna beräkna inkommande data 
och paketera det som ett ”Javascript Object Notation” (JSON)-objekt. 
Uppdragsgivaren, Ziggy Creative Colony, kommer också få ett förslag 
på arkitekturen och designen av de delsystem som ingår i Car-Pi-
projektet. Förutom att utveckla en server ingick också att konstruera en 
klient i form av en mobilapplikation, men på grund av tidsbegränsning 
och otydliga krav bestämde vi tillsammans med kunden att inte göra 
klientdelen av projektet. Istället gjorde vi en enkel prototyp för en native 
androidapplikation som visar att servern fungerar, d.v.s att data kan 
hämtas från bilen och sedan visas i applikationen i form av text.  

1.5 Författarnas bidrag 
Jag, Ahmed Salem, och Ali Hassan har under det här projektet följt den 
agila arbetsmetoden ”parprogrammering”, vilket innebär att vi tillsam-
mans har tagit fram kraven som systemet ska uppfylla, analyserat och 
designat arkitekturen för Car-Pi-systemet. Ali har arbetat som föraren 
och aktivt kodat medan jag, Ahmed, har fungerat som observatör och då 
kontrollerat koden och planerat nästa steg i projektet. Allt arbete har 
dokumenterats i text löpande av oss båda, sedan har jag, Ahmed, 
sammanställt detta under tiden och stämt av texten med Ali. Vi har 
båda läst igenom rapporten och kommenterat den. 
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2 Teoristudie 
I det här avsnittet beskrivs de olika system, programmeringsspråk, 
tekniker, format och plattformer vi har valt att arbeta med under det här 
projektet. 

2.1 Realtidsystem 
Realtidssystem är ett datorsystem där tiden spelar en väsentlig roll. Ett 
realtidssystem består ofta av en, eller flera, fysiskt extern(a) enhet(er) 
som kopplas till en dator, denna enhet genererar impulser som datorn i 
sin tur måste reagera mot inom en bestämd tidsgräns [1]. Realtidssy-
stemen är antigen kategoriserade som hård realtid där bestämda dead-
lines måste uppfyllas eller inte, eller som mjuk realtid där en deadline 
som inte uppfylls, inte uppskattas men är ändå tolererbar. I både fallen 
kan man uppnå realtidsbeteendet genom att dela upp programmet i 
flera trådar, där uppförandet till varje tråd är förutsägbart och bestämt i 
förväg. 
  

2.2 Mobilapplikation 
En mobilapplikation är ett tillämpningsprogram som är designat för att 
köras i en så kallad ”smartphone” eller surfplatta. Mobilapplikationer är 
oftast tillgängliga via en applikationsdistribuerad plattform, vilken 
oftast ägs och sköts av det företag som har utvecklat mobilens operativ-
system såsom Apples App Store, Googles Google Play, Microsofts 
Windows Phone Store m.m. [2].  
Det finns tre olika typer av mobilapplikationer, native, web och hybrid. En 
native mobilapplikation är en applikation som är skriven i ett visst 
programmeringsspråk såsom Objective C för iOS (iPhone operation 
system)-enheter och Java för Androiddrivna enheter. Native mobilap-
plikationer har väldigt bra prestanda och pålitlighet och kan användas 
även när man inte är ansluten till internet.  De kan också nå mobilens 
hårdvara såsom kamera, GPS, accelerometer, bluetooth, filsystem m.m. 
Native applikationer anses vara dyra i jämförelse med andra typer av 
mobilapplikationer eftersom de utvecklas för ett visst operativsystem, 
vilket innebär att man måste utveckla samma applikation för de övriga 
plattformerna i motsvarande programmeringsspråk.  
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En webbmobilapplikation är en webbsida, eller en serie av webbsidor, 
som är designad för att fungera i mobila enheters webbläsare. För att 
kunna använda en webbmobilapplikation så måste man vara ansluten 
till internet. Webbapplikationer är långsammare än native applikationer 
eftersom de är skrivna i Javascript och tolkas av webbläsarens Java-
scriptmotor medan native mobilapplikationer körs i native maskinkod i 
iOS eller kompileras till bytekod för Android. En webmobilapplikation 
har minde tillgång till systemet den körs i eftersom den är beroende av 
tillgängliga ”application programing interphases” (APIs) som stöds av 
”hybridtext markup language 5” (HTML5) till skillnad från native 
mobilapplikationer som använder de APIs som ges av den mobila 
enhetens tillverkare.  
 
En hybrid mobilapplikation är en kombination av en webbmobilappli-
kation och en native mobilapplikation. Man definierar en hybrid mobil-
applikation som en webbapplikation eftersom man skriver den först 
med HTML5 och Javascript för att sedan infoga det i en container som 
har tillgång till plattformens funktioner. PhoneGap är den största och 
mest populära container som används för att skapa hybrida mobilappli-
kationer. 
 

2.3 Raspberry Pi 
Raspberry Pi är en enkel enkortsdator som är linuxbaserad och den 
finns i två modeller, modell A har ett 256 MB ”random acess memory” 
(RAM) och modell B har ett 512 MB RAM [3]. Dess processor är på 700 
MHz och har en eller två USB-portar. Den största fördelen med Rasp-
berry Pi är att den har 26 pinnar, så kallad general purpose input/output 
(GPIO), som kan användas för att styra externa enheter som till exempel 
en bils OBD-II adaptor. Utöver detta är Raspberry Pi enkel att använda, 
billig att köpa in, energisnål och liten.  

2.4 Python  
Python är ett kraftfullt och smidigt programmeringsspråk som utfor-
mades i slutet av 80-talet. Python har stöd för olika programmeringpa-
radigmer, bland annat objektorienterad programmering och funktionell 
programmering. Python har ett relativt rikt standardbibliotek och är 
under utvecklingen för att kunna ge den bästa möjliga prestandan.  
 
Python använder en helt annan teknik till skillnad från andra program-
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meringsspråk när det gäller skrivsätt. Med Python så bestäms varje 
kodblock med hjälp av indragningar vilket ersätter måsvingarna i andra 
programmeringsspråk och man behöver inte heller avluta sina rader 
med semikolon [4].  Detta gör att koden blir kortare jämfört med andra 
programmeringsspråk som till exempel Java. 
 

2.5 Java 
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk. Java är avsett att 
möjliggöra för applikationsutvecklare att ”skriva en gång och köra var 
som helst” (”write once, run anywhere”) vilket innebär att den koden 
som man skriver och kör i en plattform inte behöver omkompileras för 
att kunna köras i en annan plattform. Javaapplikationer kompileras till 
bytecode som blir en klass-fil som kan köras i vilken Javavirtuellmaskin 
(JVM) som helst, oberoende av datorns arkitektur [5]. Google använder 
en ickestandardiserad Javakod ovanpå ett standardiserat Javabibliotek 
för att utveckla Androidapplikationer som körs på en egen virtuell 
maskin som kallas för Dalvik [6]. 
  

2.6 JavaScript Object Notation JSON  
JSON står för JavaScript Object Notation och är ett textbaserat format 
som används för att beskriva ett objekt genom att strukturera data i 
form av vektor och lista [7]. JSON används för att byta information 
(objekt) mellan noder och är helt oberoende av programmeringsspråk, 
vilket innebär att man kan ha en klient skrivet i ett visst språk och en 
server skrivet i ett annat språk och använda JSON för att byta informat-
ion mellan dem. JSON är ett annat alternativ till extensible markup 
language (XML) som man använder för att utbyta data, men fördelen 
med JSON är att den genererar mindre overhead och representerar data 
på ett väldigt lättläst sätt och därför valde vi att använda detta format. 
 

