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Sammanfattning 
Abstract 
Many traffic incidents are due to the driver’s lack of attention, resulting in dangerous lane departures, either 
sliding off the road or into the oppose lane. These kinds of incidents often have serious outcomes, which has 
led to much effort being concentrated on preventing or lessening the damages when the incident is already a 
fact, for example by installing safety belts and air bags. These measures may be considered to be acts of so-
called passive safety. Active safety on the other hand, means that the safety systems intervene before the 
incidents have occurred. Lane Keeping Aid (LKA), which has been developed and implemented in this 
master thesis project, is a system designed to support the driver in the lateral axis in situations when 
unwanted lane departure is an evident risk. 
To be able to determine when the system should intervene and support the driver, information regarding 
how the driver handles the vehicle, along with the vehicle’s position and direction in the lane, is essential. The 
car’s position may be obtained by installing a camera in the vehicle. The information needed regarding other 
things, e.g. the car’s position in relation to the lane, is obtained by using a Kalmanfilter, which is based on a 
physically developed model, and which estimates the mentioned distances. Based on measurements and 
estimated values, it is possible for the LKA system to calculate an assistance torque, aimed at decreasing the 
lateral deviation from the centre of the lane. An electric power steering, instead of a conventional hydraulic 
steering servo is then used to produce the torque. 
The LKA system has been developed in a simulation environment using Simulink before being implemented, 
in order to monitor the function of the system before beginning actual testdrives. Furthermore, real 
measurement data given at driving with the test vehicle has been used to adjust and test the function. 
The results from the project’s first phase, in the simulation environment, show that the estimated values from 
the Kalmanfilter correlates well with real test data. Simulations with real measurement data show that the 
system functions as intended. 
Finally, it may also be mentioned, that the system has yet not been fully tested in a vehicle equipped with an 
electric power steering, which ought to be included in future development of the system.  
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Abstract 

Many traffic incidents are due to the driver’s lack of attention, resulting in 
dangerous lane departures, either sliding off the road or into the oppose 
lane. These kinds of incidents often have serious outcomes, which has led 
to much effort being concentrated on preventing or lessening the damages 
when the incident is already a fact, for example by installing safety belts 
and air bags. These measures may be considered to be acts of so-called 
passive safety. 
Active safety on the other hand, means that the safety systems intervene 
before the incidents have occurred. Lane Keeping Aid (LKA), which has 
been developed and implemented in this master thesis project, is a system 
designed to support the driver in the lateral axis in situations when 
unwanted lane departure is an evident risk. 
To be able to determine when the system should intervene and support 
the driver, information regarding how the driver handles the vehicle, 
along with the vehicle’s position and direction in the lane, is essential. 
The car’s position may be obtained by installing a camera in the vehicle. 
The information needed regarding other things, e.g. the car’s position in 
relation to the lane, is obtained by using a Kalmanfilter, which is based 
on a physically developed model, and which estimates the mentioned 
distances. Based on measurements and estimated values, it is possible for 
the LKA system to calculate an assistance torque, aimed at decreasing the 
lateral deviation from the centre of the lane. An electric power steering, 
instead of a conventional hydraulic steering servo is then used to produce 
the torque. 
The LKA system has been developed in a simulation environment using 
Simulink before being implemented, in order to monitor the function of 
the system before beginning actual testdrives. Furthermore, real 
measurement data given at driving with the test vehicle has been used to 
adjust and test the function. 
The results from the project’s first phase, in the simulation environment, 
show that the estimated values from the Kalmanfilter correlates well with 
real test data. Simulations with real measurement data show that the 
system functions as intended. 
Finally, it may also be mentioned, that the system has yet not been fully 
tested in a vehicle equipped with an electric power steering, which ought 
to be included in future development of the system. 
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Sammanfattning 

Många trafikolyckor uppstår då föraren är ouppmärksam och oavsiktligt 
kör av vägen eller över i mötande körfält. Dessa typer av olyckor har ofta 
allvarlig utgång, vilket lett till att det satsas mycket på att försöka 
förhindra eller lindra skadorna då dessa redan är ett faktum, bland annat 
genom att förse vägar med mitträcken och bilar med säkerhetsbälten och 
krockkuddar. Dessa åtgärder kan ses som exempel på så kallad passiv 
säkerhet. Aktiv säkerhet innebär däremot att säkerhetssystem griper in 
redan innan olyckan sker. Lane Keeping Aid (LKA), som utvecklas och 
implementeras i detta examensarbete, är ett system för att stödja föraren i 
lateralled då risk för oavsiktlig avkörning av körfältet föreligger. 
För att avgöra när systemet ska stödja föraren krävs vetskap om hur 
föraren kör samt om fordonets position och riktning på vägen. Positionen 
erhålls genom att bilen utrustas med en kamera. Den information som 
behövs om bl.a. fordonets riktning i förhållande till vägen fås genom att 
använda ett Kalmanfilter, vilket bygger på en fysikaliskt framtagen 
modell, som skattar dessa tillstånd. Utifrån mätningar och skattningar 
räknar LKA-systemet sedan fram ett assistansmoment med syfte att 
minska den laterala avvikelsen från körfältets mitt. För att åstadkomma 
detta moment används en elektrisk styrväxel i stället för ett konventionellt 
hydrauliskt styrservo. Utvecklingen av LKA-systemet sker med en 
simuleringsmiljö uppbyggd i Simulink för att kunna kontrollera systemets 
funktion innan det implementeras. Vidare används verklig mätdata som 
fås vid körningar med testfordonet för att trimma in och testa funktionen. 
Resultaten av arbetet med den första simuleringmiljön visar att estimatet 
från Kalmanfiltret stämde väl överens med sanna värdena. Vidare 
framkom att estimaten i hög grad är beroende av däck och ändringar i 
lastningsgrad, men att robusthet kan återfås genom att komplettera LKA-
systemet med en girvinkelhastighetsgivare. Simuleringar med verkliga 
mätdata visar att LKA-funktionen fungerar som tänkt. Det kan dock 
nämnas att den befintliga kamerans prestanda är relativt dålig, då 
mätningar ofta inte kan göras trots att tydliga vägmarkeringar finns och 
goda väderförhållanden råder. Slutligen kan nämnas att systemet ännu 
inte testats fullt ut i bil med den elektriska styrväxeln, något som kan ses 
som en del av den fortsatta utvecklingen. 
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Förord 

Den här rapporten behandlar ett förarstödjande system, Lane Keeping och 
innehållet är resultatet av ett 20 poängs examensarbete. Examensarbetet 
har varit knutet till institutionen för systemteknik vid tekniska högskolan i 
Linköping och arbetet utfördes hos Volvo Car Corporation i Torslanda, 
Göteborg.  
Vi skulle vilja tacka alla de som hjälpt oss, speciellt vår handledare på 
Volvo, Jochen Pohl för hans stöd och idéer samt vår examinator vid 
LiTH, Svante Gunnarsson för hans värdefulla synpunkter och noggranna 
korrekturer. Vi vill även tacka vår universitetshandledare, Jonas Jansson 
för hans ovärderliga hjälp med realiseringen av systemet. Tillsist vill vi 
tacka alla andra som arbetar på avdelningen Vehicle Control & 
Characteristics för att de alltid haft tid för oss och våra frågor. 
Göteborg den 13:e maj 2002 
Erik Öhlund 
Erik Ryding
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Variabellista 

Se Figur 5.1, Figur 5.2 och Figur 5.3 
x, y fordonets lokala koordinater 
vx fordonets longitudinella hastighet   [m/s] 

ψ girvinkel (eng: yaw angle)   [rad] 
ψ   girvinkelhastighet (eng: yaw rate)   [rad/s] 

y0 lateral avvikelse   [m] 

θ∆ riktningsfel (eng: heading error)    [rad] 

β sidslipvinkel (eng: sideslip angle)   [rad] 
R vägens krökningsradie   [m] 
C vägens krökning   [m-1] 

δ vinkel på framhjulet   [rad] 
Dp kamerans mätavstånd    [m] 
    
Fordonsparametrar  
m massa   [kg] 
J rotationströghet   [Nm·rad/s2] 
Cf resulterande däcksstyvhet i lateralled fram [N/rad] 
Cr resulterande däcksstyvhet i lateralled bak  [N/rad] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Många trafikolyckor uppstår då föraren är ouppmärksam och oavsiktligt 
kör av vägen eller över i mötande körfält. Då dessa typer av olyckor ofta 
har allvarlig utgång satsas årligen stora belopp på att försöka förhindra 
eller lindra skadorna. Från statligt håll görs infrastrukturella satsningar i 
form av att vägar förses med t.ex. mitträcken. Biltillverkarna i sin tur har 
koncentrerat sig på att lindra skadorna då olyckan redan är ett faktum, 
vilket t.ex. åstadkoms med säkerhetsbälten och krockkuddar. Dessa är 
exempel på så kallad passiv säkerhet.  
Aktiv säkerhet innebär däremot att säkerhetssystemet griper in redan 
innan olyckan sker. Lane Keeping Aid (LKA) är ett exempel på ett sådant 
system. Dess syfte är att stödja föraren när så behövs för att bibehålla 
fordonets laterala stabilitet i körfältet. Teorin för att realisera ett LKA-
system har funnits sedan länge, men det är först nu när sensorer och 
datorer har blivit billigare som det har blivit aktuellt för biltillverkare, 
däribland Volvo, att utveckla sådana system.  
Målet med detta examensarbete är att utveckla och implementera en Lane 
Keeping Aid-funktion i en Volvo S60. 

