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Sammanfattning 

Bakgrund 
Systemet som Scania använder för mätning av vägprofiler har inte en tillfredsställande noggrannhet 
för företaget. I nuläget störs den mätdata som samlas in under mätningarna av lågfrekvent brus som 
kommer från mätfordonets chassi och från mätutrustningen i sig. För att minska på detta brus, och 
åstadkomma ett mer noggrant och användbart mätresultat behöver mätsystemet förbättras. 
Resultat 
I detta examensarbete finns en process beskriven under vilken 14 olika förslag på förbättringar tagits 
fram från aktuell forskning i ämnet samt en marknadsundersökning bland delar av mätutrustningen. 
Efter en gallring har sedan 7 av dessa förslag vägts mot varandra efter ett antal viktade kriterier för 
att utröna vilken eller vilka förslag som kan rekommenderas för fortsatt förbättringsarbete på 
mätsystemet. Arbetet har färdigställts till Scanias belåtenhet och avslutats på utsatt tid. 
Slutsats 
Scania rekommenderas att, beroende på budgeten för förändringar av mätsystemet, vidta en av tre 
åtgärder. På tekniska grunder kan de tre åtgärderna rangordnas enligt nedan: 
1. Beställa ett komplett profilometersystem Portable Laser RST från Ramböll. 
2. Byta ut accelerometern i det nuvarande systemet mot STIM300 från Sensonor AS som 
innehåller flera accelerometrar, gyroskop och inklinometrar. 
3. Byta ut den nuvarande accelerometern mot en ASC5511 från Advanced Sensors 
Calibration som registrerar en mindre mängd brus. 

Nyckelord 
profilmätning, accelerometer, gyroskop, gyro, IMU, tröghetsplattform, vägojämnhet
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Abstract 
Background 
The system that Scania uses for road profile measurement does not have a degree of accuracy that is 
satisfactory to the company. The data that is currently collected during the measurements contains 
low frequency noise from the vehicle chassis and from the measuring equipment itself. In order to 
decrease this noise, and to achieve a more exact and applicable result, the measuring system needs to 
be improved. 
Results 
This thesis describes the process during which 14 different proposals are compiled from current 
research on the subject and a survey of segments of the measurement sensor market. After a 
screening process, 7 of the proposed improvements have then been compared with reference to a 
number of weighted criterion to decide which improvements can be recommended for future 
adjustments to the measuring system. The thesis work has been deemed satisfactory by Scania, and 
has been completed within the time given. 
Conclusions 
Depending on the budget for changes to the measuring system, Scania is recommended to make one 
of three adjustments. The three adjustments can be ranked according to technical gain as follows: 
1. Order a Laser RST Portable profilometer system from Ramböll. 
2. Replace the accelerometer in the current system with a STIM300 unit from Sensonor 
AS that contains several accelerometers, gyroscopes and inclinometers. 
3. The current accelerometer can be exchanged for an ASC5511 from Advanced Sensors 
Calibration GmbH that registers a lower level of noise. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdefinition 

Scania AB är bland de världsledande på transportfordonsmarknaden, med tillverkning av 
lastbilar, bussar och marinmotorer. RTRA är en grupp inom R&D (forskning och utveckling) 
vars huvudansvar är att utveckla Scanias provbana och tillhörande provprogram. Gruppen 
arbetar även med utveckling av mål och lastunderlag för kompletta fordon. Dessa utvecklas med 
hjälp av fältmätningar, analyser och simuleringar. Hos RTRA upprättas det också belastnings-
beskrivningar och de erbjuder rådgivning inom hållfasthet, tillförlitlighet och matematisk statistik. 

Bland de mätningar som RTRA utför finns vägojämnhetsmätning. Dessa har till syfte att 
utvärdera vägens ojämnheter (vägprofil), och sedan undersöka hur ojämnheten påverkar fordon 
och förare i form av belastningar. 

Systemet som RTRA nu använder för mätning av vägprofil består av lasermätare som mäter 
avståndet mellan fordon och vägyta, och accelerometrar som mäter fordonets egna rörelser i 
vertikalled. Dessa givare fästs vid lastbilen, antingen på instegen på höger och vänster sida eller 
framför de båda hjulen på ett balksystem som fästs vid lastbilens främre ramfästen. Signalen från 
accelerometern dubbelintegreras för att få fram fordonets absoluta rörelser i vertikalled. Detta 
värde dras sedan av från laserns mätdata för att få fram den faktiska vägprofilen. 

Mätmetoden begränsas av att det uppmätta värdet från accelerometern måste filtreras för att bli 
av med brus från chassit som leder till felaktiga mätvärden. När filtret eliminerat alla värden med 
en frekvens under till exempel 0,3 Hz, försvinner bruset i detta intervall, men fordonets 
lågfrekventa rörelser filtreras också bort. 

En förbättring av vägprofilmätningssystemet skulle leda till en högre noggrannhet på de 
vägprofiler som tas fram i nuläget med hjälp av mätning och beräkning. I förlängningen leder 
förbättringar i provningarna till bättre produkter och därmed större lönsamhet för företaget och 
samhället. 

1.2 Definitioner  

Antivikningsfilter (anti-aliasing filter) – Ett lågpassfilter som innan signalen digitaliseras 
släpper igenom signaler i observationsområdet, samtidigt som frekvenser över 
vikningsfrekvensen spärras. 

Brumspänning – Brumspänning eller rippel är ojämnheter som finns kvar efter växelström 
omvandlas till likström. 

Butterworthfilter – Det är ett filter som är tänkt att minimera brumspänningen i passbandet. 

DC bias – DC bias är medelvärde på vågformen, till exempel om medelvärdesamplituden är noll 
finns ingen DC bias. 

DGPS – Differential Global Positioning System som har en positionsnoggrannhet på upp till  
1-2 m. 

Drift – Accelerometrar har ett oönskat fenomen som kallas drift som orsakas av en liten DC bias 
hos accelerationssignalen. Förekomsten av drift kan leda till stora integrationsfel. 

IMU – Inertial Measurement Unit (tröghetsplattform) som är avsedda för mätning av rörelse i 
tre dimensioner. 

Kalmanfilter – En algoritm som samlar mätningar av en signal för att göra en skattning av 
systemets rörelser över tiden. Filtret medelvärdesbildar signalerna från mätningarna för att 
eliminera brus i huvudsignalen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m
http://sv.wikipedia.org/wiki/Likstr%C3%B6m


 
2 

MEMS – Micro- Electro- Mechanical System definieras som miniatyriserade mekaniska och 
elektroniska element (dvs. enheter och strukturer) som är tillverkade med hjälp av 
mikrofabrikationstekniker. 

PSU – Power Supply Unit, nätaggregat som förser ett system med kraft. 

Profilometer – Komplett mätsystem för mätning av vägbana och vägyta. 

RMS – Root Mean Square. Det kvadratiska medelvärdet, en generalisering för att visa 
variationerna i storlek mellan mätvärdena, oavsett om de är positiva eller negativa. Används 
vanligen vid sinusformade förlopp. 

RST – Road Surface Tester, eller Laser RST, är ett mätsystem som kan mäta vägens längs- och 
tvärprofil, backighetsprofil samt texturprofil. 

Samplingsfrekvens – Samplingsfrekvensen är antalet mätvärden som registreras per tidsenhet. 
Högre samplingsfrekvens ger högre frekvensupplösning. För att få en tillräckligt upplösning 
krävs en samplingsfrekvens på minst 2000 Hz.  

Vikning – Vikning innebär att accelerationssignaler med högre frekvens än halva 
samplingsfrekvensen kommer att återges inkorrekt efter samplingen. 

WPT – Wheel Pulse Transducers är givare som mäter fordonshjulens hastighet. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vägprofilsmätsystemet som Scanias grupp RTRA 
använder i nuläget för att ge förslag på möjliga förbättringar. Detta kan innebära förbättringar i 
antingen enstaka givares hårdvara eller mjukvara som kan öka noggrannheten i mätningen, 
särskilt när det gäller mätning av lågfrekventa rörelser.  

1.4 Mål 

 Mätsystemets ingående delar undersöks för att bestämma vilken eller vilka som kan bytas 
ut för att förbättra systemet. 

 Mätutrustningen bör kunna användas tillsammans med befintlig GPS-givare och laser. 

 Mätmetoden ska ha en hög repeterbarhet, en metod för att kontrollera resultatet bör 
kunna upprättas. 