2.7 Socket  
Socket är en ändpunkt för en tvåvägskommunikation mellan två pro-
gram som körs i ett nätverk. De flesta kommunikationer mellan datorer 
använder sig av internetprotokoll (IP) vilket betyder att de flesta sockets 
är internetsockets. Varje internetsocket kan identifieras med kombinat-
ionen av en IP-adress och ett portnummer. Socketens uppgift är att 
asynkront ta emot och skicka data i form av en ström av byter mellan 
två trådar eller processer [8]. Det finns olika typer av internetsockets, 
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som till exempel datagramsocket (user datagram protocol (UDP)) och 
strömsocket (transmission control protocol (TCP)).  
En socket kan ha två olika funktioner: socket som skapas på serversidan 
kallas för serversocket och väntar på att klienter ska ansluta sig mot den 
för att sedan påbörja kommunikationen. Den andra funktionen kallas 
för klientsocket och skapas på klientsidan, klientsocket ansluter sig till 
serversocket och betjänas av den. 
 
UDP-socketen är datagrambaserad och skickar datagram över ett IP-
nätverk och kräver ingen anslutning. UDP-sockets är vanligtvis snabb-
bare än TCP-socket men det är osäkert om paketet som skickas når 
destinationen, eller att det tas emot i samma ordning som det skickades. 
UDP-datagram innehåller det meddelande och den destinationsadress 
(IP-adress och portnummer) som sänts mellan två datorer (hosts) över 
UDP-socket.  
 
TCP-socket är en strömbaserad och anslutningsorienterad socket. En 
TCP-socket har två byteströmmar (input och output) som används för 
kommunikatinen mellan två processer med hjälp av funktionerna read 
och write. Man kallar detta för full duplex eftersom en TCP-socket kan 
läsa och skriva samtidigt utan att det blir en blockering av input- eller 
outputströmmarna. TCP-socket garanterar att paketen kommer fram dit 
de ska, så om man vill skicka data där det är viktigt att all data kommer 
fram ska man välja en TCP-socket. 
 

2.8 On-Board-Diagnostics (OBD-II) 
ODB-II står för On-Bord-Diagnostics-II och är ett bildiagnosuttag som 
ger möjlighet att få tillgång till bilens sensorer genom att kommunicera 
med bilens styrenhet (engine control unit (ECU)). OBD-II har standardi-
serats för alla bilar tillverkade efter år 1996 [9]. Uttaget används för att 
läsa av felkoder och parametrar som finns i bilens styrenhet. Det finns 
flera olika nätverksprotokoll som OBD-II kan använda. För att kunna 
använda dessa nätverksprotokoll måste man använda ett gränssnitt 
kopplat till OBD-II. Under det här projektet har vi använt en mikrokon-
troller, ELM-327, som gränssnitt mellan bilens OBD-II-uttag och Rasp-
berry Pi. Via denna kan man skicka kommandon från Raspberry Pi till 
ECU. ELM-327 stödjer nio olika nätverksprotokoll [10]. Olika bilar 
stödjer olika nätverksprotokoll med olika hastigheter. Som utvecklare 
måste man ta reda på vilka protokoll bilen stödjer för att sedan välja det 
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mest lämpliga protokollet för att kunna kommunicera med ECU. 
 

2.9 On-Board-Diagnostics Parameter Identification 
Numbers (OBD-II PID’s) 
OBD-II parameter identification numbers (PIDs) är koder som används 
för att kunna begära data som till exempel hastighet och motortempera-
tur från en bils ECU via OBD-II. Alla bilar som är tillverkade efter 1996 
som stöder OBD-II har ett definierat och standardiserat bibliotek av 
PID’s [11]. Det finns tio olika lägen för olika operationer som en dator 
kopplad till OBD-II kan utföra. Dessa olika lägen finns beskrivna i den 
senaste OBD-II standarden (SAE J1979). De är som följer: 

• 0x01. Visa aktuella data 
• 0x02. Visa frysta data 
• 0x03. Visa lagrade felkoder 
• 0x04. Nollställ felkoder och lagrade värden 
• 0x05. Testresultat, syresensor övervakning (icke CAN endast) 
• 0x06. Testresultat, annan komponent/systemövervakning (Testre-

sultat, syresensor övervakning för CAN endast) 
• 0x07. Visa väntande felkoder (upptäcks under innevarande eller 

sista körcykeln) 
• 0x08. Kontroll drift av fordonsbaserade komponent/system 
• 0x09. Begär fordonsinformation 
• 0x0A. Permanent DTC: s (Rensat DTC: s) 

 
Fordonstillverkare behöver inte stödja alla lägen och samtidigt kan varje 
tillverkare definiera ytterligare lägen. Varje läge innehåller ett visst antal 
standardiserade PID's, t.ex. kan man läsa fordonets identifieringsnum-
mer genom att skicka en begäran med läge 9 och PID 02 som indikerar 
att det är identifieringsnummret man vill ha. För varje specifik begäran 
man skickar får man ett fördefinierat svar. 
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3 Metod 
Under projektet har vi arbetat på ett iterativt sätt vilket innebär att 
projektet indelades i olika faser vilka vi följde under projektets gång. I 
första fasen hade vi ett möte med uppdragsgivaren, Ziggy Creative 
Colony, där vi fick kravspecifikationen på produkten. Kraven från 
uppdragsgivaren omvandlades till motsvarande ”use cases” och förstu-
dier gjordes efter behov. I nästa steg designades systemet utifrån våra 
definierade ”use cases”. Efter att designen utformats så implementera-
des den, d.v.s. kod skrevs och tester gjordes efter varje ny implementat-
ion. Efter testfasen hade vi ett nytt möte med uppdragsgivaren och 
diskuterade eventuella kravförändringar. Om nya kravspecifikationer 
uppstått under projektets gång så återupprepades ovannämnda arbets-
process.  
 

3.1 Dokumentationshantering 
Vi har valt att använda GoogleDocs för att spara våra textfiler som t.ex. 
use-cases och kravspecifikationen. Kunden hade redan en befintlig 
mapp för detta projekt och vi fick forsätta jobba på denna mapp och 
lägga till våra nya filer tillsammans med deras. Förutom textfilerna har 
vi använt oss av dropbox som repository till vårt projekt. Vi skapade en 
gemensam mapp där vi la in vår kod som alltid uppdaterades när någon 
av oss ändrade i den. Förutom koden och textfilerna så skapade vi en 
mapp i dropbox som innehöll alla våra diagram tillhörande projektet. 

3.2 Verktyg 
För varje del i utvecklingen t.ex. modelleringen, server och klient valde 
vi en specifik utvecklingsmiljö att arbeta med. Dessa verktyg var: 

• Astah Community, som är en Unified Modeling Language (UML) 
redigerare, har använts till modelleringen av databaserna och de-
signen av Car-Pi-systemet [12]  

• Eclipse Integrated Development Environment (IDE) med PyDev 
plugin, vilken är en Pythonintegrerad utvecklingsmiljö för 
Eclipse, användes för serverutvecklingen [13]. 

• Eclipse IDE med inbyggd Android Developer Tools (ADT) har 
använts för klientutvecklingen [14]. 