1.2 Kravspecifikation och metod 
Då fordonet riskerar att köra av vägen ska ett assistansmoment läggas ut 
på ratten så att föraren blir dels uppmärksam på den farliga situationen 
och dels fördröja en eventuell avkörning. Det senare är en viktig 
distinktion eftersom föraren i alla situationer måste förbli ansvarig för 
bilens styrning, vilket innebär att systemet inte ska kunna fungera som en 
autopilot. Assistansmomentet får därmed inte vara större än att alla förare 
utan problem ska kunna övervinna det. Till sist krävs att systemets 
inverkan aldrig får påverka säkerheten negativt. 
En simuleringsmiljö utvecklas i Simulink för att kunna kontrollera 
systemets funktion innan det implementeras. I denna simuleringsmiljö 
används både simulerade och verkliga mätdata från bil för att utveckla 
algoritmer och för intrimning av systemparametrar. 
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2 Inledning
 
1.3 Avgränsningar 
För att examensarbetet inte ska bli för omfattande måste vissa 
avgränsningar göras. Arbetet begränsas till att systemet ska fungera under 
följande förhållanden: 

• Landsvägar eller motorvägar med kurvor med krökningsradie 
större än 500 meter. 

• Vägar med tydliga vägmarkeringar, dvs. att kontrasten mellan 
markering och vägbana är bra. 

• Bra väderförhållanden, vilket innebär att regn och snö inte får 
förekomma då detta försvårar eller rent av omöjliggör detektering 
av vägmarkeringar. 

• Fordon utan släp. 
Vidare tas ingen hänsyn till bilens lastningsgrad eller antalet personer i 
bilen.  

1.4 Företagsbeskrivning 
Volvo personvagnar ingår sedan 1999 i Ford Motor Company, vilket är 
världens näst största personbilstillverkare. År 2000 såldes 422 100 Volvo-
bilar och antalet anställda världen över var cirka 27500. Säkerhet, kvalitet 
och miljö är kännetecken för företaget. Särskilt säkerhet förknippas starkt 
med Volvos varumärke, och i samband med sammanslagningen har 
företaget blivit ett säkerhetscentrum inom koncernen. 
En av underavdelningarna på Volvo personvagnar är Vehicle control and 
characteristics som bland annat bedriver utveckling av aktiva 
säkerhetssystem såsom kollisionsundvikning (eng: collision avoidance) 
m.m. Det är på denna avdelning som vårt examensarbete i ”Lane Keeping 
Aid” har utförts. 

1.5 Läshänvisningar 
Rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande tekniska kunskaper 
och den fördjupar sig inom områdena fordonsdynamik och reglerteknik. 
I kapitel 1 presenteras syftet och den arbetsgång som har använts för att 
utveckla systemet. 
I kapitel 2 finns en sammanställning av liknande forskningsprojekt samt 
en kortfattad beskrivning av det koncept som utgör grunden för detta 
arbete. 
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I kapitel 3 beskrivs översiktligt systemet och den miljö som det verkar i. 
Detta kapitel är avsett att förklara hur systemet fungerar och kan även 
förstås utan några särskilda förkunskaper. 
I kapitel 4 ges en kortfattad genomgång av den teori som arbetet baserar 
sig på. 
I kapitel 5 härleds de ekvationer som ligger till grund för konstruktionen 
av ett Kalmanfilter. 
I kapitel 6 sammanställs sambanden i det föregående kapitlet på 
tillståndsform och därefter härleds en tidsdiskret modell. I slutet av 
kapitlet beskrivs implementeringen av Kalmanfiltret.  
I kapitel 7 visas hur assistansmomentet bestäms. Huvudsakligen sker det i 
två steg, ett för att beräkna den önskade styrvinkeln samt ett för att 
konvertera den till ett moment. Här diskuteras också några olika sätt att 
undvika olägenhetsvarningar, dvs. de ingrepp som föraren uppfattar som 
felaktiga. 
I kapitel 8 beskrivs framtagandet av en simuleringsmiljö för att kunna 
göra grundläggande tester innan implementation i bil görs. 
I kapitel 9 ges information om testplattformens komponenter och vilka 
signaler som skickas mellan dessa. Vidare ges en beskrivning om hur 
felaktiga kamerasignaler omhändertas. 
I kapitel 10 utförs validering av skattningar mot verkliga kördata samt 
undersökning av några körfall.  
I kapitel 11 presenteras de resultat och slutsatser som arbetet har 
genererat. Här ges även förslag på utvidgningar som kan göras i ett 
fortsatt arbete. 





 

2 Bakgrund 

En förutsättning för att ett aktivt säkerhetssystem ska installeras som 
standard i kommande bilmodeller är att merkostnaden inte blir för hög. 
Ett sätt att hålla nere kostnaden är att utnyttja befintliga sensorer i bilen i 
så stor utsträckning som möjligt. Behovet av sensorer kan minimeras 
genom att önskad information tas fram med modellbaserad skattning. I 
detta kapitel presenteras det grundläggande konceptet för detta 
examensarbete, samt valda delar av den tidigare forskning som gjorts 
inom området. 

2.1 Befintliga system och forskningsprojekt 
Nissan 
Nissan [18] har utvecklat två system, benämnda Lane Keeping Support 
(LKS) system respektive Lane Departure Avoidance (LDA) system. 
LKS-systemet togs fram för att öka stabiliteten på långa och raka vägar 
där föraren lätt blir trött av att hela tiden göra små styrändringar för att 
hålla fordonet rätt i filen. Systemet bygger på att en kamera läser av 
väggeometrin samt fordonets position i körfältet. Tillsammans med den 
aktuella styrvinkeln räknar systemet fram ett styrmoment som håller 
fordonet kvar i körfältet. Föraren måste dock alltid styra fordonet aktivt, 
annars reduceras hjälpen från systemet gradvis. Detta förhindrar att 
föraren slappnar av och förväntar sig att fordonet kan styra själv. 
Systemet sitter för närvarande i modellen Cima, som säljs på den 
japanska marknaden. LDA-systemet är framtaget för att reducera 
avkörningsolyckor genom att varna föraren via vibrationer i ratten, 
alarmsignal samt att systemet styr för att fördröja avkörningen. I likhet 
med LKS-systemet minskas sedan styrhjälpen gradvis och föraren 
förväntas styra bilen säkert igen. 
BMW 
BMW [20] har i sin konceptbil ConnectedDrive infört sitt system 
Heading Control, som skall säkerhetsställa fordonets laterala stabilitet 
och riktning i körfältet. När fordonet avviker från sin rätta bana varnas 
föraren genom ett assistansmoment i ratten (som genereras av en elektrisk 
servomotor) samt blinkande varningslampor. Systemet deaktiveras då 
föraren släpper ratten, vilket detekteras med hjälp av en tryckkänslig ratt. 

5 



6 Bakgrund
 
Renault 
Renault [21] har utvecklat ett system som detekterar att fordonet håller på 
att driva ur körfältet och ger, genom en elektrisk motor monterad på 
rattstången, vibrationer i ratten som indikerar nödvändig styråtgärd. Om 
avdrivningen är kraftig ges även en alarmsignal. 
Mercedes/DaimlerChrysler 
Sedan 2001 finns Iteris Autovue Lane Departure Warning System som 
tillval i Mercedes [22] lastbilsmodell Actros. Med hjälp av en kamera 
detekteras oavsiktliga körfältsavdrivningar innan de inträffar. Systemet 
varnar föraren genom en signal i bilens högtalare. 
Volvo 
Volvo har tagit fram ett system som kallas Run-off-road warning där 
föraren varnas med en ljudsignal i högtalaren på den sida av bilen som 
närmar sig väglinjen. Avstånden till väglinjerna mäts med hjälp av en 
kamera placerad på insidan av vindrutan. Systemet deaktiveras då 
körriktningsvisaren används. Systemet sitter i Volvos konceptbil Safety 
Concept Car (SCC) som introducerades 2001. 