 Om den befintliga lasern byts ut mot en annan, skall den nya också helst ingå i klass 2, så 
att inget tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten krävs. 

 Upprätta minst tre förbättringsförslag utifrån resultatet av litteraturstudien, 
marknadsundersökningen och studiebesöket och jämföra dessa sedan med hjälp av en 
beslutsmatris för att välja en lämplig inriktning. 

 En rekommendation av en eller flera lösningar som valts ska presenteras för Scania AB 
den 26 maj 2014 i denna rapport, och den 2 juni 2014 i en muntlig presentation inför 
berörda parter. 

 En inriktning för arbetet skall väljas senast den 25 april 2014. 

1.5 Avgränsningar 

 Under litteraturstudien ska enbart svenska och engelska resultat genomgås. 

 Det kommer inte att göras några utvecklingar av fästanordningen på testfordonet. 

 Det kommer inte att utföras några fysiska tester av förslag på nya givare eller system för 
vägprofilsmätningen på grund av tidsbrist. 

 Inga offerter från leverantörer av mätutrustning kommer att tas fram, endast 
kontaktuppgifter och produktinformation. 
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1.6 Lösningsmetoder 

En förstudie har gjorts för att bearbeta frågeställningen och arbetsgången har strukturerats med 
en tidplan. 

Litteraturstudier som innefattar både läsning av interna rapporter och sökning i databaserna 
Compendex och DiVA i jakten på för uppdraget relevanta forskningsresultat. Källorna granskas 
utifrån de kunskaper i ämnet som inhämtats under förstudien. När rapporter publicerats har de 
granskats av specialister inom respektive bransch. 

Studiebesök och intervjuer görs hos VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), som 
utför bland annat vägprofilsmätning. Metoden har en styrka i det faktum att frågor och 
följdfrågor kan ställas på plats när mätsystemet analyseras. Detta är en praktisk metod som kan 
komma att brista på den mänskliga faktorn, då man som besökare kan komma att inte uppfatta 
allt som sägs, och därmed missa en del information (gäller samtliga intervjuer). 

Marknaden för de mest kritiska givarna i mätsystemet ska undersökas för att se om bättre 
varianter kan användas i den befintliga installationen utan att mätningen på annat sätt påverkas 
negativt. 

Skapande och användning av en Pughmatris för att jämföra de bästa metoderna framkomna 
under litteraturstudien. 

Närvara vid en vägprofilsmätning som RTRA själva utför, om en sådan mätning sker inom 
tidsramen för examensarbetet. 

Att utföra fysisk testning av användbara förbättringsförslag hade varit värdefullt, beroende på 
inriktningsval. Detta kommer inte att ingå i examensarbetet på grund av tidsbrist. 
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2 Nulägesbeskrivning och grundteori 
RTRA har utvecklat ett mätsystem som består av lasrar som mäter avståndet mellan fordonet och 
vägytan och accelerometrar som mäter fordonets vertikala rörelser så att dessa kan kompenseras 
för. Vägprofiler lagras i rumsdomänen och mätdata från lasrarna kommer i tidsdomänen. En 
filtrering på mätdatan sker för att undvika felet som uppstår vid övergången mellan dessa 
domäner. Sambandet mellan våglängd, frekvens och hastighet är:  

  
 

 
 

 = våglängd [m] 
v = fordonshastighet [m/s] 
f = frekvens [Hz] 
Om fordonshastigheten är 30 m/s ger våglängder på 0,1 meter störningar på 300 Hz. 

 

Figur 1. Förenklad bild av lasermätning (fritt efter Bogsjö, 2009, 4) 

L(0) = avstånd mellan lasermätare och vägyta vid t = 0 [s] 
L(0,002) = avstånd mellan lasermätare och vägyta vid t = 0,002 [s] 
z(0,002) = lasermätarens vertikala positionsändring [m] 
v = fordonshastigheten [m/s] 

0,002 v = det horisontella avståndet mellan mätpunkterna [m] 

För att beräkna vägprofilen behöver man känna till avståndet mellan fordonet och vägytan L(t), 
den vertikala positionen för lasermätaren z(t), och fordonshastigheten v(t).Vägprofilen r kan 
sedan beräknas genom att subtrahera avståndet mellan lasermätaren och vägytan från 
lasermätarens vertikala position, r(t) = z(t) – L(t). Hastigheten v(t) fås genom att ta derivatan av 
objektets positionsändring i förhållande till tiden, z(t): 

     
  

  
 

Accelerationen beräknas genom att derivera hastigheten eller att ta andraderivatan av objektets 
positionsändring. 

     
  

  
 

   

   
 

För att erhålla lasermätarens vertikala position dubbelintegreras accelerationssignalen för att få en 
positionssignal. Till detta måste den initiala positionen och den initiala hastigheten vara kända. 
Processen illustreras i följande steg där t0 är utgångstid och v(t0) är den konstanta 
utgångshastighet: 
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För att härleda positionen från hastigheten tillämpas samma formel igen: 

                  
 

  

 

För att eliminera mätsystemets drift används ett Butterworthfilter (högpassfilter) av ordning 6 
med en brytfrekvens på 1/6,5 (= 0.154 Hz). 

Vägprofilen r beräknas som en funktion av tid genom att profilen som lasern mätt upp 
subtraheras från den integrerade profilen från accelerometern: 

               

Denna profil räknas sedan om som en funktion av sträckan, r(s). 

Fordonshastigheten från GPS-mätaren v(t) lågpassfiltreras med ett Butterworthfilter av ordning 4 
med brytfrekvens 1/3 Hz. GPS-mätare visar aldrig en helt stabil signal. Lågpassfiltreringen av 
hastigheten görs för att detta fenomen inte ska införa fel i GPS-signalen. 

Den filtrerade fordonshastigheten integreras sedan för att få ut sträckan som en funktion av 
tiden: 

            
 

 
  

Alla delar av signalen då fordonshastigheten är mindre än eller lika med noll tas bort från 
vägprofilen då dessa inte tillför någon värdefull information.  

För att undvika de problem med vikning i signalen som uppkommer vid samplingen, samplas 
vägprofilen om med ett samplingsavstånd på 1 cm. Profilen antivikningsfiltreras med en 
brytfrekvens på 4 m-1 och samplas ned till ett bestämt mätpunktsavstånd. 

Ett avsnitt i början och slutet av signalen tas bort från vägprofilen för att signalen är mindre 
pålitlig i start och slut av körning. 

Metoden som Scanias avdelning RTRA använder för vägprofilsmätning utvecklas kontinuerligt. 
Bättre och mer noggranna varianter av de ingående givarna eftersöks kontinuerligt. En del av den 
sökningen presenteras i detta arbete. De givare som använts vid den senaste profilmätningen som 
RTRA har gjort visas i nästa avsnitt, 2.1. 
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2.1 Aktuell mätutrustning 

Accelerometer 4604-030 från Measurement Specialties: 
4604-030 är en enaxlig accelerometer som är tillverkad med MEMS-teknik och mäter av objektets 
rörelser i vertikalled. Den känner av lägesförändringen och mäter hur kapacitansen förändras i 
proportion till accelerationen. System som innehåller denna accelerometer uppfyller inte RTRA:s 
krav. Signalen från accelerometern kräver högpassfiltrering för att få bort lågfrekvent brus. Bruset 
försvinner med filtreringen, men fordonets lågfrekventa rörelser filtreras också bort, och 
resultatet blir missvisande. Givarens samplingsfrekvens har ställts in till 2 kHz under den tidigare 
mätningen som gjorts, men kan ställas högre. 

 

Figur 2. Accelerometern 4604-030, som användes vid den senaste mätningen.  
(Measurement Specialties, 2013) 

Lasergivare ILD1700-750VT från Micro-Epsilon(): 
Lasergivaren som RTRA använder för att mäta avståndet mellan fordon och vägyta är modell 
ILD1700-750VT från Micro-Epsilon. Lasergivaren tillhör Strålsäkerhetsmyndighetens laserklass 
II och kräver därmed inget tillstånd från myndigheten vid användning (SSM, 2014). Givaren har 
en våglängd på 670 nm (synlig/ röd, ID 1700). Den maximala optiska effekten är ≤1 mW och 
samplingsfrekvensen är justerbar upp till 2,5 kHz. 