• MySQL-server har använts för utveckling och hantering av data-
bas[15]. 
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4 Konstruktion 
4.1 Kravhantering 
Vi har dokumenterat kraven vi fick av kunden genom anteckningar vid 
samtal och möten. Dessa nedskrivna krav delades sedan in i två 
grupper; funktionella och icke-funktionella krav. Därefter omvandlade 
vi dessa krav till motsvarande use cases, se bilaga A för use cases. Sedan 
använde vi substantividentifikation för att ta fram våra objekt/klasser 
som programmet består av. Efter kravanalysen skapades en 
domänmodell som representerar en logisk bild av det område som 
programmet ska hantera i verkligheten vilket kallas problemdomänen 
och som visas i figur 4.1 nedan.  Därefter gjordes sekvensdiagram 
(system sequence diagram (SSD)) vars syften är att tydliggöra texten i 
operationer i use cases, deras ordning, vilka parametrar de har samt hur 
systemet reagerar på dem (se bilaga B för sekvensdiagram).  

 
 

Figur 4.1 Domänmodell av Car-Pi systemet 
 



Car-Pi – Analys och guidning för 
bra bilkörning 
Ahmed Salem och Ali Hassan 

4 Konstruktion 
2013-06-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

10 

 
 
 
 

4.2 Fysisk uppdelning 
Car-Pi-systemet består av fem olika delar vilka är schematiskt beskrivna 
i figur 4.2 och listas här nedan: 

• en OBD-II adapter, ELM-327, som tillåter kommunikation med 
bilens ECU 

• en server som kommunicerar med OBD-II adaptern och bearbe-
tar mottaget data 

• en klient som kommunicerar med servern och visualiserar bear-
betade data till användaren 

• två lokala databaser 
• en distribuerad databas 

 
 

Figur 4.2. Komponenter och kommunikation i Car-Pi systemet. 

4.3 Arkitektmönster för server: Model-View-Controller 
(MVC) 
I denna lösning har vi valt att följa designmönstret model-view-
controller (MVC). MVC-mönstret erbjuder en smidig och flexibel 
uppdelning av komponenter i ett system genom att dela upp program-



Car-Pi – Analys och guidning för 
bra bilkörning 
Ahmed Salem och Ali Hassan 

4 Konstruktion 
2013-06-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

11 

met i tre separata lager: model, view, och controller se figur 4.3 nedan. 
Model-lagret innehåller databaser, OBD-II-resurser och affärslogik. 
View-lagret representerar användargränssnittet och alla händelser som 
kommer från användaren. Controller-lagret uppgift är att ta emot anrop 
från vyn för att vidarebefordra dem till rätt objekt i modellen. Control-
lern är också ansvarig för att verifiera att dess egna metoder anropas i 
rätt ordning av vyn. Genom att följa MVC-mönstret får man följande: 
högre sammanhållning och lägre koppling eftersom affärslogik och 
användargränssnitt ligger i två olika lager. Delsystemen kan utvecklas 
och underhållas separat utan att de påverkar varandra. Det är möjligt att 
byta användargränssnitt eller att ha flera användargränssnitt samtidigt 
utan att det påverkar modellen. 
 

• Model: Det här paketet innehåller all affärslogik och alla entity-
klasser (objekt). Här exekveras de metoder som anropas av kon-
trollen som till exempel att hämta data från bilen eller att skriva 
till databasen.  

• Controller: Kontrollens uppgift är att ta emot anrop från vyn för 
att sedan vidarebefordra dem till rätt objekt i modellen. Den fun-
gerar som en bro mellan vy och modellen och på så sätt separeras 
affärslogiken och databasen från gränssnittet vilket gör det enkelt 
och smidigt att underhålla och utöka programmet.  

• View: Servern har designats på ett sådant sätt så att i vypaketet 
finns samtliga vyklasser som tjänar motsvarande vyer som finns 
hos klienten, dvs för varje grafisk gränssnitt i klienten finns det 
en motsvarande vy i servern  som sköter alla metodanrop för just 
denna vy. Hittills så har vi tre vyer i Car-Pi-programmet, en eco-
körningsvy som visualiserar eco-körningsinformation som t.ex. 
acceleration och hastighet, en taxametervy som representerar in-
formation om pågående resa som t.ex. bränsleförbrukning, kör-
sträcka och restid och en on/offvy som sätter på och stänger av 
programmet. 
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 Figur 4.3 illustrerar MVC-modellen för Server 

4.4 OBD-II 
Kommunikationen med bilens ECU sköts via en klass som vi kallat för 
obd2, se bilaga D för kod. Denna klass finns i modellpaketet som tillhör 
serverprogrammet. När en instans av denna klass skapas så skapas det 
också en vektor som ska innehålla det data som fås från bilen. Dessutom 
anropas en privat metod connectToObd2, se klassen obd2 i bilaga A för 
kod, vid skapandet av obd2-objektet. Denna metod ansluter Raspberry 
Pi till bilen via ELM-327 på en bestämd port. Metoden getObd2Data 
ansvarar för att skicka PID och retunera svar, d.v.s det är denna metod 
som kommunicerar med OBD-II-uttaget. Denna metod är privat och kan 
bara nås inifrån obd2-klassen, där den tar emot portnummer och PID 
som argument. getObd2Data-metoden anropas i sin tur av en publik 
metod, getAllObd2Data, se bilaga D för kod, som finns i samma klass. 
När den sistnämnda metoden anropas fylls vektorn, som tillhör obd2-
objektet, med de värden som returneras från bilen.  

4.5 Klient 
Den framtida klienten kommer att vara i form av en nativ mobilappli-
kation. I det här projektet har en enkel testprototyp av applikationen 
utvecklats med Java för att visa hur Car-Pi-systemet fungerar i verklig-
heten. Efter att man startat applikationen kan klienten koppla upp sig 
mot servern och för att kunna göra detta måste klienten ha tillgång till 
både serverns IP-adress och portnummer. När klienten har anslutit sig 
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mot servern kan klienten begära information från bilen via servern och 
med hjälp av TCP-socket kan servern skicka information efter att den 
har bearbetat den. I testapplikation har vi valt att utveckla gränssnittet 
för taxametern där man kan se resekostnad, körsträcka, bränsleförbruk-
ning etc. 

4.6 Server 
När vi har byggt servern till Car-Pi har vi använt oss utav MVC-
modellen för att isolera modellagret från presentationslagret, d.v.s. 
affärslogiken och databasen ska nås från modellen via kontroller. När 
man använder MVC-modellen blir det hög skalbarhet genom att varje 
klass gör sin egen uppgift och då blir det enkelt att förstå och utöka 
serverns funktionaliteter. Totalt består serven av fyra paket vilka är 
startUp, view, controller och model.  Det första paketet, startUp, har i 
uppgift att starta upp hela servern och det innehåller bara en klass som 
heter startup vilken i sin tur har en enda metod, main, vars uppgift är 
att starta servern, se bilaga D för kod. I startup-klassen skapas tre 
instanser av de tre kontroller vi har i kontrollagret vilka är System-
Facade, EcoFacade och TripMeterFacade. Dessa tre kontroller skickas 
som argument till en instans av en socket-klass som finns i paketet view 
(denna klass förklaras sedan). Socket-klassen är en trådad klass, d.v.s. 
den har en run-metod som körs när man skapar och startar klassen. I 
main-metoden görs inget mer än beskrivet ovan. 