2.2 Koncept 
För att kunna avgöra om ett styringrepp ska göras måste man veta hur 
föraren kör, samt vilken position och riktning fordonet har på vägen. 
Position och riktning kan erhållas genom att utrusta bilen med en CMOS-
kamera med inbyggd bildbehandling. 

 
Figur 2.1 Principiellt systemkoncept 

Utifrån kamerans mätning och förarens rattutslag bestämmer LKA-
systemet om ett assistansmoment med syftet att minska den laterala 
avvikelsen från körfältet mitt ska ges. För att åstadkomma detta moment 
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används en elektrisk styrväxel i stället för ett konventionellt hydrauliskt 
styrservo. 
 





 

3 Systembeskrivning 

I detta kapitel ges en översikt över LKA-systemet och de komponenter 
som det samverkar med. Vidare beskrivs de signaler och den information 
som skickas mellan komponenterna. 
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Kamera Moment
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Td

Tsm

Elektrisk styrväxel

LKA-system

 
Figur 3.1: Översikt över LKA-systemet och de komponenter som det 

beror av och samverkar med. 

3.1.1 Omgivning 
Omgivningen består av väg, fordonets position och riktning. Vägen består 
av kurvor, backar samt eventuella vägmarkeringar. Övriga faktorer i 
omgivningen som påverkar körsituationen är sikt, väderlek, övrig trafik 
och hinder. 

3.1.2 Förare 
Föraren anpassar sin körning efter den information från omgivningen som 
tas in via syn, känsel och hörsel. Föraren styr fordonet genom att lägga på 
ett vridande moment Td på ratten, vilket ger upphov till rattvinkeln ud. 

3.1.3 Kamera 
Kameran tar en bild av vägen och kan genom bildbehandling räkna ut 
avstånden till vänster yL och höger yR vägmarkering. Det är dock inte 
alltid som kameran kan leverera mätdata, exempelvis då vägmarkeringar 
saknas eller p.g.a. yttre störningar. Därför skickas även en 
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10 Systembeskrivning
 
mätstatusflagga för respektive sida. Mätstatusflaggan visar antingen ett 
eller noll beroende på om mätdata fås eller ej. 

3.1.4 LKA-system 
Tillståndsrekonstruktion 
Utifrån kamerans mätning y kan fordonets laterala position i körfältet 
utläsas, men kunskap måste även finnas om bl.a. fordonets riktning i 
förhållande till vägen. Den extra information som behövs fås genom att 
använda ett Kalmanfilter som skattar dessa extra tillstånd. Utsignalen från 
Kalmanfiltret är tillståndsskattningarna . Till grund för Kalmanfiltret 
ligger en modell som beskriver sambandet mellan fordon och väg. 

x̂

Styrvinkelberäkning 
En central frågeställning inom LKA är att avgöra när ett assistansmoment 
ska ges. Kör föraren rätt ska inget ingrepp göras. För att avgöra detta 
jämförs förarens rattvinkel med den av systemet framräknade rattvinkeln 
uc. Rattvinkeln kan bestämmas genom att återkoppla fordonets 
rekonstruerade tillstånd. 
Momentregulator 
Genom att beräkna differensen mellan förarens rattvinkel ud och den 
framräknade uc erhålls ett mått på hur rätt eller fel föraren kör. Om 
vinkeldifferensen eller den laterala avvikelsen y0 är större än sina 
tröskelvärden så beräknas ett assistansmoment TA. Systemet deaktiveras 
då föraren utför medvetna handlingar, vilka detekteras genom att 
registrera om föraren använder körriktningsvisare, broms etc. 
Deaktivering sker också då kameran inte levererar mätdata eller då bilens 
hastighet ligger utanför systemets giltiga hastighetsintervall, se avsnitt 
7.3. 

3.1.5 Elektrisk styrväxel 
I LKA-systemet används en elektrisk styrväxel (se avsnitt 9.2) som 
aktuator istället för ett hydrauliskt styrservo. Detta görs för att kunna 
addera LKA-systemets assistansmoment TA till styrsystemet. 

3.1.6 Chassi/Styrning 
I denna del verkar servomotorns och förarens moment via kuggstången 
(eng: racket) till hjulens vinkelutslag. Detta ger fordonet dess position 
och riktning på vägen. 



Koncept 11
 
 





 

4 Teori 

I detta kapitel beskrivs den grundläggande teorin för de delar inom 
reglertekniken som används i rapporten. Dessa är tillståndsform, 
tidsdiskretisering, tidsvariabelt Kalmanfilter, LQ-optimering samt 
parameterstyrning.  

4.1 Tillståndsform 
Många fysikaliska system kan beskrivas med ett system av första 
ordningens differentialekvationer. Sådana ekvationer kan struktureras och 
skrivas på formen: 

)()()()(
)()()()()()(

2

1

tvtxtCty
tvtutBtxtAtx

+=
++=

 (4.1)

I ekvationerna ovan betecknas tillståndsvektorn x(t) och A(t), B(t) och 
C(t) är tidsvariabla matriser. Insignalen till systemet betecknas u, 
processbruset med v1 och mätbruset med v2. Brusens respektive 
kovariansmatriser betecknas R1 och R2. Ekvationerna (4.1) kan med 
förenklad notation skrivas: 

2

1

vCxy
vBuAxx

+=
++=

 (4.2)

4.2 Tidsdiskretisering 
Ett fysikaliskt system är normalt sett tidskontinuerligt, och det är därför 
naturligt att ta fram en tidskontinuerlig modell för detta. I praktiken kan 
dock inte kontinuerliga mätningar göras, utan mätsignalerna samplas och 
blir därmed tidsdiskreta. Detta innebär att även modellen måste vara 
tidsdiskret.  
Om det tidskontinuerliga systemet styrs med en styckvis konstant insignal 
över samplingsintervallet T, då kan sambanden mellan insignalens, 
tillståndens och utsignalens värden fås i samplingsögonblicket av det 
samplade systemet. 

)()()()( 1 kTvkTGukTFxTkTx ++=+  

)()()( 2 kTvkTHxkTy +=  
(4.3)
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I likhet med matriserna A, B och C kan matriserna F, G och H vara 
tidsvariabla. 
Följande samband kan användas för att diskretisera en tidskontinuerlig 
modell, där s är ett komplext tal och L-1 den inversa laplaceoperatorn från 
frekvens- till tidsplanet: 

( ) }{ 11 −− −== AsILeF AT  

∫=
T

AT BdteG
0

 

CH =  

(4.4)

Beräkningen ovan kan vara svår att genomföra. Ett alternativ är att utföra 
en numerisk diskretisering av en tidskontinuerlig modell enligt [7]: 

)!1(
...

!3!2

1

0

3
2

2

+
++++⋅==

+

∫ k
TATATATIdseS

k
k

T
As  

ASIF +=  
SBG =  

(4.5)

I ekvationerna ovan betecknar I en enhetsmatris. 