 

Figur 3. Lasern som används av RTRA för avståndsmätning. (µ, 2009) 
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Balksystemet 
Accelerometern och lasergivaren fästs tillsammans, antingen på instegen på vänster och höger 
sida av fordonet eller på ett vikbart balksystem som i sin tur fästs vid fordonets främre ramfästen. 
Givarna fästs vid två lägen på den utvikbara delen, som kan vikas ut åt höger eller vänster från 
fordonet. RTRA konstruerade detta balksystem för att kunna köra provfordonet bredvid hindren 
på provbanan och därmed kunna färdas i en högre hastighet (se figur 4). Den högre hastigheten 
på mätningen ger en större noggrannhet. 

Vid fältmätningar ute i trafiken fästs givarna istället på höger och vänster insteg på mätfordonet. 
Se figur 5. 

Dessa komponenter benämns hädanefter som ”befintlig accelerometer”, ”befintlig laser” och 
tillsammans som ”det befintliga mätsystemet”. 

Figur 4. RTRA:s balksystem på provbanan. 
(Tsychkova, 2013, 3) 

 

 

Figur 5. Accelerometrar och lasrar monterade på höger insteg. (Schneider, 2012c, 4) 
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Mätdatainsamling och signalbehandling 

Hur mätdatan samlas in och sparas ned finns bestämt i en intern portal som ligger inom 
provningsprocessen och heter lastanalysprocessen. I processen ingår: 

 Initiering 

 Planering 

 Materialanskaffning 

 Materialhantering 

 Förberedelser för mätning 

 Mätning 

 Analys 

 Arkivering och skrotning.  

Samtliga steg tas, men de steg som berörs mest av vägprofilmätningsmetoden är de sista tre, 
mätning, analys och arkivering. Under mätningen samlas signaler in från lasern och 
accelerometern till en Dewetron©-enhet. Vid mätningens slut lagrar enheten mätdatafilerna på en 
hårddisk eller ett externt minne. Sedan laddas all data upp på Scanias server, som rådatafiler. 
Dessa filer överförs till ett kompatibelt filformat och granskas manuellt. Även övriga mätfiler ska 
behandlas och sparas ned. Efter granskningen sparas de redigerade filerna på nytt på servern och 
lastanalysprocessen börjar om. Under andra varvet i process utförs endast de första två och de 
sista två stegen i processen (initiering och planering, sedan analys, arkivering och skrotning). För 
beräkning och granskning av mätdatan från accelerometern och lasern används då 
dataprogrammen Glyphworks och MATLAB. När signalerna från de olika givarna har bearbetats, 
kan signalerna omvandlas till en vägprofil. Se avsnitt 2. 
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3 Analys 

3.1 Förslag på bättre mätutrustning eller system 

En undersökning har gjorts av marknaden för mätutrustning och -system enligt det som 
beskrivits i Lösningsmetoder (avsnitt 1.6). De förslag som varit intressanta har samlats i listan 
nedan, för att sedan gås igenom och gallras så att 7 förslag återstår. En del av nedanstående 
förslag innebär bytet av en givare i det befintliga mätsystemet mot en annan givare, en del handlar 
om att lägga till kompletterande givare. Andra innebär att byta ut hela mätsystemet och att byta ut 
vissa och lägga till vissa/andra givare för att skapa nya system. Det finns metoder beskrivna i 
olika konferensartiklar och avhandlingar som beskriver mätning av 3D-objekt, och i vissa fall 
ytor, med stillbilder och filmkameror. 

1. Treaxlig accelerometer från Advanced Sensors Calibration, modell ASC 5721 eller ASC 
5511. (ASC, 2012) 

2. Gyro STIM210 från Sensonor AS som kompletterar det befintliga mätsystemet, och 
korrigering för krängning hos fordonet kan även testas. (Sensonor, 2014a) 

3. Treaxlig accelerometer från Advanced Sensors Calibration, modell ASC 5511LN i 
kombination med gyro STIM210 från Sensonor AS och den befintliga lasern. 

4. 6 axlig IMU STIM300 från Sensonor AS som innehåller både gyron, accelerometrar och 
inclinometrar. Ersätter accelerometern men inte lasern eller upphängningen. (Sensonor, 
2014b) 

5. Mätning av 3D-objekt med en videokamera och en treaxlig accelerometer. (Akamatsu, 
et al., 2013) 

6. Komplettering av det befintliga mätsystemet med KS48C accelerometer från MMF 
GmbH som mäter lågfrekventa rörelser. (MMF, 2012) 

7. Laser RST Portable system, profilometer från Ramböll (se bilaga 6.4.4.) 
8. Undersöka möjligheten att montera hela systemet på en gyroplattform, alternativt en 

som har aktiv dämpning/ kardanupphängning  
9. Avbildning med kamera, ljus och speglar (Guggenheim, et al., 2013) 
10. Mätning av 3D-profiler med hjälp av en stillbild från en projektor (Kondiparthi, 2014)  
11. Treaxlig accelerometerprototyp IQA10 från IMEGO (IMEGO, 2008) 
12. Löst, ofjädrat system, så kallad bogserad mätvagn för mätning av tvärfall och 

längdmätning. (VV, 1994) 
13. 3D-skanning av väghinder eller provbana (Ikonomov & Choudhury, 2011) 
14. Multisensoriskt återskapande av vägprofil i 3D (Yu, et al., 2007) 
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3.2 Beskrivning av lösningsförslag 

3.2.1 Förslag som valts bort 

Av de förslag som räknats upp i avsnitt 3.1, har hälften valts bort inför nästa steg i analysen. 
Nedan följer en kort förklaring av varför varje förslag valts bort. 

Förslag 8 Aktiv dämpning av hela systemet 

Ett förslag som har övervägts i beslutsprocessen är att byta ut det befintliga balksystemet mot ett 
balksystem som har aktiv dämpning, eller att komplettera systemet med en dämpare. Fördelarna 
med denna förändring är att hela systemet får samma referens, och denna har en aktiv fjädring 
som motverkar bruset. En nackdel med förslaget är att det antas innebära vissa miljöbelastningar, 
i och med att ett delsystem skulle läggas till i det befintliga mätsystemet. En annan nackdel är den 
eventuella svårigheten i att montera den nya balken, som förmodas bli tyngre att lyfta på plats. 

Förslag 9 Avbildning med kamera, ljus och speglar 

Förslaget fungerar inte med ett rörligt mål som vägen i detta fall skulle vara, då metoden kräver 
en tidsrymd på 10 sekunder för att avbildningen ska bli korrekt, men den har fördelen att 
noggrannheten är minst 0,4 mm. 

Förslag 10 Mätning av 3D-profiler med hjälp av en stillbild från en projektor.  

I metoden projekteras ett periodiskt gitter på ytan av en diffust reflekterande föremål. När gittret 
betraktas i en vinkel mot projektorns riktning, deformeras gitterlinjerna på grund av formen på 
föremålets yta. Avbildningen av de deformerade gitterlinjerna behandlas sedan med 3-
dimensionell bildbehandling. Då detta förslag liksom förslag 9 inte fungerar att mäta ett rörligt 
mål med (Kondiparthi 2014, 13), valdes det bort. 

Förslag 11 Accelerometerprototypen IQA10 

Accelerometern IQA10, som tillverkas på beställning av IMEGO, utlovas kunna möta 
accelerometerns uppställda krav. Den uppfattades först som en produkt som fanns på 
marknaden, men visade sig vara under utveckling. Lösningen blir således något mer svårtillgänglig 
än de som är med i utvärderingen, eftersom den kräver viss testning och upphandling. Därför 
uteslöts tills vidare IQA10 från utvärderingen trots att den i förlängningen kan vara värd att 
utveckla. Se Rekommendationer för fortsatt arbete, avsnitt 4.2. 

Förslag 12 Bogserad mätvagn 

En bogserad mätvagn består av en fordonsdel som har en justerbar tvärfallsbom (2,2 till 5 meter 
lång) och en centralenhet som omvandlar de uppmätta rörelserna till en digital signal. 
Utrustningen mäter ojämnheter, tvärfall och vinkelavvikelse från en referenspunkt på 
horisontalplanet. Förslaget har en stor nackdel i att fordonshastigheten inte får överstiga 10 km/h 
eftersom mätnoggrannheten då påverkas negativt. Utrustningen anses inte heller kunna mäta 
vägprofilen i ett tillfredsställande stabilt läge jämfört med mätfordonets däck. 