Det andra paketet, view, innehåller fyra klasser vilka är: socket, eco-
view, tripmeterview och systemview. Dessa tre vyer instansieras i 
socket-klassen. Socket-klassen är det enda gränsnittet mot den upp-
kopplade klienten. Denna klass har i uppgift att kommunicera med 
klienten genom att skicka/ta emot data i form av JSON-objekt till/från 
klienten. En annan uppgift socket-klassen har är att den öppnar en TCP-
förbindelse på en viss port för att lyssna på klienter som vill koppla upp 
sig mot serven. Socket-klassen har tre viktiga funktioner. Den första 
funktionen, convertToJson, är en privat funktion vars uppgift är att ta 
emot data från den uppkopplade klinten och konvertera det till ett 
JSON-objekt så att vi redan i vyn kan jobba mot objekt istället för att 
jobba mot primitiva data. Den andra funktionen, choseClientGui, 
analyserar det mottagna JSON-objektet för att bestämma till vilken vy 
det ska skickas (delegeras). Den tredje och sista funktionen är sendDa-
taToClient och den ansvarar för att för att skicka det data som kommer 
från modellen till klinten i ett paketerat JSON-Objekt se bilaga D för kod 
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(Socket-klassen).  
 
Klassen systemView kan komma åt alla metoder som finns i modellpa-
ketet via klassen systemFacade som förklaras senare i detta stycke. 
SystemView har två viktiga uppgifter, den första uppgiften är att den 
startar en tråd som har i uppgift att hela tiden hämta data (gps-data och 
OBD-II-data) från Raspberry Pi, denna tråd finns i klassen CarPi som 
finns i modellagret. Den andra uppgiften den har är att stänga av 
servern efter en viss tid när bilen inte är igång. Klassen TripMeterView 
kan komma åt alla metoder som finns i modellpaketet via klassen 
tripMeterFacade som tillhör kontrollagret som diskuteras senare. 
TripMeterView-klassen har två viktiga uppgifter, den första uppgiften 
är att den får ett JSON-Objekt från socket-klassen och därefter analyse-
ras detta objekt för att bestämma vilken metod som behöver anropas 
beroende på klientens val. Denna klass innehåller metoder som har i 
uppgift att starta en trip, avsluta en trip, starta tripdata-rapportering, 
avsluta tripdata-rapportering, se bilaga D för kod (TripMeterView).   
Den andra uppgiften är att den delegerar metoden som används för att 
skicka data till klienten via socket, d.v.s. sendDataToClient som finns i 
socket-klassen.  
 
I kontrollagret har vi tre kontrollklasser, varje kontrollklass har ansvar 
att delegera metodanrop som kommer från motsvarande vy till modell-
lagret. Dessa tre är: ecofacade, tripmeterfacade och systemfacade.  
 
I modellpaketet har vi totalt 18 klasser, två av dem är abstrakta klasser 
och är superklasser till flera subklasser, dessa två abstrakta klasser är 
Handler-klassen och Database-klassen. Handler-klassen är en super-
klass till två subklasser vilka är Ecohandler och TripHandler. Den första 
handler-klassen (EcoHandler) är en trådad klass, vars tråd startas när 
man vill börja köra ekologiskt.  
 
EcoHandler hämtar råkördata från en kö (FIFO-kö), instanserar objekt 
från beräkningsklasser som använder dessa råkördata, t.ex. Accelerat-
ion-klassen och bäddar in bearbetade data i ett JSON-Objekt för att 
sedan skickar JSNO-Objekt till klienten. 
 
Klassen CarPi, som används av EcoHandler, är en trådad klass som 
finns i modellagret, denna klass hämtar data från obd2- samt GPS-
klassen. Dessa data läggs i två typer av köer, en FIFO- och LIFO-kö, som 
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används av handler- respektive databas-klasserna. För att hämta data 
från GPS-klassen och obd2-klassen behöver vi instansiera två objekt av 
dessa klasser i CarPi-klassen, därefter så är det bara att anropa rätt 
metoder som har i uppgift att beräkna, uppdatera och hämta data. 
EcoHandler använder också klassen GPS som har i uppgift att hämta 
bilens position, d.v.s. latitud och longituid, med hjälp av en extern GPS-
enhet. Förutom metoden som hämtar GPS-data så innehåller GPS-
klassen en uppdateringmetod av positiondata.  
 
TripHandler är en trådad klass, vars tråd startas när klienten vill starta 
en resa. Denna klass får råkördata från samma FIFO-kö som används av 
CarPi. Denna klass har uppgiften är att instansera objekt från beräk-
ningklasser som använder dessa råkördata, t.ex. klassen fuelconsumpt-
ion, position, speed, distance och cost, se bilaga D för kod (Triphandler). 
Och på samma sätt som Ecohandler så paketeras det bearbetade data i 
ett JSON-Objekt för att skickas till klienten.  
 
Kopplingen mellan modell- och kontroll-lagret sköts av Invoker-klassen 
som finns i modellagret. Denna klass representerar modellens gränssnitt 
mot controller, d.v.s alla metodanrop som kommer från kontrollen till 
modellen går genom denna klass. Klassens viktiga uppgifter är att den 
hämtar köer som fylls på av CarPi-klassen för att sedan skicka dem 
vidare till handler- och databas-klasser.  
 

4.7 Kommunikation mellan Server och ECU 
Kommunikationen mellan servern och bilen sköts via en USB-adaptor 
som sitter mellan Rasberry Pi och OBD-II uttaget i bilen. När servern 
begär data från bilen skickar den ett kommando (PID) och begär data 
för en viss parameter från bilens ECU via OBD-II adaptern för att sedan 
få ett svar tillbaka från bilen. Svaret som fås tillbaka kan varieras bero-
ende på vad man har skickat för PID. Olika PIDer får olika svar med 
olika storlekar, och för vissa PIDer kan svaret tolkas med ett formulär 
och vissa kan vara bitvis kodade. 
 

4.8 Kommunikation mellan Server och Klient 
Det finns flera alternativ att välja mellan när det gäller kommunikation-
en mellan server och klient. Det viktigaste kravet som systemet måste 
uppfylla är att data ska överföras i realtid. Detta kan uppnås på flera sätt 
beroende på vilket kommunikationsprotokoll man använder mellan 
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klinten och servern. De tre vanligaste protokollen som används idag är 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP), UDP och Transmission Control 
Protocol (TCP). Vi bestämde oss för att välja det mest lämpliga protokol-
let av dessa för att uppnå den snabbaste dataöverföringen.  

UDP är det snabbaste protokollet av de tre men problemet med UPD är 
att den inte garanterar att data kommer fram till destinationen och att 
data ibland levereras i fel ordning och därför valdes det bort [16].  

HTTP är ett underliggande protokoll som används av world wide web 
(www) för att överföra och växla filer såsom text, video, bilder och ljud-
filer i form av en hyperlänk. HTTP bygger på att en klient, oftast en 
webbläsare, skickar en request för att hämta en fil från en webbserver 
och när servern har mottagits denna request svarar den genom att 
skicka tillbaka den begärda filen/filerna som är associerade med den 
skickade requesten. HTTP är det lättaste protokollet att implementera 
och har funnits och använts sedan 1999 [17], men som det framgår från 
ovan så är HTTP ett request/respond-protokoll vilket innebär att om 
man vill begära ett visst värde/data måste klinten skicka en request och 
vänta på ett respond från servern tills man får skicka en ny request. 
Problemet vi vill lösa är att vi vill ha ett protokoll som kan möjliggöra 
realtidsmekanismen och därför måste vi hitta en bra lösning så att vi 
kan komma runt request/respond-mekanismen. Detta kan åstadkommas 
med hjälp av en programmeringsmodell som kallas för comet. Comet-
modellen innebär att när en klient skickar en request till en server och 
begär data, stänger servern inte av förbindelsen med klienten efter att 
data skickats, utan samma request hålls levande under ett bestämt 
tidsintervall eller så länge klinten finns. På så sätt kan data pushas till 
klienten så fort det är tillgängligt. Comettekniken är en lämplig lösning 
om vi väljer att använda HTTP som ett kommunikationsprotokoll 
mellan server och klient.  