4.3 Tidsvariabelt Kalmanfilter 
Om systemet är observerbart kan Kalmanfiltrering användas för att 
rekonstruera systemets tillstånd. Detta är en beprövad teknik som används 
inom vitt skilda områden, men som fått en särskilt stark ställning inom 
signalfusion eftersom man kan väga samman olika mätsignaler på ett 
optimalt sätt [8]. 
I de fall systemdynamiken varierar med tiden så måste ett tidsvariabelt 
Kalmanfilter användas. I denna typ av filter beräknas systemmatriserna i 
varje tidssteg och på så vis kan en förstärkning erhållas som tar hänsyn 
till systemdynamiken. Då systemet beskrivs enligt (4.1) och beteckningen 

 införs för estimaten kan algoritmstegen beskrivas enligt ekvationerna 
nedan (4.6) - (4.11) med T=1. 
x̂

Mätuppdatering av tillstånden erhålls genom att återkoppla innovationen, 
dvs. skillnaden mellan estimaten och mätningen: 

))1|(ˆ)()(()1|(ˆ)|(ˆ −−+−= kkxHkykKkkxkkx  (4.6)
Mätuppdateringen av kovariansmatrisen ges av: 

)1|())1|(()1|()1|()|( 1
2 −+−−−−= − kkPHRHkkPHHkkPkkPkkP TTT  (4.7)
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Beräkning av Kalmanförstärkningen K tar hänsyn till osäkerheten i 
estimaten och mätbruset enligt: 

1
2 ))1|(()1|( −+−−= RHkkHPHkkPK TT  (4.8)

Tidsuppdateringen av skattningsfelets kovariansmatris ges enligt: 

2)|()|1( RFkkPFkkP T +=+  (4.9)

Tidsuppdateringen av tillståndsskattningarna ges av: 
)()|(ˆ)|1(ˆ kGukkxFkkx +=+  (4.10)

Eftersom filtret baserar sig på differensekvationer måste 
begynnelsevillkor för både felkovariansmatris och tillstånd anges:  

0

0

)1|0(ˆ
)1|0(

xx
P

=−
Π=−  (4.11)

4.4 LQ-optimering 
Det finns för reglerade system alltid direkta samband mellan prestanda 
och styrsignal. I praktiken finns dock alltid begränsningar på hur stor 
styrsignalen kan vara vilket innebär att det inte går att få en godtyckligt 
god prestanda. En vanlig tillvägagångssätt för att hitta avvägningen 
mellan insignal och prestanda är LQ-teknik [7], dvs. minimering av 
linjärkvadratiska kriterier. En fördel med denna teknik är att beräkningen 
av den optimala återkopplingen av det skattade tillstånden kan göras 
oberoende av beräkningen av tillståndsfiltret(Kalmanfiltret). 
Systemet (4.3) regleras med tillståndsåterkopplingen rLx +u −= . Där L 
fås genom minimeringskriteriet: 

( )∑
=

+
N

k
k

T
kk

T
k uQuxQx

0
21min  (4.12)

Matriserna Q1 och Q2 kallas för straffmatriser och genom att variera dessa 
kan lämplig reglerprestanda erhållas. Straffmatriserna är 
designparametrar och väljs ofta som diagonalmatriser vilket förenklar 
intrimningsprocessen. Kriteriet (4.12) kan utvidgas till:  

(∑
=

+++
N

k
k

T
kk

T
kk

T
kk

T
k zQzuQxuQuxQx

0
4321 2min ) (4.13)

Matriserna Q3 och Q4 är straffmatriser men då vi inte är intresserade av 
korstermerna mellan tillstånd och insignal sätts Q3=0. Den sista termen är 
straffet på de reglerade variablerna z. Denna skrivs generellt  

kkk NuMxz +=  (4.14)
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men för specialfallet där zk endast beror av tillstånden blir zk=Mxk och då 
kan sista termen i (4.13) omformas enligt: 

( ) k
T
k

T
kk

T
kk

T
k MxQMxMxQMxzQz 444 ==  (4.15)

Sätts (4.15) in i (4.13) så fås 

( )( )∑
=

++
N

k
k

T
kk

T
k

T
k uQuxMQMQx

0
241min  (4.16)

vilket är på samma form som grunduttrycket(4.12). Det intressanta med 
(4.16) är att nu kan straffen göras direkt på z via Q4 vilket sedan 
transformeras till tillstånden x. Om inte de önskade egenskaperna kan fås 
med enbart Q4 så kan även Q1 utnyttjas som designparameter. I vårt fall 
är Q4 tillräcklig och Q1 sätts till noll. En utvidgning av kriteriet skulle 
också kunna göras ifall flera punkter längs fordonets trajektoria är kända. 
En viktning av dessa punkter kan utnyttjas för att bygga upp styrsignalen 
och där kan olika straffmatriser användas. En sådan utvidgning av (4.16)  
kan se ut enligt följande: 

( )( )∑∑
= =

++
M

j

N

k
kj

T
kkj

T
kj

T
k uQuxMQMQx

0 0
241min  (4.17)

  

4.5 Parameterstyrning 
I många situationer är det känt hur dynamiken förändras med 
driftsförhållandena. En källa till förändringen kan t.ex. vara kända 
olinjäriteter i systemet. I de fall då förändringarna i dynamiken är kända 
är det möjligt att ändra regulatorns parametrar genom att övervaka 
processen och därefter anpassa parametrarna på ett fastställt sätt. Denna 
teknik kallas parameterstyrning (eng: gain scheduling). 
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5 Modellering 

För att konstruera det Kalmanfilter som ska användas här krävs en modell 
över fordonet och dess koppling till vägen. Det finns två tillvägagångssätt 
för att ta fram en sådan modell. Det första sättet bygger på att kända 
fysikaliska samband används för att beskriva systemet, t.ex. Newtons 
andra lag. Detta kallas för fysikalisk modellering. Det andra sättet är att 
använda mätdata från systemet för att identifiera modellen. Då det är 
svårt att här generera de mätdata som behövs för modellidentifiering och 
eftersom systemet går att beskriva tillräckligt bra fysikaliskt, väljs den 
fysikaliska modelleringsmetoden. 

5.1 Modellbygge 
Komplexiteten hos en modell beror av användningsområdet. Eftersom 
endast styrning av fordonet är intressant här kan en rad förenklingar 
göras. En vanlig metod inom fordonsdynamiken är att använda en 
cykelmodell för att beskriva en bil. Denna approximation innebär att det 
främre hjulparet slås ihop till ett hjul och att detsamma görs med 
bakhjulen. Vidare antas att all massa koncentreras till en punkt och att 
hjulen är förbundna med varandra genom en stel kropp. 
Nedan följer de ytterligare förenklingar och antaganden som görs: 

• Vertikala rörelser försummas. 

• Ett proportionellt förhållande råder mellan laterala krafter och 
slipvinklar. 

• Däcken har fäste hela tiden. 

• Vindstörningar beaktas ej. 

• Fordonet saknar släp. 

5.1.1 Koordinatsystem 
Det koordinatsystem som används är (enligt önskemål från Volvo) ISO-
systemet, som skiljer sig från SAE-systemet genom att ha z-axeln 
definierad uppåt, se Figur 5.1. 

19 
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Figur 5.1 Koordinatsystem 

5.1.2 Beskrivning av geometrier 
Framtagningen av den fysikaliska modellen kräver att alla ingående 
vinklar och avstånd definieras, se Figur 5.2. 

 
Figur 5.2 Vinklar och avstånd i en cykelmodell 

Den laterala avvikelsen y0 från fordonet till körfältets mitt utgör en 
reglerad variabel. Kameran mäter dock avstånden från fordonets 
längsaxel till vänster yL och höger yR vägmarkering, på avståndet Dp 
meter framför bilen. Dessa två mätningar räknas sedan om till de minsta 
avstånden mellan fordonets tyngdpunkt och respektive vägmarkering. 
Dessa avstånd betecknas y0L och y0R. Med hjälp av dessa kan y0 sedan 
beräknas. 
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Vidare måste fordonets riktning i förhållande till vägen vara känd då 
också den är en viktig variabel. Parametern definieras som fordonets 
riktningsfel (eng: heading error) θ∆ och utgörs av vinkeln mellan 
fordonets längsaxel och vägkrökningens tangentiella riktning. 
För att kunna beskriva de två variablerna ovan måste två av fordonets 
tillstånd vara kända. Det ena är vinkelhastigheten runt fordonets 
tyngdpunkt vilken kallas girvinkelhastighet (eng: yaw rate) och betecknas 
med ψ . Den andra är vinkeln mellan fordonets längsaxel och 
hastighetsvektorn v, och den kallas för sidslipvinkel (eng: sideslip angle) 
β. Beroende på om fordonet är under- eller överstyrt så kommer vektorn v 
peka utåt respektive inåt i kurvan. 

Vidare måste vinkeln på framhjulet δ och vägens krökningsradie  R 
definieras. 

5.1.3 Rörelseekvationer 
Genom att teckna fordonets rörelseekvationer i lateralled kan de önskade 
tillstånden beskrivas [14],[15],[16]. Fordonet antas färdas momentant 
längs en konstant cirkelbana med en tangentiell hastighet vt och att 
centripetalaccelerationen an är riktad mot krökningscentrumet. Vidare 
antas små vinklar. Ff och Fr är de laterala krafter (eng: cornering forces) 
som uppstår och verkar på däcken då fordonet kör i en kurva. 