Förslag 13 3D-skanning av väghinder eller provbana 

Ett mätsystem som kan avbilda väghindren och provbanan tredimensionellt. Mätsystemet består 
av två 3D-laserskannrar som mäter fordonets position och avståndet mellan fordon och vägyta. 
Det skapar därefter en tredimensionell mätdatabas. Databasen visualiseras som ett punktmoln där 
varje individuellt inmätt punkt representeras av en punkt. Mätsystemet har en noggrannhet på  
± 5 mm, som inte är tillräckligt noggrant för Scanias behov. 
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Förslag 14 Multisensoriskt återskapande av vägprofil i 3D 

3D-återskapande av vägprofilen med hjälp av 3D-laser, videokamera, GPS och IMU. Vägytan 
skannas först med 3D-lasrarna, sedan bearbetas den uppmätta datan med en algoritm och 
därefter skapas och visualiseras 3D vägprofilen. Mätsystemet har en noggrannhet på 1 cm i 
tvärled och 3-6 cm i längsled, vilket inte räcker för Scanias krav. Förslaget liknar förslag 7 som 
tagits med i utvärderingen, i utformningen, men det är äldre och inte lika noggrant. 

3.2.2 Förslag som valts till vidare analys 

Förslag 1 Accelerometer från ASC + befintlig laser 

Det första förslaget på förbättring av mätsystemet är att den accelerometer som använts vid den 
senaste mätningen byts ut mot en accelerometer av modell ASC5511LN från Advanced Sensors 
Calibration GmbH. Bytet skulle medföra en förbättring i att ASC5511 är en accelerometer med 

särskilt låg brusnivå. ASC5511 har en brusnivå på 25 g/√Hz jämfört med den befintliga 

accelerometerns nivå på 350 g/√Hz. Efter ungefär halva examensarbetet framkom det att 
accelerometern ASC4411 tidigare testats av RTRA, men att den har en fasförskjutning jämfört 
med den befintliga lasermätaren (utsignalen sänds något senare än laserns utsignal). ASC4411 är 
av en liknande typ som ASC5511 och denna fasförskjutning finns även hos den. Efter ett 
upplysande telefonsamtal med ASC (ASC, 2014) är det nu känt att ett kalibreringsblad skall 
användas vid mätning med givare av denna typ, och att förskjutningen med hjälp av det går att 
beräkna och kompensera för. ASC5511 kan dessutom beställas med en förinställd 
specialkalibrering mellan 0,5 – 200 Hz och är då särskilt känslig på mätning i detta spann.

 

Figur 6. Accelerometern ASC5511 (ASC, 2012) 

Denna förändring av systemet påverkar inte de andra värderingskriterierna märkbart. Varken 
monteringen på lastbilen eller övrig hantering av komponenter vad gäller antal och vikt förändras. 
ASC5511 är en något mindre komponent, och har därför ingen påtaglig negativ inverkan på 
miljön på längre sikt, om denna komponent ska fortsätta att användas i framtiden. Varje byte av 
komponenter innebär dock i förlängningen tillverkning av nya komponenter, så varje förändring 
kan anses ha en negativ inverkan på kort sikt. 

Förslag 2 Gyro från Sensonor + befintlig accelerometer och laser 

Ett förslag för att kunna mäta de lågfrekventa rörelserna är att kombinera ett gyroskop med de 
övriga givarna i mätsystemet som RTRA använde vid den senaste vägprofilmätningen. 
Gyroskopet ger oss vinkelhastigheten hos fordonsrörelsen i enheten [grad/s]. Detta ger derivatan 
av vinkeländringen över tiden. 
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För att erhålla vinkeländringen integreras vinkelhastigheten. Med antagandet att initialvärdena är 

 =0,   =0 och t0=0 kan vinkeländringen vid en given tidpunkt beräknas med hjälp av följande 
ekvation: 

              
 

  

         

 

  

 

Gyroskop kan fånga upp låga frekvenser bättre än accelerometrar, men en nackdel med 
gyroskopet är att dess värde ibland förändras snabbare än samplingshastigheten. Dessa 
förändringar kan inte upptäckas, och integreringen av vinkelhastigheten kan då medföra ett fel 
som ökar med tiden. Felet, som kallas ”drift”, leder till att gyroskopet inte visar korrekt position 
efter en längre tid. Driften minskas med hjälp av ett högpassfilter vid efterbehandlingen. 

 

Figur 7. Gyroskopet STIM210 (Sensonor, 2014a) 

Den treaxliga gyromodulen STIM210, som kommer från leverantören Sensonor AS (se bilaga 
6.4.7), är tillverkad med MEMS-teknik och uppfyller kraven som ställts på att ha väldigt lågt 
egenbrus och den har en maximal samplingsfrekvens på upp till 2 kHz, vilket är önskvärt i denna 
tillämpning.  

Förslag 3 Gyro från Sensonor + Accelerometer från ASC + befintlig laser 

En kombination av de första två förslagen erbjuder en större mätnoggrannhet på ett bredare 
frekvensområde. Lågfrekventa rörelser registreras med hög noggrannhet av gyroskopet STIM210 
och de högfrekventa rörelserna mäts av ASC5511. 

Förslag 4 IMU från Sensonor + befintlig laser 

Ett förslag på förbättring av RTRA:s mätsystem är att ersätta den befintliga accelerometern med 
en sexaxlig IMU(Inertial Measurement Unit) av modell STIM300 från Sensonor AS. 

 

Figur 8. STIM300, IMU från Sensonor. (Sensonor, 2014b) 

STIM300 är ett elektroniskt mätinstrument som innehåller tre accelerometrar som mäter 
translationsaccelerationen, tre MEMS-tillverkade gyroskop som beskiver fordonets 
vinkelhastighet kring var och en av sensoraxlarna samt tre inklinometrar som läser av lutningen 
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på varje fordonsrörelse. Med gyroskopet och inklinometern kan de låga frekvenserna fångas upp, 
och de högfrekventa rörelserna kan mätas med accelerometern. Den maximala 
samplingsfrekvensen på varje komponent i STIM300 är 2 kHz. 

Fordonets rörelse kan bestämmas genom att kombinera uppmätt data från accelerometern och 
gyroskopet. Till detta kan ett Kalmanfilter användas. Filtret kombinerar mätsignalerna från 
accelerometern och gyroskopet för att ta bort brus och skapa en sammansatt utsignal för de 
filtrerade sensorerna. Beskrivning eller analys av Kalmanfiltrets matematiska algoritm ingår ej i 
detta examensarbete. 

Förslag 5 3D-accelerometer och videokamera 

Ett annat förslag är att byta ut det befintliga mätsystemet mot en tredimensionell 
vägprofilsmätare. I mätsystemet ingår en rörlig videokamera och en 3D-accelerometer som 
räknar ut accelerationen längs X-,Y- och Z- axlarna. 

3D-accelerometern har en samplingstid på 5 millisekunder. Med hjälp av denna komponent 
räknas avståndet från kameran till ytan av det rörliga objektet (vägbanan) ut, och den verkliga 3D-
positionen mäts med hjälp av de beräknade kamerarörelserna. 

En fördel med mätmetoden är att den kan mäta de lågfrekventa rörelserna och mätområdet kan 
ställas brett. En nackdel som metoden har är att noggrannheten blir sämre ju högre 
mäthastigheten är. Mätnoggrannhet ligger på ± 2,8%, vilket är sämre än noggrannheten på 
RTRA:s befintliga metod. Mätsystemet går heller inte att använda med laser. 

Förslag 6 Accelerometer från MMF + befintlig accelerometer & laser 

För att kunna mäta de låga frekvenserna samtidigt som de höga finns ytterligare tillvägagångssätt. 
Flera accelerometrar med olika mätområden kan mäta samma sträcka samtidigt, och signalerna 
kan sedan ”giftas ihop” (Andersson, 2014). Med detta menas att signalerna överlappar varandra 
så att accelerometrarna, trots att ingen av dem täcker in hela området på egen hand, tillsammans 
täcker in hela det önskade mätområde. Laserdelen av det befintliga mätsystemet ändras inte, och 
signalbehandlingen utökas något för den nya accelerometern, men samma princip för filtrering 
kan användas som med den befintliga accelerometern. 