När det gäller valet för klienten som är i form en mobilapplikation 
hamnar vi mellan tre alternativ, en webbapplikation, hybridapplikation 
eller en nativapplikation. Av dessa tre så har nativapplikationen den 
snabbaste prestandan och därför vi valde att inte använda HTTP proto-
kollet eftersom vi tillsammans med kunden bestämde oss för att ut-
veckla en nativapplikation.  

Det sista protokollet som då återstår är TCP. TCP är ett förbindelseori-
enterat dataöverföringsprotokoll som används av de flesta internet-
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applikationer. TCP använder sig av ett underliggande protokoll som 
kallas för Internet Protokoll (IP) [18]. Det underliggande protokollet (IP) 
skickar data i form av paket d.v.s datat som skickas delas i paket så att 
varje paket innehåller en delmängd data, dessutom innehåller varje 
paket information om den dator som skickade paketet (source) och 
vilken dator som ska ta emot paketet (destination). När paketet kommer 
fram till destination skickas det en bekräftelse till sändaren för att 
konfirmera att paketet har mottagits. Om sändaren inte får en sådan 
bekräftelse från mottagaren inom en viss given tid, kallas för time out, 
så tolkas det att paketet har förlorats i nätverket och datapaketet skickas 
om. Det är precis på det här sättet som pålitligheten hos TCP har åstad-
kommits till skillnad från UDP. Utöver detta använder TCP ett sekvens-
nummer för att garantera att paketet kommer fram i rätt ordning. Detta 
är också en fördel med TCP som UDP inte stöder och därför valde vi att 
använda TCP som ett kommunikationsprotokoll mellan server och 
klient.  

För att kunna uppfylla kundens krav och implementera serverprogram-
et så att det hanterar data i realtid har vi valt att använda socket till-
sammans med TCP-protokollet eftersom socket erbjuder den så kallade 
full duplex-mekanismen, d.v.s att socket kan skicka och ta emot samti-
digt. Problemet med socket är att den bara skickar strömmar av bytes 
och kan inte anropa metoder på ett remote-objekt, men detta har vi löst 
med designen av servern och JSON-formatet. Istället för att skicka 
vanliga strängar så paketerar vi data som överförs mellan klienten och 
servern i ett JSON-Objekt för att sedan skicka det objektet mellan 
klienten och servern och vise versa. När servern mottagit ett sådant 
objekt från klienten så tolkas det i servern får att ta reda på vilket objekt 
klienten har anropat. Efter att objektet tolkats så anropas det rätta 
objektet med rätt metod som klienten har begärt, sedan paketeras de 
värden som skall skickas till klienten också i ett JSON-objekt. Detta 
skickas sedan till klienten via socket och när klinten har mottagit objek-
tet så tolkas objektet på samma sätt och det mottagna data visualiseras 
för användaren.  

4.9  Databas 
Car-Pi-systemet innehåller tre olika databaser, dessa representeras av 
fyra olika klasser i modellpaketet. En av klasserna, Databas-klassen, är 
en superklass till tre andra subklasser: två lokala databas-klasser och en 
distribuerad databas-klass.  
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• Den första är en lokal databas (LocalDatabase) som består av två 

tabeller, en som innehåller information om den aktuella resan 
såsom tripId, personId, raspberryId och carName (figur 4.4). Den 
andra tabellen innehåller information om bilens position, den ak-
tuella tiden och obd2-data från 17 olika sensorer. Varje tabell har 
en primärnyckel vilken är ett autogenererat nummer. Uppgiften 
för databasen är att lagra all rådata i en Mysql-databas som finns 
installerad i Raspberry Pi. Denna data hämtas från en FIFO-kö 
som skickas som argument till klassen när den instansieras, ytter-
liggare information såsom ip-adresssen, portnummer, uppgifter 
om Raspberry pi, drivers id, car id, m.m. skickas också som ar-
gument till denna klass när den instansieras.  

 

 
Figur 4.4. En konceptuell modell av lokal databas-II 

 
 

• Den andra lokala databasen (LocalDatabaseII) har i uppgift att 
lagra information om en avslutad resa, såsom körsträckan, res-
kostnaden, bensinförbrukningen m.m, se figur 4.5. Ytterliggare 
information såsom ip-adressen, portnummer, uppgifter om 
Raspberry pi, drivers id, car id, m.m. skickas också som argu-
ment till denna klass när den instansieras. Denna klass är inte en 
trådad klass, den har en metod som anropas en enda gång så att 
all data lagras omedelbart.  
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Figur 4.5. En konceptuell modell av lokal databas-II  

som representerar bearbetade data. 
 

• Den tredje databasen (distribueradDatabase) har i uppgift att 
bara ta en kopia, en back-up, av den lokala databasen (LocalDa-
tabase), denna klass är inte en trådad klass, utan allt görs med ett 
enda metodanrop efter att klassen instansieras. När en resas full-
ständiga data lagras i den distribuerade databasen, utan att något 
problem uppstår, ändras värdet på en statuskolumn (copied-
ToCloud) som finns i den lokala databasen som visar vilka lokala 
resedata som är inrapporterade. Detta värde ändras med hjälp av 
en metod som anropas efter att data lagrats i ett cloud. I vår lös-
ning har vi gjort så att all lokal data skickas till ett cloud, d.v.s. 
även om det inte finns uppkoppling mot internet då data skickas, 
så skickas den när Raspberry Pi har tillgång till internet vid ett 
senare tillfälle 

 

4.10   Funktioner 
Nedan visas de funktionerna som har utvecklats för Car-Pi systemet.  

Revolutions Per Minute (RPM) 

RPM-värdet (varvtalet) använder vi när vi beräknar bilens acceleration-
en. Värdet kan fås genom att skicka RPM-PID (0C) vid läge 1 (x01) från 
OBD2-klassen till ECU. När bilens ECU mottagit denna kod skickar den 
tillbaka ett svar till OBD-II-kontakten. Svaret vi får tillbaka är fyra bytes 
stor, där de första två bytes, 41 0C, indikerar att detta är ett svar till 
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RPM-förfrågan och de andra två bytes representerar RPM-värdet. 
Värdet av RPM kan beräknas med hjälp av formeln 4.1 nedan [11]:  

 

RPM =
(A × 256) + B

4
  (4.1)  

där A = den tredje byten som fås tillbaka efter att den omvandlats till 
decimal form, och B = den fjärde byten som fås tillbaka efter att den 
omvandlas till decimal form.  