 
Figur 5.3: Krafter som verkar på en cykelmodell 

Följande grundläggande mekaniksamband kan tecknas med 
benämningarna i Figur 5.3: 
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Newtons 2:a lag:  nmaF =∑

nrf maFF =+  (5.1)

Momentjämvikt: ψ∑ = JM  

ψJbFaF rf =⋅−⋅  (5.2)

Den radiella accelerationen an på en konstant cirkelbåge kan tecknas 
enligt:   

( )βψvvvrvv
r
va ttttt

t
n +⋅=⋅=⋅=== //

2

 (5.3)

Vid körning i kurvor uppstår s.k. slipvinklar mellan bilens 
hastighetsvektor och främre och bakre däck, αf och αr. De laterala 
krafterna är näst intill proportionella mot slipvinklarna då dessa är små 
(under ca 4°).  

fff CF α⋅= , rrr CF α⋅=  (5.4)

Proportionalitetskonstanterna Cf och Cr är däckens- och 
hjulupphängningens resulterande styvhet. 
Då ekvationerna (5.3) och (5.4) sätts in i (5.1) och (5.2) fås: 

( )βψαα +⋅=+ trrff vCC  (5.5)

ψαα JbCaC rrff =⋅−⋅  (5.6)

För att finna sambanden för däckens slipvinklar αf och αr måste de 
resulterande hastigheterna på respektive däck, vf och vr, beräknas. Dessa 
erhålls genom vektoriell addition mellan fordonets resulterande 
hastighetsvektor v och de vinkelräta hastigheterna mot fordonets 
färdriktning, a⋅ψ  (fram) och b⋅ψ  (bak). Därmed kan vinkeln mellan v 

och vf beräknas enligt 
v

a⋅ψ  samt mellan v och vr enligt 
v

b⋅ψ . 

Följande samband kan då tecknas: 

v
a

f
⋅

−−=
ψβδα ,  

v
b

r
⋅

+−=
ψβα  (5.7)

Eftersom fordonet färdas momentant längs en konstant cirkelbana så är vt 
approximativt lika med v. De båda hastigheterna kommer i fortsättningen 
därför benämnas med enbart v. 
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Slutligen sätts ekvationen (5.7) in i (5.5) och (5.6). 
För att erhålla de tillståndsekvationer som söks multipliceras de sedan 
med 

vm ⋅
1  respektive 

J
1 : 

Hfrfrf C
mv

bCaCvm
mv

CC
mv

δψββ ⋅⋅⋅+⋅+⋅+=
1-)(1-)(1- 2

2
 (5.8)

Hfrfrf aC
J

bCaC
J

bCaC
J

δψβψ ⋅⋅=
1-)-(1-)-(1 22  (5.9)

5.1.4 Samband mellan fordon och väg 
De samband som behövs för att beskriva fordonets position i förhållande 
till vägen är det s.k. riktningsfelet θ∆ samt den laterala positionen på 
vägen. 

 
Figur 5.4: Riktningsfelet mellan bilens längsaxel x och vägens 

krökningstangent. 
Härledning av tillståndsekvation för riktningsfelet 
Vid tidpunkten t0 befinner sig fordonet i punkten P0. Dess längsaxel x(t0) 
är  parallell med vägens krökningstangent och den laterala avvikelsen är 
noll. I denna tidpunkt sammanfaller både vägens och fordonets 
krökningscentrum i positionen CC. Vid tidpunkten t1 befinner sig fordonet 
i punkten P1. Dess längsaxel x(t1) är inte längre parallell med vägens 
krökningstangent och den laterala avvikelsen är skild från noll, samt 
fordonets krökningscentrum är förflyttad till positionen CC’. Betraktas P1 
i figuren ovan fås ett vinkelsamband: 

ψ∆θ∆ω∆ ∆ +=  (5.10)
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Ur (5.10) löses ∆θ∆ ut och efter en differentiering fås: 

ωψθ ∆ +−=  (5.11)
Då ändringen av krökningscentrum från CC till CC’ är liten i förhållande 
till krökningsradien R och den laterala avvikelsen är liten i jämförelse 
med R, då gäller approximationen: 

R
v

=ω  (5.12)

Med detta uttryck kan nu sambandet för riktningsfelet tecknas som: 

R
v )(τψθ +−=∆  (5.13)

CC

−β −θ∆

R

y0R(t)y0L(t)

v
y0R(t+∆t)y0L(t+∆t)

 
Figur 5.5: Fordonet med den resulterande hastigheten i 

tyngdpunktscentrum v utritad. 
Härledning av tillståndsekvationerna för den laterala positionen 
Körfältsbredden b är en funktion av kurvkoordinaten l, dvs. b=b(l). Då 
enbart ett kort vägsegment betraktas är krökningen obetydlig och kan 
därför bortses ifrån.  

RL yylb 00)( −=  (5.14)
Minustecknet i ekvationen ovan kommer ifrån att avståndet y0R är 
negativt definierat. Genom att utnyttja att körfältsbredden är konstant 
över segmentet och sedan derivera ekvationen (5.14) med avseende på 
tiden ges: 

0)( 00 =−=
dt
y

dt
y

dt
ldb RL  (5.15)
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Genom antagandet att vinklarna är små, och genom geometrin i Figur 5.5 
erhålls: 

∆∆∆L ΘvβvβΘvβΘvy −=+−≈−−−= )())(sin(0  (5.16)
Genom att lösa ut  ur ekvationen (5.15) framgår följande: Ry0

∆LR Θvβvyy −== 00  (5.17)
Det faktum att derivatorna har samma tecken inses om differenskvoterna 
studeras.  

0)()()(
0

lim 000
0 <→

−+
→

=
dt

tdy
t∆

tyt∆ty
t∆

y LLL
L  

0)()()(
0

lim 000
0 <→

−+
→

=
dt

tdy
t∆

tyt∆ty
t∆

y RRR
R  

(5.18)

De ovan uppställda ekvationerna visar att det vänstra laterala avståndet 
minskar lika mycket som det högra växer, dvs. då fordonet svänger till 
vänster på en rak vägsträcka minskar avståndet till den vänstra 
vägmarkeringen samtidigt som avståndet till den högra ökar.  

5.1.5 Krökningsekvationer 
Konstruktionen av vägar baseras på bestämda normer vilka kan överföras 
till konstruktionen av vägmodeller. Normerna delar in vägarna i olika 
kategorier vilka specificerar hur vägarnas bredd och krökning ska 
utformas [23]. I detta avsnitt presenteras ett exempel på hur man kan 
utnyttja verklig vägdesign i modelleringen [2],[3],[4]. 
Vid modelleringen bortser man ifrån den vertikala krökningen eftersom 
kamerans mätavstånd framför fordonet är kort, något som medför att den 
vertikala krökningens inverkan är försumbar. Även breddändringar 
bortses ifrån.  
Vid konstruktion av vägar delas den horisontella vägsträckningen upp i 
olika långa segment, vilka är antingen raka eller krökta. För att 
övergångarna mellan segmenten ska bli så behagliga som möjligt för 
föraren konstrueras de med hjälp av övergångskurvor, s.k. klotoider. 
Krökningsradierna i kurvorna förändras linjärt med klotoidernas längd L 
[23].  
För att beskriva en modell av en klotoid måste först krökningen C(l) 
definieras som inversen till krökningsradien R(l), där l betecknar en 
kurvkoordinat: 



26 Modellering
 

)(
1)(
lR

lC =  (5.19)

Klotoidparametern A definieras som följer: 

1

2 1)(
C

LLRA =⋅=  (5.20)

där C1 är krökningsändringen vid slutpunkten, l=L. Enligt 
klotoidmodellen förändras krökningen linjärt över klotoidens längd L: 

lCClC ⋅+= 10)(  (5.21)
Parametern C0 är krökningen vid startpunkten, l=0. Då ekvation (5.21) 
deriveras med avseende på tiden vid punkten l=0 ges: 

vC
dt
dl

dl
dC

dt
dC

⋅=⋅= 1  (5.22)

Omskrivningen i ekvationen ovan följer av att C1 definieras som 
krökningsändringen över båglängden L, och att hastigheten v definieras 
som förändringen i sträcka över tiden.  
Av ekvation (5.20) framgår att tidsderivatan till C1 kan skrivas: 

01
2

1 =⋅=
Adt

d
dt

dC  (5.23)

Att tidsderivatan blir noll är en konsekvens av att klotoidens parameter A 
är konstant över tiden. 