 

Figur 9. KS48C från MMF. (MMF, 2014b) 

Förslag 7  Laser RST Portable system, profilometer från Ramböll 

Ramböll erbjuder kompletta profilometersystem mot beställning. I Figur 10 syns det portabla 
systemet, som kan fästas på olika fordon. Det kan innefatta både accelerometrar, gyron, 
inklinometrar, lasermätare, DGPS- positionering och videokamera. Givarna är monterade på ett 
balksystem och har en maximal samplingsfrekvens på 32 kHz. Det ingår dessutom en 
databehandlingsenhet som är integrerad i RST Portable systemet, en PSU, en WPT givare, en 
skärm och ett tangentbord med mus. Avståndet mellan givarna är justerbart upp till 1,8 meter 
mellan vänster och höger hjulspår. Laser RST Portable system kan mäta våglängder på upp till 
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100 meter. Ramböll utför även egna mätningar åt sina kunder, och använder då en 
komplettlösning som syns i Figur 11.  

 

Figur 10. Det portabla profilometersystemet från Ramböll, fäst på en personbil. (Ramböll 
datablad, Bilaga 6.4.4.) 

 

Figur 11. Laser RST komplettlösning. (Ramböll, 2013) 
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3.2.3 Utvärdering av förslag 

För att utvärdera de förslag som valts till vidare analys, har vi använt oss av en beslutsmatris, (se 
3.2.4.) som väger förslagen mot varandra med hjälp av viktade kriterier. (Se Tabell 1) Verktyget 
heter Pughmatris och är en generell metod för att kunna utvärdera olika lösningsförslag på ett 
strukturerat sätt. Varje förslag värderas efter sin förmåga att uppfylla de utvalda kriterierna i 
jämförelse med referensen. De värderas till +1 (bättre än referens), 0 (lika bra som referens) eller 
-1 (sämre än referens). Denna värdering viktas sedan efter hur stor betydelse varje kriterium har 
för mätsystemet i stort. Den viktade poängen summeras sedan, och en rangordning av förslagen 
görs. 

 

Tabell 1. Viktade kriterier från beslutsmatrisen för värdering av förslagen. Framtagna tillsammans 
med handledare från Scania, 2014-04-24. 

3.2.4 Detaljerad förklaring av kriterier och viktning 

1. Användning med befintlig GPS och laser (10) 

Att kunna positionera sig med referensens GPS och laser underlättar behandlingen av mätdatan. 
Därför har kriteriet fått så stor viktning. I uppdragsbeskrivningen finns det beskrivet att 
”Utrustningen bör kunna användas i kombination med laser samt GPS givare.” Om systemet 
använder den befintliga lasern och GPS:en ges [0], om inte ges [-1]. I ett fall finns en integrerad 
DGPS-givare, som har högre noggrannhet än den befintliga lösningen. Detta ger [1]. 

2. Användning med befintliga fästanordningar (2) 

Detta kriterium har fått låg vikt eftersom användandet av de befintliga fästanordningarna inte 
direkt påverkar systemets prestation. Det skulle dock vara praktiskt att kunna använda dem, 
därför finns kriteriet ändå med. Om de befintliga fästanordningarna kan användas utan 
anpassningar, ges [0]. Om anpassning krävs eller fästanordningarna av någon annan anledning 
inte kan användas, ges [-1]. 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h) (9) 

Att kunna använda mätsystemet i höga hastigheter är viktigt för att ha möjligheten att använda 
mätsystemet ute på trafikerade vägar, till exempel vid fältmätningar hos kunder. Eftersom 
referensen klarar av mätning i området mellan 30 km/h och 90 km/h, ger detta [0], och om 
förslaget mäter ett mindre spann ger detta [-1]. 

Viktning

10

2

9

5

4

3

9

9

10

6

8

8

5

7

8

4

5

Kriterier

1. Användning med befintlig GPS och laser

2. Användning med befintliga fästanordningar

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h)

17. Miljöpåverkan

4. Lätt att montera/demontera 

5. Snabbt att montera/demontera

6. Vikt på mätsystemet/lyftanordning vid montering

7. Samplingsfrekvens accelerometer

8. Samplingsfrekvens gyro

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser

11. Drift accelerometer 

12. Drift gyro 

13. Givarantal

14. Krav på efterarbete, filtrering osv.

15. Korrigera för ytterligare riktningar

16. Energiförbrukning



 
18 

4. Lätt att montera/demontera (5) 

Hur enkelt det är att montera systemet, hur mycket krävs av montören? Om givarna i förslaget 
kräver ny kunskap som inte krävdes för att montera referenssystemet ges [-1]. Om ingen ny 
kunskap krävs, ges [0] och om förslaget kräver mindre av montören ges [1]. 

5. Snabbt att montera/demontera (4) 

Värderar hur lång tid det tar att montera och demontera mätutrustningen, vilket inte är lika 
viktigt som kriterium 4 eftersom monteringen bara sker cirka 8 gånger per år. Om förslaget 
innebär lika lång monteringstid som referensen ges [0], om monteringen tar kortare tid ges [1], 
och om den tar längre tid ges [-1]. 

6. Vikt på mätsystemet (lyftanordning vid montering) (3) 

Detta kriterium handlar om hur montören påverkas ergonomiskt av att använda mätsystemet. 
Eftersom monteringen, som sagt i kriterium 5, inte sker så ofta, får kriteriet inte så stor viktning. 
Om systemet har ungefär lika stor vikt så att inte en lyftanordning krävs för att montera den ges 
[0], om det är en stor förändring i storlek eller utformning på systemet, ges [-1]. 

7. Samplingsfrekvens accelerometer (9) 

Många av mätmetoderna angav en samplingsfrekvens på 2 kHz. Även i den senaste mätningen 
med den befintliga metoden var samplingsfrekvensen 2 kHz. Förbättringspotential ligger i att 
använda högre samplingsfrekvenser för att få en noggrann mätning i ett större spann av 
hastigheter. Högre samplingsfrekvens går att åstadkomma med referensaccelerometern, men här 
har förslagen jämförts med den senaste mätningens förutsättningar. En samplingsfrekvens lika 
hög som referensen ger [0], en högre samplingsfrekvens ger [1], en lägre eller okänd frekvens ger 
[-1].  

8. Samplingsfrekvens gyro (9) 

Hur många mätpunkter som gyrot registrerar per sekund. Ju högre samplingsfrekvens givaren 
har, desto högre upplösning blir det på mätresultatet. Har förslagets gyro en samplingsfrekvens 
på 2 kHz eller högre ges [1], och har det en lägre frekvens än 2 kHz ges [-1]. 

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser (10) 

Detta kriterium motsvarar huvuduppgiften i uppdraget och har därför fått viktningen 10. 
”Noggrannhet” innefattar både precisionen på mätningen, förväntat resultat efter den filtrering 
som kan göras med metoden och sammanförandet av olika signaler till en vägprofil. Tros 
förslaget uppfylla dessa noggrannhetskriterier bättre än referensen ges [1], annars ges [-1]. 

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser (6) 

Se kriterium 9 ovan för definitionen som används för ”noggrannhet”. Detta kriterium har fått 
lägre viktning för att det med den befintliga mätmetoden inte finns lika stora problem med 
mätningen av höga frekvenser. Anses förslaget ha en lika bra hantering av höga frekvenser ges 
[0], anses den hantera höga frekvenser mer noggrant ges [1], och anses den hantera dem sämre 
ges [-1]. 

11. Drift accelerometer (8) 

Det ackumulerade felet som accelerometern ger. Kräver filtrering, förekomsten av accelerometer 
i systemet ger [-1], avsaknad av accelerometer ger [0]. 

12. Drift gyro (8) 

Det ackumulerade felet som gyroskopet ger. Kräver filtrering, förekomsten av ett gyro i förslaget 
ger [-1], avsaknad av gyro ger [0].  
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13. Givarantal (5) 

Ju fler givare som finns i systemet desto större är behovet av kommunikation mellan dem, och 
sammanförande av olika signaler, i vissa fall olika typer av signaler. Samma antal givare som 
referensen med samma inhämtning av information ger [0], fler givare eller givare med nya 
signaltyper ger [-1], färre givare eller samma antal givare som ger mer information ger [1]. 