 

Acceleration 

Acceleration betyder förändring av ett föremåls hastighet med avseende 
på tiden. Accelerationen kan vara såväl positiv (när hastigheten ökar) 
som negativ (när hastigheten minskar). Det finns två möjliga val att göra 
för att kunna räkna ut en bils acceleration. Det första valet är att ta 
tidsderivatan av hastigheten, d.v.s. förändringen av hastigheten per 
tidsenhet. Detta får man genom att ta hastigheten vid två olika tidpunk-
ter (t1, t2) och se hur den ändras mellan dessa. Resultatet blir accelerat-
ionen mellan t1 och t2 som visas i formeln 4.2 nedan: 

a =
v2 − v1
t2 − t1

  m s2                                                          (4.2)  

 
där v2 är hastigheten vid t2 och v1 är hastigheten vid t1.  
 
Den andra möjligheten, som vi sedan också valde, är att med hjälp av 
två positioner (p1, p2) som erhålls från Car-Pis GPS och två RPM-
värden (rpm1, rpm2), som fås från bilen m.h.a. OBD-II vid två olika 
tidpunkter (t1, t2), beräkna accelerationen. I denna beräkning jämför vi 
de två olika rmp-värdena och ser hur mycket de skiljer sig under 
förutsättning att positionen ändrats, d.v.s. att bilen inte står still. Skill-
naden mellan rpm-värden anger hur mycket man har accelererat mellan 
t1 och t2 se formeln 4.3 nedan:  
 

a = RPM 2 − RPM1  m s2                                              (4.3)  
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Accelerationsvärdet läses av varje sekund av servern. Det vill säga att 
servern har en uppdaterat värde av accelerationsdifferensen varje 
sekund. På så sätt kan klienten få en frihet att välja uppdateringsinter-
vallet efter behov. 

Bränsleförbrukning 

Bränsleförbrukning kan beräknas med hjälp av en sensor som kalls för 
Mass Air Flow (MAF) som ger värdet av mängden luft som pumpas in i 
motorn [11]. För att ta reda på MAF-värdet skickar den kommunikat-
ionsansvariga Odb2-klassen en MAF-PID (10) vid läge 0x01 och begär 
ett svar från bilen, bilen svarar sedan med två bytes, för att beräkna 
MAF-värdet använder vi formeln 4.4: 

MAF=
((A × 256) + B)

100
gram / sekund                          (4.4)   

där A är bit fem och sex och B är bit sju och åtta av svaret som fås 
tillbaka efter omvandling till decimal form. Efter att MAF-värdet har 
beräknats kan bränsleflödet räknas ut genom att använda Air/Fuel-
blandningsförhållandet (A/F). Motorn styrelektronik reglerar kontinuer-
ligt luftbränsleförhållandet enligt faktorn 14.7. Massan av bränsle som 
förbrukas per sekund kan beräknas enligt följande formel 4.5:  

MFF = 
MAF
14.7

gram / sekund                                        (4.5)  

där MFF är massa av bränsleflödet som pumas in per sekund, det enda 
som återstår nu är att omvandla bränsle från massa till volym, för att 
kunna göra detta måste vi veta densiteten för den typ av bränsle bilen 
använder. Volymen av bränslet som går åt per sekund räknas enligt 
följande formel 4.6: 

volym av bränsle =
MFF

ρ
milliliter / sekund               (4.6)  

där p är bränsledensitet och MFF är massa av bränsle. Värdet som fås av 
formeln ovan är volymen (i milliliter) av bränsle som bilen förbrukar per 
sekund, för att detta värde ska vara mer användbart omvandlas det till 
liter genom att dela resultat på 1000.  
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Körsträcka 

Man kan inte få ut körsträcka med hjälp av data från OBD-II-data, men 
däremot så kan man ta reda på hur mycket bilen har gått sedan sista 
gången man nollställde trippmätaren. Men för vårt syfte finns det två 
andra möjliga alternativ att räkna ut körsträckan på i Car-Pi. Det första 
sättet är beräkna sträckan med hjälp av tiden och hastighet eftersom 
sträckan är hastigheten multiplicerat med tiden. Men detta kräver att 
bilen körs med en konstant hastighet, vilket är nästan omöjligt. Därför 
valdes denna metod bort. Den andra möjligheten att räkna ut sträckan 
på är genom att använda minst två positioner som fås från Car-Pis GPS 
och med hjälp av en formel, den så kallade Haversin-formeln (4.5), kan 
vi beräkna sträckan mellan dessa [19]. Den beräknade sträckan som 
returneras med hjälp av formeln är relativ till jordens radie som är 6371 
kilometer och för att omvandla sträckan till kilometer så multipliceras 
värdet med 6371. Vi säger att vi har position 1 (p1) = (lat1, lon1) och p2 = 
(lat2, lon2), sedan gör vi följande: 

 
1. först omvandlar vi det returnerade värdet från grader to radianer 

för att slippa negativa värden 
2. sedan beräknar vi skillnaden mellan latitude1 och latitude2, resp. 

longitud1 och longitud2 
3. därefter använder vi formeln som visas nedan (4.7) för att be-

räkna sträckan mellan de två GPS-koordinaterna [19]. 
4. efter att vi är klara med så multipliceras resultatet med jordens 

radie för att få resultatet i kilometer. 
 

a = sin2 × (∆ϕ
2 ) + cos(ϕ1) × cos(ϕ2 ) × sin2 (∆λ

2)

c = 2 × a tan2( a, (1 − a))                                             (4.7)             
d = R × c km

 

 
där  ϕ är latitud, λ är longitud, R är jordens radie och ∆λ är longitud 
2 – longitud1  
 

 
Resekostnad  
Olika bilar körs på olika sorters bränsle, resekostnaden är mängden 
bränsle som gått åt för en resa multiplicerat med priset för det aktuella 
bränslet för respektive bil. För att kunna räkna ut resekostnaden för en 
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viss bil måste vi ta reda på vilken sorts bränsle bilen använder, detta kan 
man ta reda på m.h.a. OBD-II. I vår lösning har vi dock antagit att alla 
bilar körs på bensin då vi testat Car-Pi på en bensindriven bil. Det går 
dock att lägga in ett PID-kommando, 0x0141, i serverns OBD-II-klass för 
att ta reda på bilens bränslesort och beroende på vilket resultat man får 
så hämtas rätt pris för just den bränslesorten. Det finns API där man kan 
hämta uppdaterade bränslepriser som går att använda i Car-Pi-
lösningen om man skulle vilja detta. 

 

Hastighet 
Bilens hastighet kan fås genom att skicka speed-PID (0D) vid läge 1 
(x01) från Odb2-klassen till ECU. När bilens ECU mottagit denna kod 
skickar den tillbaka ett svar till OBD-II-kontakten. Svaret vi får tillbaka 
är tre bytes stor, där de första två bytes 41 0D indikerar att detta är ett 
svar på hastighetsförfrågan och den tredje byten representerar själva 
hastighetsvärdet. Ett exempel på svaret som fås tillbaka från bilen är 41 
0D 0F där 0F motsvarar hastighetsvärdet i hexadecimal. Hastighets-
värde kan beräknas med hjälp av formeln 4.8 nedan [11]:  

v = A   km
h                                                                        (4.8)  

där A = den tredje byte efter att den omvandlas decimalt.  
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5 Resultat 
Resultatet av detta projekt är Car-Pi, ett serverprogram baserat på en 
enkortsdator som arbetar i realtid för att kunna hjälpa människor att 
köra mer ekonomiskt och miljövänligt. Detta program ska användas av 
en klient i form av en mobilapplikation. Klienten används av föraren till 
fordonet och med hjälp av det utvecklade serverprogrammet kommer 
klienten att kunna visualisera bilens acceleration, resekostnad, 
körsträcka, bränsleförbrukning etc. för föraren. Se figur 5.1 för ett 
exempel på en möjlig design av en sådan klient med olika vyer som 
visar körinformation till föraren. 
 