5.1.6 Mätekvationer 
Vidare definieras mätekvationerna för att få fram kopplingen mellan 
mätning och tillstånd. 
Definitionen av mätekvationerna kräver införandet av hjälpvariabler a, b, 
c, d och e. Observera att dessa beteckningar här står för hjälpvariabler och 
därför inte bör förväxlas med andra variabler med samma beteckning. 
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Figur 5.6: De mått som behövs för att definiera mätekvationerna. 

De samband som söks är hur tillstånden y0L och y0R beror av mätningarna. 
De streckade, krökta linjerna i Figur 5.6 indikerar vägmarkeringar. Dp 
visar på avståndet framför fordonet där sträckorna yL respektive yR mäts. 
Sambanden kan tecknas 

)(0 cady L −+=  (5.24)

)(0 dbey R −+=  (5.25)

Sträckan c fås ur Pythagoras sats enligt 

( ) ( 222 sincos ∆∆ ++−= θθ LyDpcRR )  (5.26)

∆L∆∆L∆ θyθθyDpθDpcRc 22222 sinsincos2cos2 +⋅+=−  (5.27)

I krökningar som inte är extremt skarpa blir bidraget från sträckan c till 
y0L litet och således kan andragradstermen hos sträckan c försummas: 

R
θyθθyDpθDpc ∆L∆∆L∆

2
sinsincos2cos 2222 +⋅+

=  (5.28)

Då riktningsfelet θ∆ är litet kan approximationen för små vinklar utnyttjas, 
vilket ger 

R
θyθyDpDpc ∆L∆L

2
2 222 ⋅+⋅⋅+

=  (5.29)
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Av ekvationen (5.29) framgår att bidraget från de termer som innehåller 
θ∆ är mycket litet i förhållande till Dp, och därmed kan dessa termer 
försummas. Ekvationen reduceras då till 

R
Dpc
2

2

=  (5.30)

Sträckorna a och d i ekvation (5.24) ges av geometrin i Figur 5.6. Genom 
att utnyttja approximationen att riktningsfelet θ∆ återigen är en liten 
vinkel fås 

R
DpyDpy LL 2

2

0 −+⋅−= ∆θ  (5.31)

På samma sätt kan y0R härledas till 

R
DpyDpy RR 2

2

0 −+⋅−= ∆θ  (5.32)

Vidare löses yL och yR ut. Mätekvationerna får då följande utseende: 

R
DpyDpy LL 2

2

0 ++⋅= ∆θ  (5.33)

R
DpyDpy RR 2

2

0 ++⋅= ∆θ  (5.34)

5.1.7 Sammanställning av samband 
Tidigare i kapitlet har ett antal ekvationer tagits fram i syfte att beskriva 
fordonets rörelse och position samt vägens krökning. En sammanställning 
följer här av de ekvationerna som ligger till grund för modellen. 
Fordonets rörelseekvationer består av (5.8) och (5.9): 

Hfrfrf C
mv

bCaCvm
mv

CC
mv

δψββ ⋅⋅−⋅+⋅+⋅−+−=
1)(1)(1 2

2
 

Hfrfrf aC
J

bCaC
J

bCaC
J

δψβψ ⋅⋅−⋅−⋅−⋅−⋅=
1)(1)(1 22  

Vidare sätts uttrycket för krökningen ekvation (5.21) in i ekvationen för 
beräkning av riktningsfelet (5.13). Detta ger 

( ) DpvCvCDpCCv 1010 ++−=++−=Θ∆ ψψ  (5.35)
Fordonets laterala avvikelse till respektive vägmarkering ges av 
ekvationerna (5.16) och (5.17), dvs. 

∆Θ+−= vvy L β0  
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∆Θ+−= vvy R β0  

Krökningsekvationerna ges av ekvationerna (5.22) och (5.23), dvs. 

10 vCC =  

01 =C  

5.2 Tillståndsbeskrivning 
I reglertekniska sammanhang betecknas tillstånd i en modell med x, 
insignalen med u och systemets utsignal med y. De variabler i sambanden 
som framtagits kan då struktureras enligt 

[ ]1000 CCyyx RL
T

∆Θψβ=  (5.36)
[ ]Hu δ=  (5.37)

[ ]RL
T yyy =  (5.38)

De samband som sammanställdes i avsnitt 5.1.7 skrivs här om på 
tillståndsform, vilket tidigare beskrivits i avsnitt 4.1 
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(5.39)

Mätmodellen ges av ekvationerna (5.33) och (5.34) vilka också skrivs på 
matrisform, enligt 
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För att ta fram en linjär tidsdiskret modell görs numeriska beräkningar 
enligt den metod som tidigare beskrivits i avsnitt 4.2. Matrisen S i 
ekvation (4.5) blir med första ordningens term: 

TIS ⋅=  
ASIF +=  

SBG =  
(5.41)

Beräknas (5.41) fås den tidsdiskreta modellen som: 
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H = C 

(5.42)

För att veta om första ordningens approximation är tillräckligt noggrann 
för att beskriva systemet jämförs (5.42) med en diskret modell framtagen 
med Matlabkommandot c2d. Detta kommando ger en modell som till 
skillnad mot (5.42) har nollskilda element i F(4,6), F(4,7), F(5,6) och 
F(5,7). Vid simuleringar påvisas också att dessa termer är viktiga för 
estimatens kvalitet. Detta kan naturligtvis lösas genom att andra 
ordningens serieutveckling på S används, men då elementen ska beräknas 
i realtid eftersträvas så enkla uttryck som möjligt. Därför väljs att enbart 
bygga upp nämnda element med andra ordningens termer på S  
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∫ +⋅==
T

As TATIdseS
0

2

!2
 (5.43)

medan de övriga elementen byggs upp av första ordningen, se ekvation 
(5.37). Den nya submatrisen får då utseendet 
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och det är denna nya F-matris som härefter används. 
 





 

6 Tillståndsrekonstruktion 

I detta kapitel utförs en tillståndsrekonstruktion med ett diskret 
tidsvariabelt Kalmanfilter.  

6.1 Kalmanfilter 
Systemet som har framtagits i föregående kapitel är observerbart, vilket 
innebär att ett Kalmanfilter kan användas. I modellen framgår tydligt att 
fordonets dynamik är både hastighetsberoende och olinjär, vilket innebär 
att filtret måste uppdateras under körning. En beskrivning av hur detta 
kan göras återfinns i avsnitt 4.3 och där presenteras också den algoritm 
som ligger till grund för vår implementation i Simulink. 
I Simulink sker uppbyggnaden i block vilket gör att filtret blir mycket 
flexibelt, något som möjliggör att t.ex. filtrets brusmatris kan varieras 
under körning beroende på olika omständigheter. 

 
Figur 6.1 Kalmanfiltret uppbyggt i Simulink. 

Av Figur 6.1 framgår det att ett Kalmanfiltret består av två huvuddelar, en 
för mätuppdatering och en för tidsuppdatering. 

6.1.1 Begynnelsevillkor 
Av algoritmen i avsnitt 4.3 framgår det att begynnelsevillkor för 
tillstånden i filtret ska sättas. Då alla tillstånd, förutom de som beskriver 
de laterala avstånden till vägmarkeringarna, är förhållandevis små sätts 
dess begynnelsevärden till noll. 
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De laterala avstånden y0L och y0R har initialiserats under antagandet att 
fordonet befinner sig mitt i körfältet, samt att körfältsbredden är 3.75 
meter.  LKA-systemet är främst avsett för höghastighetsvägar vilka 
specificeras i byggnormer. Den bredd som nämns ovan är hämtad från en 
tysk höghastighetsväg (s.k. kategori A1-väg) [2]. 