14. Krav på efterarbete, filtrering osv. (7) 

Samtliga mätmetodsförslag kräver någon form av filtrering. Här ges [-1] för förslag som kräver 
fler eller nya typer av filtrering och [0] om filtreringen som krävs med förslaget är av samma typ 
eller omfattning som referensen. 

15. Korrigera för ytterligare riktningar (8) 

Det är ett önskemål från RTRA att förslaget, om möjligt, ska kunna registrera även andra rörelser 
än vertikala. Därför får förslaget [1] om det kan registrera rörelser i sidled, rotationer eller 
vinkeländringar. [0] ges om bara rörelser i vertikalled registreras. 

16. Energiförbrukning (4) 

Exakta värden finns inte i alla datablad, så en uppskattning har gjorts på total energi som 
används. Om en avsevärt större mängd energi går åt till att driva förslagets system ges [-1]. Om 
systemets antal givare är likvärdigt med referensen ges [0]. 

17. Miljöpåverkan (5) 

Miljöbelastningen hade kunnat värderas på en bred grund, där man uppskattar den långsiktiga 
belastning som undermåliga mätningsredskap innebär. Dessa kan leda till sämre testning av 
Scanias lastbilar som gör att inte brister blir synliga i tid och därmed inte förhindras från att gå i 
produktion. Detta kan leda till reparationer och tillverkning av nya komponenter för att ersätta 
kasserade. Samtliga förbättringar på mätsystemet kan anses påverka miljön positivt ur detta breda, 
långsiktiga perspektiv. Det har dock i detta arbete prioriterats att undersöka den kortsiktiga 
miljöpåverkan som en ändring i profilmätningssystemet skulle innebära.  
Även i detta kriterium är det svårt att få tag på siffror från databladen på hur varje förslag 
påverkar miljön. Det har därför gjorts en uppskattning beroende på de givare som skall läggas till 
i systemet, och materialet som krävs för att tillverka dessa. Om förslaget innebär att en 
komponent byts ut mot en annan, ger detta [0]. Om det läggs till någon eller flera givare ges [-1]. 

Borttagna kriterier 

Det fanns även ett antal kriterier till som hade varit nyttiga att jämföra, men dessa fick tas bort på 
grund av bristande information i datablad och hos de tillverkare/leverantörer som kontaktats. 

 Reaktionstid för accelerometer och för gyroskop – Reaktionstid fanns angivet i vissa 
datablad, och uppstartstid i andra, och dessa jämfördes först, men då de inte var 
relaterade till varandra fick kriteriet strykas. 

 Hantering av lågfrekvent brus (≤0.1 Hz) och Hantering av högfrekvent brus (≥0.3 
Hz) – Dessa hör ihop, och har bedömts vara överflödiga, eftersom det finns andra 
kriterier som handlar om noggrannhet vid olika frekvenser. Kriterierna har också 
bedömts vara för vaga, eftersom de avser ett helt förlopp av insamling och hantering som 
kan variera mellan olika givare. 

 Matningsspänning – Det skulle ha varit värdefullt för Scania att få reda på om de 
föreslagna givarna passar in i den elektriska matningen som finns i det nuvarande 
systemet, för de givare som ska implementeras i det befintliga mätsystemet. Detta fanns 
dock inte i de flesta datablad som användes för att samla information. Det kunde därför 
inte jämföras, eftersom inte uppgiften fanns för alla förslag. 
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3.2.5 Pughmatris 

Utfallet av värderingen syns i Pughmatrisen. För en detaljerad genomgång av de fem förslag som 
rangordnats högst, se bilaga 6.1. 

  

Viktning

10  = Högst nödvändigt kriterium

1  = försumbar funktion

Värdering

1  = bättre än referens

0  = lika bra som referens

-1  = sämre än referens

Viktning Referens Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 Förslag 6 Förslag 7

10 0 0 0 0 0 -1 0 1

2 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1

9 0 0 0 0 0 -1 0 0

5 0 0 0 0 0 -1 0 -1

4 0 0 -1 -1 -1 -1 0 1

3 0 0 0 0 0 -1 0 -1

9 0 0 0 0 0 0 -1 1

9 0 0 1 1 0 0 0 1

10 0 1 1 1 1 1 1 1

6 0 1 0 1 1 -1 0 0

8 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

8 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1

5 0 0 -1 -1 1 1 -1 1

7 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0

8 0 0 1 1 1 0 0 1

4 0 0 0 0 0 -1 0 -1

5 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1

2 3 4 4 2 1 7

13 7 6 9 4 11 3

2 7 7 4 11 5 7

16 27 33 29 15 10 55

15 39 39 27 63 31 35

1 -12 -6 2 -48 -21 20

3 5 4 2 7 6 1

SÄMST     BÄST

Förslag 1

Förslag 3

Förslag 4

8. Samplingsfrekvens gyro

6. Vikt på mätsystemet/lyftanordning vid montering

7. Samplingsfrekvens accelerometer

Förslag 6

Förslag 5

1. Användning med befintlig GPS och laser

3D-accelerometer och videokamera

Accelerometer KS48C från MMF + befintlig accelerometer 

och laser

+ nuvarande accelerometer & laser
Laser RST Portabel system (profilometer) från Ramböll

Accelerometer ASC 5511 från Advanced Sensors 

Calibration + befintlig laser

Gyro STIM210 från Sensonor 

+ befintlig accelerometer och laser

Gyro STIM210 från Sensonor 

+ ASC 5511 + befintlig laser

IMU STIM300 från Sensonor + befintlig laser

Pughmatris vägprofilmätning

Summa +1

Summa 0

Summa -1

Förslag 2

Förslag 7

17. Miljöpåverkan

11. Drift accelerometer 

Kriterier

2. Användning med befintliga fästanordningar

12. Drift gyro 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h)

4. Lätt att montera/demontera 

16. Energiförbrukning

5. Snabbt att montera/demontera

14. Krav på efterarbete, filtrering osv.

Rangordning

Summa positiv viktning

Summa negativ viktning

Summa viktning

15. Korrigera för ytterligare riktningar

13. Givarantal

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser
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4 Slutsats och Rekommendationer 

4.1 Slutsats 

Den givare i vägprofilmätningssystemet som efter förstudien bedömdes vara lämpligast att byta 
ut var accelerometern. Detta är på grund av att de lågfrekventa rörelser som systemet utsätts för 
inte mäts korrekt av accelerometern. En annan förbättring av systemet kan vara att addera 
ytterligare givare till systemet. Ett gyroskop som mäter lågfrekventa rörelser med en lägre 
brusnivå kan läggas till i systemet för att komplettera accelerometern, som i nuläget registrerar de 
högfrekventa rörelserna i en tillfredställande utsträckning. På marknaden finns också bra IMU:er 
som innehåller både accelerometrar, gyron och dessutom inklinometrar. Om man skulle byta ut 
den befintliga accelerometern mot en av dessa registreras flera mätområden i samma givare som 
tillsammans täcker in ett större område. Signalbehandlingen kan därmed bli enklare och mer 
effektiv. I den forskning som gjorts den senaste tiden finns en del mätmetoder som använder 
fotografering av olika slag, scanning och stillbilder samt 3D-lasermätningar med hjälp av filtrering 
och datamatchning. Noggrannheten varierar, och i många av fallen krävs speciella mätfordon 
eller stillastående mätutrustning och mätobjekt. Ytterligare möjlighet finns i att köpa in kompletta 
profilometersystem som kan utvecklas i samarbete med tillverkarna för att uppfylla de krav som 
finns från RTRA. Den första analysen genererade totalt 14 lösningsförslag, som sedan 
reducerades till de sju förslag som ansågs vara lämpligast att gå vidare med. De sju förslag på 
mätmetodsförbättringar som gick vidare från den första analysen har analyserats vidare med hjälp 
av en Pughmatris som viktar för- och nackdelarna med hjälp av ett antal kriterier som tagits fram 
i samarbete med RTRA (se Tabell 1). Det har sedan gjorts rekommendationer på olika lösningar 
beroende på hur mycket kapital som kan frigöras för ändamålet. Arbetet utfördes på ett 
tillfredsställande sätt på utsatt tid, och Scania är nöjda med resultatet. 

4.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Utifrån ovanstående analys och slutsats rekommenderas Scania AB att i sin utveckling av 
metoden för vägprofilsmätning vidta en av tre nedanstående åtgärder. I respektive avsnitt 
beskrivs metoden kortfattat, för- och nackdelar med att använda den, samt nästa steg mot att 
implementera metoden hos RTRA. De olika metoderna kan vara olika attraktiva för RTRA 
beroende på vilka prioriteringar de har vid inköpstillfället. Vissa är mer ekonomiska, medan andra 
kräver större signalbehandlingskompetens. 