 
Figur 5.1 Exempel på olika vyer från en demo-mobilapplikation som 

skulle kunna fungera som klient till Car-Pi. 
 
Vi har inte utvecklat den ovan visade klienten i figur 5.1, istället gjorde 
vi en enkel testapplikation för att kunna verifiera att Car-Pi fungerar. 
Men exempel på data som visas i figur 5.1 kan hämtas från Car-Pi. 
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5.1 Server 
Serverprogrammet är skrivet i Python och använder TCP-socket som 
kommunikationsprotokoll med sin klient. Car-Pi har med hjälp av en 
enkel testklient, skriven i JAVA, testats för sin funktionalitet. Genom 
detta test har vi sett att en klient kan koppla upp sig mot servern och 
begära data från bilen. Denna begäran från klienten går igenom alla 
lager i servern hela vägen ner till bilens ECU där servern sedan kan 
hämta och bearbeta data och skicka det till klienten.  
 
Med hjälp av både Socket och JSON har vi byggt servern på ett sätt som 
ger Ziggy Creative Colony en stor möjlighet att utveckla klienten för de 
olika mobilplattformer som finns, till exempel iPhone och Android. 
Serverprogrammet har byggts efter MVC-modellen och detta ger 
produktägaren flexibilitet att utöka systemet för att lägga till fler 
funktioner. Tillhörande till Car-Pi-systemet så har vi tre databaser där 
två av dem är ekvivalenta och i dessa två sparas rådata som hämtas från 
bilen samt GPSen. En av dessa databaser ska vara lokal medan den 
andra är tänkt att vara en distribuerad databas som en annan aktör, t.ex. 
ett försäkringsbolag kan ha tillgång till. Den sista databasen innehåller 
information om föraren och dess resor med samtliga bearbetade data. 
 
Car-Pi har testats i en riktig bil, VW Golf årsmodell 2006, och alla 
funktioner som skrivits i detta projekt testades och vi fick ett korrekt 
resultat.  
 

5.2 Dokumentation 
Tillsammans med Car-Pi så kommer vi att leverera ett 
arkitekturdokument som sammanfattar och förklarar vilka delar Car-Pi 
systemet består av och hur de delarna är kopplade till varandra samt 
hur systemet fungerar. Detta dokument är avsett för dem som ska ta 
över systemet och vidareutveckla det, d.v.s. Ziggy Creative Colony  
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5.3 Validitet och reliabilitet 
Vår uppgift var att utveckla ett realtidssystem för smart och miljövänlig 
bilkörning. Vi har därför utvecklat Car-Pi: en server installerad i en 
Raspberry Pi-dator som kan hämta data från bilens styrenhet och extern 
GPS och bearbeta dessa data med hjälp av beräkningsalgoritmer. Dessa 
data lagras i tre olika databaser som förser en uppkopplad klient med 
nödvändiga data över socket och tar emot data som kommer från 
klienten. Car-Pis funktionalitet har testas genom att låta ett enkelt 
testprogram fungera som klient. Detta testprogram hade som uppgift att 
ta emot den information som kommer från servern som t.ex. hastighet, 
position, tid och acceleration och spara dem i en CSV-fil. Flera 
testtillfällen genomfördes och resultatet var alltid giltigt men vi hade ett 
prestandaproblem när vi läste mer än fem värde (PID’s) samtidigt. Detta 
berodde på att vi hade använt fel kommunikationsprotokoll för att läsa 
data från bilen. Detta protokoll bytte vi sedan mot ett CAN-protokoll 
som har en snabbare transmission rate och kan läsa från olika 
styrenheter parallellt.  
Vi anser att serverprogrammet vi utvecklat har potential att 
vidareutvecklas tillsammans med en mobilapplikation för att sedan 
installeras i bilar och användas av bilförare. 
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6 Diskussion 
Målet med det här examensarbetet var att utveckla ett serverprogram 
vilket skulle fungera i realtid för att hjälpa bilförare att köra mer miljö-
vänligt, genom s.k. ekokörning och mer ekonomiskt. I den är rapporten 
har vi presenterat ett förslag på ett sådant system, nämligen Car-Pi. Med 
Car-Pi kopplat till bilen kan man som förare se kostnaden för gjorda 
resor, kostnaden för pågående resor, körsträcka för pågående och gjorda 
resor, bränsleförbrukning, hastighet och acceleration.  

 

Jämförelse med liknande mobilapplikationer 
I dag finns det två populära mobilapplikationer som fungerar på 
liknade sätt som vårt serverprogram. Dessa är Torque (endast för 
Android) och Automatic (finns för både Android och iPhone) som också 
använder OBD-II-uttaget. Fördelar med Torque är att den ger använda-
ren stora möjligheter att lägga till funktioner som t.ex. hastighet och 
acceleration och används också av bilmekaniker för att nollställa felko-
der. En nackdel med Torque är att den grafiska designen är väldigt 
komplicerad och applikationen är utvecklad och designad för bilmeka-
niker, inte för den vanliga bilföraren. Den är absolut inte inriktad mot 
vanliga bilförare som vill kunna se parametrar som körsträcka, kostnad 
och acceleration på ett smidigt och lättfattligt sätt, detta vill Ziggy 
Creative Colony erbjuda med Car-Pi i framtiden. Däremot så är den 
andra applikationen, Automatic, mer inriktad mot vanliga bilägare. Den 
är väldigt enkel och har en vänlig design som inte stör och kräver inte 
lika mycket uppmärksamhet när man kör som den första applikationen. 
Men Automatic använder bara ett bluetooth OBD-II-gränssnitt som 
kommunicerar med mobilen direkt, d.v.s deras lösning har ingen server, 
vilket innebär att endast bilföraren kan komma åt bilens data och ingen 
annan. En tanke med vårt serversystem, Car-Pi, är att förutom bilföraren 
så ska också en andra aktör, t.ex. ett försäkringsbolag, kunna få tillgång 
till insamlat data.  

 

Fördelar med Car-Pi 
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En stor fördel med Car-Pi är att vi har valt att använda TCP-socket som 
kommunikationsprotokoll mellan servern och den framtida klienten (en 
nativ mobilapplikation) vilket är det snabbaste protokollet som används 
för realtidssystem som kräver snabbhet. En annan fördel med TCP-
socket är att klienten inte behöver vara implementerad i samma pro-
grammeringsspråk som servern, utan det finns en stor frihet av att välja 
det programmeringsspråk som passar utvecklaren bäst, då TCP-socket 
stöds av de flesta programmeringsspråk. Men med TCP-socket kan man 
bara skicka primitiva data, d.v.s. objekt kan inte skickas via TCP-socket 
vilket kallas för lågnivåprogrammering. För att undvika att jobba med 
lågnivåprogrammering så har vi valt att använda JSON-formatet som 
erbjuder objektorienterad programmering via TCP-socket.  

 

Att tänka på för produktägaren i framtiden: 
Något man borde tänka på gällande konstruktionen av Raspberry Pi är 
att den inte har en hårddisk som vanliga datorer, utan hela operativsy-
stemet är installerat i ett SD-kort och där lagras all data och program. 
SD-kort finns i olika storlekar, 4, 8, 16 och 32 GB. Om man samlar data 
efter data så kommer detta utrymme att ta slut så småningom. För att 
produktägaren ska veta hur lång tid en viss mängd minne kommer att 
räcka så kan man räkna ut hur mycket minne det går åt när rådata 
sparas under körningar. Detta har vi gjort nedan för att ge ett exempel 
på vad produktägaren skulle kunna göra för att vidareutveckla Car-Pi. 