6.1.2 Kamerasignalernas inverkan på mät- och 
tidsuppdatering 

Filtret består enligt Figur 6.1 av två delar. Den ena används för att 
uppdatera filtret när en ny mätning fås, vilket kallas för mätuppdatering. 
Den andra delen utför en enstegsprediktion för att uppdatera filtret då 
ingen mätning fås och detta kallas för tidsuppdatering. 
Mätuppdatering 
Kameran skickar ut en mätsignal y vilken innehåller avstånden till vänster 
och höger vägmarkering. Vidare skickas också tillhörande 
mätstatusflaggor, som indikerar med en etta eller nolla om mätning 
kunnat göras eller ej. 
De fyra fall som kan förekomma är: 
1. Både vänster och höger linje mäts (mätstatus: 1 1) 
2. Vänster linje mäts (mätstatus: 1 0) 
3. Höger linje mäts (mätstatus: 0 1) 
4. Ingen linje mäts (mätstatus: 0 0) 
Mätsignalen y från kameran beräknas ur en och samma bild, vilket 
innebär att mätbruset R2 är korrelerat. Då en enkel mätuppdatering 
eftersträvas försummas dock korrelationen och R2 blir en diagonalmatris: 









=

22

11
2 0

0
r

r
R  (6.1)

De fyra olika mätfall som beskrivits ovan kan hanteras genom förändring 
av diagonalelementen. Om t.ex. mätfall 2 föreligger, enbart vänster linje 
mäts, ökas bruset på elementet r22 och därmed baseras uppdateringen i 
Kalmanfiltret på yL. 
Tidsuppdatering 
Samplingsfrekvens hos kameran ligger på 8 Hz och frekvensen för 
rattvinkel- och hastighetsignal är 60 Hz. Kalmanfiltret arbetar med den 
högre frekvensen för att maximalt kunna utnyttja den information som 
finns tillgänglig. 
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Figur 6.2: Kalmanfiltrets arbetscykel 

Filtrets arbetscykel TM bygger på den långsamma av de två ovan nämnda 
frekvenserna. Cykeln kan i sin tur delas upp i sju mindre cykler Tm(k). I 
den första av de mindre cyklerna levererar kameran en mätning vilken 
filtret uppdateras med. I de resterande sex cyklerna ges ingen ny 
information ifrån kameran utan i stället uppdateras filtret med 
enstegsprediktioner som beräknas i Kalmanfiltrets tidsuppdateringsblock. 
Detta realiseras genom att öka brusmatrisens diagonalelement under de 
sex enstegsprediktionerna. 
 





 

7 Momentreglering 

Momentregleringen består av två delar, där den ena beräknar önskad 
styrvinkel och den andra konverterar vinkeln till ett lämpligt moment.  

7.1 Styrvinkelberäkning 
Det öppna systemet som beskrevs i avsnitt 5.2 har egenvärden som ligger 
på randen av enhetscirkeln, dvs. det är inte stabilt. Ett stabilt slutet system 
kan dock fås genom att de rekonstruerade tillstånden återkopplas och det 
beskrivs i detta avsnitt. 
Svårigheten med att göra en korrekt styrvinkelberäkning består 
framförallt i att det verkliga systemet är komplext. Framförallt föraren är 
svår att modellera och dessutom finns många olinjäriteter som beror på 
temperatur, vägens beskaffenhet etc. Ytterligare en försvårande 
omständighet är att LKA-systemet inte ensamt kan styra fordonet utan 
ska samverka med föraren, vilket också är ett viktigt systemkrav. 
Återkoppling från rekonstruerade tillstånd kan med en generell 
reglerstruktur tecknas enligt [6]. 

-L Observatör

SystemΣ
z

y
ur l0

 
Figur 7.1: Generell reglerstruktur, där insignalen u är LKA-systemets 

framräknade rattvinkel, y de mätta signalerna 
 och z är de styrda storheterna.  

Den modell som finns i observatören tar hänsyn till fordonets rörelse, 
samband mellan fordon, väg och vägens utformning, och den beskrivs 
enligt tidigare som: 

)()()()( 1 kTvkTGukTFxTkTx ++=+  

)()( kTMxkTz =  

)()()( 2 kTvkTHxkTy +=  
(7.1)
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Det som ska styras är dels riktningsfelet θ∆ och dels det laterala felet y0. 
Det senare är inget tillstånd men kan bildas som en linjärkombination av 
två av tillstånden enligt: 
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==
RL yy

kMxkz
00 5.05.0

)()( ∆θ  (7.2)

Referenssignalen för θ∆ och y0 är noll. Den första innebär att fordonets 
längdsaxel ska vara parallell med vägens krökningsderivata. Den 
sistnämnda betyder att bilens referensposition i lateral led är körfältets 
mitt. Eftersom referenssignalerna är noll kan l0 länken i Figur 7.1 
försummas och en enklare struktur fås. 

-Fy

System
z

y
u

 
Figur 7.2: Förenklad reglerstruktur 

Återkopplingsförstärkningen L beräknas med linjärkvadratisk minimering 
enligt ekvation (4.16). En förutsättning för att kunna göra denna 
beräkning med Matlabkommandot dlqr är att systemet saknar icke-
minimala moder, dvs. egenvärden utanför enhetscirkeln. Detta är här inte 
fallet eftersom fem av de sju egenvärdena till systemmatrisen F ligger på 
randen av enhetscirkeln. 
Ett praktiskt knep för att ändå kunna använda sig av dlqr är att flytta icke-
styrbara egenvärden i F-matrisen in i stabilitetsområdet. Detta är tillåtet 
att göra om systemdynamiken inte nämnvärt ändras. De moder som kan 
förflyttas är de icke-styrbara moderna, dvs vägens krökning C0 och 
derivatan C1. Dessa tillstånd är inte styrbara och därför är det möjligt att 
flytta deras poler från instabilitetsranden in i det stabila området. Värt att 
notera är också relationen mellan y0L och y0R. Dessa tillstånd kan inte 
ändras oberoende av varandra, vilket innebär att de är icke-styrbara. För 
Matlablösaren räcker det att en av dem flyttas men då inte 
styrvinkelberäkningen ska bli asymmetrisk så flyttas båda. 
Då systemdynamiken förändras med hastigheten så kan inte 
återkopplingen L vara konstant utan den måste anpassa sig. Detta görs 
med parameterstyrning (se avsnitt 4.5), vilket innebär att L beräknas med 
LQ-optimering för några olika hastigheter och lagras i en tabell. 
Fordonets aktuella hastighet skickas sedan in i tabellen för att avgöra 
vilken förstärkning som ska användas. 
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För att verifiera att den beräknade styrvinkeln är korrekt måste den 
jämföras mot förarens rattutslag. Att beräkningen blir riktig är mycket 
viktig eftersom momentet kommer att konstrueras utifrån denna. För att i 
utvecklingsfasen verifiera detta jämförs den beräknade med förarens i en 
skarp kurva. Jämförelsen görs medvetet i ett extremt körfall eftersom 
modellfelet då slår igenom som mest och om beräkningen av styrvinkeln 
stämmer här bör den även fungera på den avsedda rakare vägen. 
En kurva (Rödastensmotet) med 100 meters krökningsradie har använts 
för denna jämförelse. Under mätningarna körde föraren bra, dvs. 
förhållandevis i mitten av körfältet och med en god följning av 
krökningen. Då den för körfallet framräknade rattvinkeln jämförs med 
den mätta fås resultatet i Figur 7.3. 
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Figur 7.3: Beräknad rattvinkel(heldragen) och förarens 
rattvinkel(streckad) 

Som figuren visar ligger signalen helt fel i nivå och valen av 
straffmatriserna kan inte utföras på ett sådant vis så att överensstämmelse 
kan erhållas. Däremot noteras att förarens rattutslag starkt påminner om 
den estimerade krökningen. 
Vägens krökning kan emellertid betraktas som en systemstörning w 
eftersom den kräver att föraren anpassar rattvinkeln efter denna. Om 
störningen kan mätas kan framkoppling användas för att reducera dess 
verkan. Den nuvarande kameran kan visserligen inte mäta krökningen 
men däremot finns en tillförlitlig rekonstruktion av störningen. Tillståndet 
för krökningen C0 kan därför utnyttjas i en framkopplingslänk Ff, denna 
länk tas fram experimentellt ur mätdatat från bil. Kompletteras Figur 7.2 
med en sådan länk fås följande struktur. 
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System
z
y

uΣ
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Figur 7.4: Tillståndsrekonstruktion med framkoppling av krökningen. 
Med framkoppling av krökningen från rekonstruerat tillstånd fås 
utseendet på den beräknade styrvinkeln enligt Figur 7.5. 
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Figur 7.5: Reglering med framkoppling av krökningen. Beräknad 
rattvinkel u(streckad) och förarens rattvinkel(heldragen) 

Resultatet blir klart bättre än i Figur 7.3 med en god följning av förarens 
verkliga rattutslag. Intressant att notera är att det finns en tidsförskjutning 
på cirka en sekund mellan förarens rattutslag och den beräknade. 
Skillnaden bör bero på att föraren får in information om vägen framför 
bilen medan estimeringen ger krökningen där bilen befinner sig just nu. 
Denna förskjutning är uppenbart inget fixt värde eftersom en förare flyttar 
blicken, men som en första ansats väljs här att fördröja förarens signal 
med en sekund innan jämförelse görs. 