4.2.1 Laser RST Portable system (profilometer) från Ramböll 
(Förslag 7) 

Mätsystemet har både accelerometrar, gyron, inklinometrar, lasermätare, DGPS- positionering 
och videokamera. Lågfrekventa rörelser mäts med hjälp av gyro och inklinometer och de 
högfrekventa signalerna fångas upp av accelerometern. Gyron i mätsystemet kan mäta 
krängnings- och rotationsrörelser. Samplingsfrekvensen på de ingående givarna i Laser RST 
Portable system kan ställas till 16 och även upp till 32 kHz, vilket är högre än den maximala 
samplingsfrekvensen hos de befintliga givarna. Systemet har en bra mätnoggrannhet på 
lågfrekventa rörelser eftersom det kan mäta våglängder på upp till 100 meter. Fördelen med 
mätsystemet är att det har en databehandlingsenhet integrerad i sig och att det inte krävs några 
större kompetenser för signalbehandlingen. Mätsystemet fungerar i höga hastigheter. Det kan 
fästas på olika fordon och har möjligheten att användas ute på trafikerade vägar. Systemet kan 
anpassas efter Scanias behov vid ett eventuellt samarbete. När hela systemet utvecklas i 
samarbete med en extern leverantör får beställaren en viss trygghet i att kunna reklamera 
mätsystemet om det inte fungerar som utlovat. 

Prisuppskattning: 1-1,5 MSEK 
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4.2.2 STIM300 IMU + befintlig laser (Förslag 4) 

Genom att ersätta den nuvarande accelerometern med IMU:n STIM300 från Sensonor AS kan 
både lågfrekventa och högfrekventa rörelser hos ett fordon mätas. Mätmetoden kan användas i 
kombination med befintlig laser och GPS. Mätningen kan ske vid alla önskvärda hastigheter med 
en bra noggrannhet eftersom de lågfrekventa rörelserna mäts med IMU:s gyro och de 
högfrekventa fångas upp av accelerometern. Alla givarna i STIM300 har en maximal 
samlingsfrekvens på upp till 2 kHz, vilket är samma som referensaccelerometern. En annan 
fördel är att användandet av ett gyro i mätmetoden gör att fordonets krängningar och nickningar 
kan registreras. 

En nackdel med mätmetoden är att det kräver större kompetens för signalbehandling. För att 
kunna bestämma fordonets rörelse måste uppmätt data från IMU:ns givare kombineras och för 
detta bör ett kalman filter användas. 

Prisuppskattning: 60 000 SEK 

4.2.3 ASC5511 accelerometer från Advanced Sensors Calibration 
+ befintlig laser (Förslag 1) 

Ett byte av den befintliga accelerometern mot accelerometern ASC5511 från Advanced Sensors 
Calibration leder till en bättre noggrannhet i mätningen av lågfrekventa rörelser eftersom 

ASC5511 har en låg brusnivå på 25 g/√Hz. Brusnivån är betydigt lägre än den befintliga 
accelerometerns. Mätningen fungerar vid höga hastigheter och förslaget går att tillämpa 
tillsammans med befintlig GPS och lasergivare. 

Nackdelen med mätmetoden är att accelerometern ASC5511 har en fasvridning i signalen och 
signalen måste korrigeras i efterhand. Med hjälp av ett kalibreringsblad kan fasvridningen 
beräknas och kompenseras för. Leverantören har möjligheten att kalibrera ASC5511 för signaler 
med låga frekvenser mellan 0,5-200 Hz. Då blir vägprofilmätningen extra noggrann för 
lågfrekventa rörelser. 

Prisuppskattning: 15 000 SEK 

4.2.4 Vidare läsning 

Det finns även ett par förslag som inte undersökts närmare, eller som kräver ytterligare 
efterforskning än vad som rymts inom ramarna för detta examensarbete. 

 VTI har utvecklat en profilometer tillsammans med Ramböll och beställer den numera 
från dem. De utför även mätningar åt kunder. Profilmätningen utförs med ett laser RST 
(Road surface tester) mätfordon. (VTI, 2014) 

 Greenwood Engineering tillverkar profilometrar och annan mätutrustning. 

 Accelerometern IQA10, kan vara värd att kolla upp som alternativ till förslag 1 (se 4.2.3 
ovan) 

 Pavemetrics LCMS, ett system för att med hjälp av laser mäta sprickor i vägbanan och det 
allmänna tillståndet på vägen. (Laurent, et al., 2013) 

 Balk med aktiv dämpare enligt förslag 8. I fordonsbranschen hittades inga bra exempel på 
systemet inom ramarna för det här projektet, detaljer kring funktionerna har inte 
undersökts. Ett eget system skulle eventuellt kunna utvecklas hos Scania, men ett sådant 
projekt ligger utanför detta arbete.  
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6 Bilagor 

6.1 Detaljerad genomgång av förslagsvärderingen 

Som en förklaring till hur de fem främsta förslagen värderats i Pughmatrisen (se avsnitt 3.2.5) 
finns nedan en motivering till värderingen efter varje kriterium. 

6.1.1 Förslag 1  Accelerometer ASC 5511 + befintlig laser 

1. Användning med befintlig GPS och laser 

0 – Kan användas ihop med GPS, använder befintlig laser. 

2. Användning med befintliga fästanordningar 

0 – Eftersom hålen på denna också är två till antalet, och sitter på en rät linje, går det bra 

att fästa dem i spåret på balksystemet trots att inte avståndet mellan hålen är lika stort 

som på referensaccelerometern. 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h) 

0 – Samma samplingsfrekvens, samma körhastighet bör fungera. 

4. Lätt att montera/demontera 

0 – Samma monteringssätt som referensaccelerometern. 

5. Snabbt att montera/demontera 

0 – Samma antal skruvar och givare som referensen. 

6. Vikt på mätsystemet (lyftanordning vid montering) 

0 –Inte märkbart tyngre eller lättare än referensaccelerometern. 

7. Samplingsfrekvens accelerometer 

0 – Analog, ställbar samplingsfrekvens, möjlighet till samma som referensen, 2 kHz. 

8. Samplingsfrekvens gyro 

0 – Finns ej gyro, (=samma) 

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser 

1 – Bruset angivet till 25 µV/√Hz, går att kalibrera för lågfrekventa mätningar. 

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser 

1 – Bruset angivet till 25 µV/√Hz 

11. Drift accelerometer  

-1 – Förslaget har en accelerometer. 

12. Drift gyro  

0 – Förslaget har ej gyro. 

13. Givarantal 

0 – Samma antal givare som referensen. 

14. Krav på efterarbete (filtrering osv.) 

-1 – Fasvridning i signalen, måste korrigeras i efterhand. 

15. Korrigera för ytterligare riktningar 

0 – Ingen kapacitet till detta, som tidigare lösning 

16. Energiförbrukning 

0 – Ej märkvärdigt mycket större, kan vara något mindre givet storleken 

17. Miljöpåverkan 

0 – Byte av accelerometern mot en ny givare, därmed ingen märkvärdig miljöbelastning. 
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6.1.2 Förslag 2  Gyro STIM210 + befintlig accelerometer och laser 

1. Användning med befintlig GPS och laser 

0 – Samma som referensen, gyrot har dessutom positionsbestämning med ett eget 

referenssystem. 

2. Användning med befintliga fästanordningar 

-1 – En ny givare i systemet kräver en infästning på mätfordonet. 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h) 

1 – Accelerometern behöver inte längre mäta de låga frekvenserna, därför fungerar en 

högre fart, då gyrot istället registrerar de låga frekvenserna. 

4. Lätt att montera/demontera 

0 – Ingen ökad kunskap krävs hos montören, en extra skruv ska eventuellt fästas. 

5. Snabbt att montera/demontera 

-1 – En extra givare kan ta längre tid att montera, beroende på hur den ska 

sammankopplas med de övriga givarna i systemet. 

6. Vikt på mätsystemet (lyftanordning vid montering) 

0 – Ingen större viktskillnad mot att inte ha ett gyro i systemet. 

7. Samplingsfrekvens accelerometer 

0 – Samma accelerometer som befintlig lösning. 