 

Från vår testning av Car-Pi har vi sett att en rad rådata i databasen är 
187 byte stor, och om vi antar att man uppdaterar databasen varje 
sekund under varje körd resa så för vi följande:  

 
MPT = 187 × 3600                                                   (6.1)
MPT = 657.4 kB

 

 
där MPT är hur mycket plats det tar att lagra information per timme om 
vi uppdaterar tabellen varje sekund. 

Och om vi nu antar att vi har ett ledigt minne på 2 GB så kan vi enkelt 
räkna ut hur mycket information per timme man kan spara, detta görs 



Car-Pi – Analys och guidning för 
bra bilkörning 
Ahmed Salem och Ali Hassan 

6 Diskussion 
2013-06-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

29 

genom att dela det totala minnet 2GB på mängden minne som krävs i 
databasen per timme, detta visas nedan: 

T  = 
det totala lediga minne

minne som krävs per  timme
 

T  = 
2097152kByte
657.4 kByte

                                                 (6.2)

T  = 3190 

 

där T är antalet timmar som kan lagras, d.v.s. vi kan lagra data för 3190 
timmar om vi har ett ledigt minne på 2GB. Om vi säger att man kör fem 
timmar per dag igenomsnitt så kan vi se hur lång tid det tar innan det 
blir fullt i minnet, detta gör vi genom att dela det totala minnet på 
antalet timmar man kör per dag i genomsnitt, det blir följande:  

D = 
3190

5
                                                                   (6.3)

D = 638
 

där D är antalet dagar det tar innan minnet tar slut, d.v.s. det tar 638 
dagar tills minnet fylls om vi har ett ledigt minne på 2GB.  

Att fortsätta med: 
En önskan från beställaren, Ziggy Creative Colony, var att skriva en 
algoritm som skulle kunna hantera växling under körning. Men i och 
med att det inte finns en växelsensor i bilen så är inte möjligt att veta 
vilken växel bilen är på vid en viss tidpunkt. Däremot kan man enkelt 
med hjälp av RPM och hastigheten veta när det är dags att växla upp 
eller ner. För att kunna implementera en sådan funktion skulle vi 
behöva veta storleken på motorn, eftersom olika bilar med olika motor-
storlekar klarar av olika hastigheter vid olika växelläge. Detta kan vara 
bra att använda om man vill att programmet ska tala om för föraren när 
det blir dags att växla. På det sättet kan man hjälpa föraren att ta hand 
om sin bil genom att inte belasta växellådan och motorn genom att växla 
fel. Detta är också bra om man ska köra ekonomiskt och miljövänligt 
eftersom felväxling innebär att det går åt mer bränsle.  

En annan åtgärd som vi inte ägnat tid åt på grund av tidsbrist är att vi 
inte tänk på hur säkerheten kring systemet skall utformas.  

 



Car-Pi – Analys och guidning för 
bra bilkörning 
Ahmed Salem och Ali Hassan 

6 Diskussion 
2013-06-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

30 

Förbättringsförslag 
Det är mycket viktigt att ha tydliga och dokumenterade krav på uppgif-
ten som ska lösas. Det är dessa krav som görs till use cases som in sin 
tur omvandlas till funktioner. Vi fick våra krav från vår beställare 
muntligt och de förändrades under projektets gång, detta gjorde ibland 
vår uppgift otydlig och svår att omvandla till kod. Ett annat problem var 
att en annan person redan arbetat med kod för detta realtidssystem. Vi 
fick ta över denna kod som dessvärre inte var dokumenterad eller 
kommenterad. Därför var det ibland svårt att omvandla kraven till 
funktioner. Vi föreslår att man under ett sådant här projekt alltid är 
noggrann med att dokumentera och kommentera sin kod och gör det 
enkelt för andra att ta över koden och fortsätta med projektet. Koden 
som vi har genererat i det här projektet är väldokumenterad eftersom att 
vi har skrivit ett arkitekturdokument där all kod är beskriven och 
förklarad. Dessutom har vi kommenterat alla klasser och dess funktion-
er som tillhör serverprogrammet. 

 

Metod 
En nackdel med det iterativa arbetssättet som vi valde att arbeta med är 
att vi inte levererade delresultat till beställaren under varje utvecklings-
fas. Det vill säga man har inte så tät kontakt med uppdragsgivaren 
under utvecklingsfasen. Hade vi levererat delresultat till beställaren 
löpande hade vi antagligen kunnat upptäcka problem tidigare. Ett 
exempel på ett sådant problem var att efter fyra veckors arbete så visade 
det sig att kunden gjort en ny design till klienten med nya funktioner 
vilket innebar att vi var tvungna att göra om designen till vår server och 
hantera de nya kraven på nytt. Detta hade man kunnat undvika genom 
att arbeta med mera agila metoder som SCRUM. 

 

Etiska och sociala aspekter 
Det finns flera etiska och sociala aspekter som vi kan påverka med vårt 
realtidssystem Car-Pi. Car-Pi och den tillhörande mobilapplikationen 
kommer att kunna informera bilförare om deras körsätt med avseende 
på hastighet, körsträcka, bränsleförbrukning etc. och också om gäl-
lande hastighetsbegränsningar och vilken väg föraren bäst tar i realtid. 
Med hjälp av denna information kommer bilföraren att bli mer med-
veten om sitt körsätt och hur den påverkar trafiken. Eftersom bränsle-
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förbrukningen är en av de största kostnaderna för dagens bilägare 
kommer informationen från Car-Pi göra det möjligt för bilförare att köra 
mer bränslesnålt och ekonomiskt. Ett bränslesnålt körsätt är också ett 
säkrare sätt att köra bil på då föraren inte kommer att köra lika aggres-
sivt och fort som tidigare, då ett sådant körsätt drar mer bränsle och 
kostar mer pengar. Detta kommer i sin tur att kunna bidra till färre 
bilolyckor på våra vägar och därmed färre personskador och olycksof-
fer. Självklart är ett bränslesnålt körsätt också ett mer miljövänligt sätt 
att köra bil på då det släpps ut mindre koldioxid från bilen när mindre 
bränsle används. Lägre koldioxidutsläpp och mindre slitage på våra 
gemensamma vägar kommer att bidra till en mer hållbar utveckling av 
vårt lands miljö och infrastruktur. 
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Bilaga A: Use Case-diagram 
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Bilaga B: sekvensdiagram 

Sekvensdiagram som illustrerar interaktionen för System-View 
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Sekvensdiagram som illustrerar interaktionen för Eco-View  
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Sekvensdiagram som illustrerar interaktionen Trip-View 
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Bilaga C: Klassdiagram 

Car-Pi klassdiagram 
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Bilaga D: Programkod  

 

Utdrag från StartUp-klassen. 

 

 

Utdrag från Socket-klassen. 
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Utdrag från TripView i vy-paketet. 
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Utdrag från Triphandler-klassen som finns i modellen. 
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Ett annat utdrag från Triphandler-klassen som visar run-metoden och 
vad som sker när denna tråd exkverar. 
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Ett annat utdrag från obd2-klassen som visar hur data hämtas från bilen 
och hur man skickar PID. 
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