8. Samplingsfrekvens gyro 

1 – Samplingsfrekvens 2 kHz. 

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser 

1 – Gyrot fångar upp de låga frekvenserna bättre och accelerometern fångar upp de höga 

bättre, de två givarna kompletterar varandra. 

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser 

0 – Samma accelerometer som mäter de höga frekvenserna. 

11. Drift accelerometer  

-1 – Förslaget har accelerometer. 

12. Drift gyro  

-1 – Förslaget har gyro. 

13. Givarantal 

-1 – En givare mer än den tidigare lösningen, ny signalbehandling i och med tillägget av 

gyro. 

14. Krav på efterarbete (filtrering osv.) 

-1 – Filtrering av gyrosignalen behöver läggas till i mätningen. 

15. Korrigera för ytterligare riktningar 

1 – Gyrot kan registrera vissa krängnings- och rollningsrörelser 

16. Energiförbrukning 

0 – Har en givare ytterligare, men energiförbrukningen blir ej märkvärdigt mycket större. 

17. Miljöpåverkan 

-1 – En givare läggs till. 

6.1.3 Förslag 3  Gyro STIM210 +Accelerometer ASC 5511 + befintlig 
laser 

1. Användning med befintlig GPS och laser 

0 – Samma möjlighet att använda med befintlig GPS och befintlig laser 
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2. Användning med befintliga fästanordningar 

-1 – En ny givare i systemet kräver en infästning på mätfordonet. 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h) 

0 – Accelerometern behöver inte längre mäta de låga frekvenserna, därför fungerar en 

högre fart, då gyrot tar upp dessa värden. 

4. Lätt att montera/demontera 

0 – Ingen ökad kunskap krävs hos montören. 

5. Snabbt att montera/demontera 

-1 – En extra givare kan ta längre tid att montera, beroende på hur den ska kunna 

kommunicera med de övriga givarna i systemet. 

6. Vikt på mätsystemet (lyftanordning vid montering) 

0 – Ingen större viktskillnad mot att inte ha gyro i systemet. 

7. Samplingsfrekvens accelerometer 

0 – Signalen är analog, och kan ställas in till samma som referensen, 2 kHz. 

8. Samplingsfrekvens gyro 

1 – Samplingsfrekvens 2 kHz. 

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser 

1 – Gyrot fångar upp de låga frekvenserna bättre och accelerometern fångar upp de höga 

bättre, de två givarna kompletterar varandra. 

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser 

1 – Bruset angivet till 25 µV/√Hz 

11. Drift accelerometer  

-1 – Systemet innehåller en accelerometer. 

12. Drift gyro  

-1 – Systemet innehåller ett gyro 

13. Givarantal 

-1 – En givare mer än den tidigare lösningen 

14. Krav på efterarbete (filtrering osv.) 

-1 – Filtrering av gyrosignalen behöver läggas till i processen. 

15. Korrigera för ytterligare riktningar 

1 – Gyrot kan korrigera för vissa krängnings- och rollningsrörelser 

16. Energiförbrukning 

0 – Fler givare, något större energiförbrukning, men inte avsevärt mycket. 

17. Miljöpåverkan 

-1 – Tillägg av en givare, utbyte av en. 

6.1.4 Förslag 4  IMU STIM300 + befintlig laser 

1. Användning med befintlig GPS och laser 

0 – Samma möjlighet att använda med befintlig GPS och laser 

2. Användning med befintliga fästanordningar 

0 – Det finns tre hål för infästning, om de ska fästas direkt på balken kräver detta ett 

mellansteg, i annat fall blir det ingen extra svårighet, förslaget innebär bara ett byte av 

givare. 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h) 

1 – Det mer integrerade systemet ger en stabilare mätning i alla hastigheter 
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4. Lätt att montera/demontera 

0 – Lika många givare som referensen, bara två skruv. 

5. Snabbt att montera/demontera 

-1 – En skruv mer än referensen 

6. Vikt på mätsystemet (lyftanordning vid montering) 

0 – Något större givare än referensaccelerometern (55 g jämfört med 10 g). 

7. Samplingsfrekvens accelerometer 

0 – Samma som referensen, 2 kHz 

8. Samplingsfrekvens gyro 

0 – Givaren har samplingsfrekvens 2 kHz 

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser 

1 – Enheten innehåller gyroskop och inklinometrar som båda mäter låga frekvenser 

bättre än accelerometer. 

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser 

1 – Tre högklassiga accelerometrar ingår i enheten. 

11. Drift accelerometer  

-1 – Förslaget har flera accelerometrar 

12. Drift gyro  

-1 – Gyro finns med i IMU-givaren 

13. Givarantal 

1 – Fler givare i samma enhet, som ger mer information än att bara ha 
referensaccelerometern. 

14. Krav på efterarbete (filtrering osv.) 

-1 – Mer filtrering krävs, eftersom det ingår både inclinometrar och gyron som inte ingår i 

referensen. 

15. Korrigera för ytterligare riktningar 

1 – Gyro som mäter i flera riktningar kan fånga upp krängningar och roll-rörelser 

16. Energiförbrukning 

0 – Ej väsentligt mycket större elförbrukning än referensen, samma antal givare. 

17. Miljöpåverkan 

0 – Utbyte av accelerometer mot IMU. 

6.1.5 Förslag 7  Laser RST Portable system (profilometer) från Ramböll 

1. Användning med befintlig GPS och laser 

1 – Rambölls system använder sig av avståndsmätning med egen laser, och positionering 

med egen DGPS, som har en högre noggrannhet än GPS. 

2. Användning med befintliga fästanordningar 

-1 – Egen fästanordning skulle behöva utvecklas i samarbete med Ramböll 

3. Mätningshastighet (fordonsfart ca 30 km/h upp till 90 km/h) 

0 – Samma som referensen, kan köras i normala trafiksituationer 

4. Lätt att montera/demontera 

-1 – Kräver nya kunskaper eftersom inte mätsystemet används tidigare. 

5. Snabbt att montera/demontera 

1 – Eftersom systemet redan är monterat i sig (inte de separata delarna balk, laser, 

accelerometer etc.), tar hela systemet kortare tid att montera på testfordonet. 
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6. Vikt på mätsystemet (lyftanordning vid montering) 

-1 – Tyngre system med flera givare monterade på en balk. 

7. Samplingsfrekvens accelerometer 

1 – Samplingsfrekvensen är ställbar, 32 eller 64 kHz kan beställas. 

8. Samplingsfrekvens gyro 

1 – Ställbar med resten av systemet, sampling på 32 eller 64 kHz. 

9. Noggrannhet mätning av låga frekvenser 

1 – Det finns specificerat i databladet att systemet mäter våglängder på upp till 100 m. (Se 

bilaga 6.4.4) 

10. Noggrannhet mätning av höga frekvenser 

0 – Accelerometern antas vara bättre än referensen, givet den höga samplingsfrekvensen. 

11. Drift accelerometer  

-1 – Systemet innehåller minst en accelerometer. 

12. Drift gyro  

-1 – Systemet innehåller två gyron. 

13. Givarantal 

1 – Givarna är konfigurerade för att samarbeta. Mjukvaran i signalbearbetningsenheten 

levererar all data samlad. 

14. Krav på efterarbete (filtrering osv.) 

0 – Det enda förslaget med en databehandlingsenhet integrerad i sig. Som mest samma 

filtrering som referenssystemet kommer att krävas. 

18. Korrigera för ytterligare riktningar 

1 – Gyroskop finns med i systemet, därmed finns möjligheten att mäta upp krängningar 

och roll-rörelser. 

15. Energiförbrukning 

-1 – Större system med fler ingående funktioner kräver mer energi. 

16. Miljöpåverkan 

-1 – Mer material, en ny upphängning och nya lasrar och accelerometrar innebär en större 

belastning på miljön. 
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6.2 Datablad 

6.2.1 Datablad 4604 
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6.2.2 Datablad optoNCDT 1700 
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6.2.3 Internrapport om balksystemet 

Scania internrapport. 
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6.2.4 Ramböll Laser RST 
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6.2.5 Datablad STIM300 
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6.2.6 Datablad ASC5511 
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6.2.7 Datablad STIM210 
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(Hela databladet finns på Sensonors hemsida, se (Sensonor, 2014a))  
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6.2.8 Datablad KS48C 
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