7.2 Momentregulator 
De systemkrav som presenterades i avsnitt 1.2 sätter begränsningar för 
hur momentet byggs upp och när ingreppet ska göras. En annan viktig 
aspekt är att minimera antalet olägenhetsvarningar, dvs. de ingrepp som 
föraren uppfattar som felaktiga. 
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Figur 7.6: Momentregulator 

Den övergripande strukturen för konstruktionen av hjälpmomentet TA 
består av ett antal olika block, se Figur 7.6. Beroende på förarens 
rattvinkel och fordonets position/riktning i körfältet levereras ett 
grundmoment T till en avstängningsfunktion (eng: switch). Då något 
systemfel inträffar sätts en flagga S2 till ett, och momentet T dämpas ut. 
Detsamma sker med flagga S1 när systemets giltighetsområde överskrids 
eller då föraren utför en medveten handling. 
Momentet Tw utgörs av ett litet högfrekvent tillskottsmoment som 
uttrycks i form av en vibration i ratten med syfte att uppmärksamma 
föraren på att fordonet befinner sig ”fel” på vägen. 

7.2.1 Momentuppbyggnad 
De moment utifrån som verkar på rattstången härstammar från olika 
källor och fungerar som en viktig återkoppling från vägen till föraren. De 
kan exempelvis vara spår och ojämnheter i vägbanan som åstadkommer 
vibrationer i ratten. Dessa moment kan tillsammans med friktion i 
rattstången uppgå till cirka 0.2 Nm. Detta värde sätts som tröskelvärde, 
vilket assistansmomentet ska överskrida för att föraren ska kunna uppfatta 
det som någonting annat än en naturlig störning. 
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Figur 7.7: Momentuppbyggnad som funktion av lateral avvikelse, 
körfältsbredd och vinkeldifferensen mellan förarens rattvinkel och den 

beräknade. 
Momentuppbyggnaden ser principiellt ut som i Figur 7.7 där moment 
byggs upp som en funktion av den laterala avvikelsen y0, vinkelfelet och 
körfältsbredden. Vinkelfelet är differensen mellan förarens givna 
rattvinkel och den beräknade rattvinkeln. Funktionen f kan skrivas som: 
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 (7.3)

En förare kör oftast i mitten av ett körfält [16], se bilaga 1. Då det inte är 
önskvärt med ett moment som hela tiden griper in utnyttjas denna vetskap 
och en icke-kontrollerad zon (NC_zone) införs. Denna zon är centrerad 
till mitten av körfältet och dess storlek beror av körfältsbredden.  
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Figur 7.8: Assist Torque-blocket i momentregulatorn 

Tre olika delar kan identifieras i Simulinkmodellen Figur 7.8. I del III 
byggs momentet T upp proportionellt mot vinkelfelet. Momentet ges ut 
då vinkelfelet är större än tröskelvärdet eller då fordonet befinner sig 
utanför den icke-kontrollerade zonen. I del I undersöks hur stort 
vinkelfelet är. I de fall där vinkelfelet är mindre än det givna 
tröskelvärdet, ges inget moment. Tröskelvärdet har införts för att undvika 
ingrepp som kan anses onödiga. Modellens mittersta del, II, undersöker 
om fordonet befinner sig i den icke-kontrollerade zonen. Då fordonet 
befinner sig i zonen ska inget moment ges. 

7.2.2 Varningssignaler 
Den elektriska styrväxeln möjliggör att en vibration Tw kan läggas på 
ratten som en form av varningssignal. Vidare kan, i likhet med Run-off-
Road Warning-systemet (se avsnitt 2.1), en ljudsignal ges för att 
uppmärksamma föraren på att bilen befinner sig för långt ut i körfältet. 

7.3 Deaktivering av systemet 
Deaktivering av systemet innebär att inget moment TA ska skickas till det 
elektriska styrservot. Systemet deaktiveras antingen på grund av förar- 
och omgivningsrelaterade omständigheter eller på grund av systemfel (se 
Figur 7.6). 
I de fall då deaktivering ska ske samtidigt som systemet ger ut ett 
moment på ratten är det viktigt att momentet minskas långsamt, så att 
inga plötsliga förändringar uppstår i ratten. Systemet deaktiveras olika 
snabbt/mjukt beroende på orsaken till deaktiveringen. Detta realiseras 
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genom att låta momentet dämpas ut i något av två olika lågpass-filter, 
vilka anpassats för olika snabba avstängningar. 
Vidare är systemet utrustat med en fördröjningsfunktion (eng: delay) 
vilket förhindrar att systemet slår igång för snabbt efter deaktivering. 
Funktionen är bl.a. avsedd för att lösa det problem som annars skulle ha 
uppstått i de fall då föraren inte använder körriktningsvisaren genom hela 
körfältsbytet. 

7.3.1 Förarstyrda deaktiveringsvillkor 
Systemet ska inte ingripa då föraren utför en medveten handling som 
systemet principiellt motsätter sig (handlingar som resulterar i situationer 
som aktiverar systemet). Många av dessa handlingar, t.ex. körfältsbyte 
och då föraren genar i kurvor, har visat sig vara svårt att detektera. Ett par 
medvetna handlingar kan dock identifieras enkelt, och de kan då utnyttjas 
som avstängningssignaler. Ett exempel på sådana handlingar är 
användningen av broms eller körriktningsvisare. Se vidare avsnitt 7.4.  
Föraren måste alltid styra fordonet aktivt, annars deaktiveras systemet. 
Detta är tänkt att förhindra att föraren slappnar av och förväntar sig att 
fordonet ska styra själv. Att föraren håller i ratten ses som en indikation 
på att han/hon är aktiv. BMW [20] använder en tryckkänslig ratt för att 
detektera detta. En billigare lösning skulle kunna vara att använda ett 
Kalmanfilter för att avgöra om föraren håller i ratten. Det största 
problemet med denna metod är dock att friktionen spelar stor roll och den 
är svår att modellera.  
Systemet är främst avsett för monotona körningar på höghastighetsvägar. 
Det finns därför en nedre och övre hastighetsgräns mellan vilka systemet 
ska verka (ca 70 till 130 km/h). Den nedre gränsen är baserad på att 
systemet riskerar att göra många felaktiga ingrepp i stadsmiljö där 
körsituationen i många avseenden skiljer sig från den tänkta. Vidare 
förekommer inte problemen med avkörningsolyckor i denna miljö. Den 
övre gränsen baseras på det faktum att ingrepp vid höga hastigheter kan 
orsaka stabilitetsproblem för fordonet. 
Detektion av körfältsbyte 
Då körriktningsvisaren används är detta en tydlig indikation på att ett 
körfältsbyte kan ske och när detta inträffar undertrycks LKA-systemet. 
Då körriktningsvisaren inte används under manövern måste systemet 
själv kunna detektera ifall ett körfältsbyte inträffar så att onödiga ingrepp 
undviks. 
I en avhandling av Batavia [1] presenteras en körstudie där fem förare 
ingick. Dessa förare körde totalt 18.5 timmar, och under denna tid gjordes 
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604 st körfältsbyten. Resultatet av studien visar att fordonens laterala 
hastigheter var större än 0.5 m/s i över hälften av fallen. Denna kunskap 
kan utnyttjas för en första ansats att detektera körfältsbyte. 

 Figur 7.9: Detektering av körfältsbyte med  
LCD (Lane Change Detection) 

Fordonets laterala hastighet jämförs med ett tröskelvärde. Om detta värde 
överskrids och bilen befinner sig i den kontrollerade zonen tolkas detta 
som att ett körfältsbyte håller på att ske. När väl manövern har 
identifierats som ett körfältsbyte ska inga ingrepp ske innan manövern har 
avslutats. Detta realiseras genom att en flagga sätts till ett i Hold-blocket 
under fem sekunder, vilket ungefär är tiden som ett körfältsbyte tar. 
En nackdel med detta enkla tillvägagångssätt är att enbart relativt snabba 
körfältsbyten kan detekteras. En förfinad modell av ett körfältsbyte kan 
säkert konstrueras som beror av fler faktorer. Om en mer komplex modell 
framtas så kan dessa faktorer vägas ihop med diffus logik (eng: fuzzy 
logic). 

7.3.2 Miljöstyrda deaktiveringsvillkor 
Systemet kräver att körfältsbredden ligger inom ett visst intervall. Den 
nedre gränsen i detta intervall har satts för att undvika att systemet griper 
in ofta vid körning i mycket smala körfält (ca 2.5 m). Den övre gränsen 
har satts med tanke på de vägar som saknar mittlinje, eftersom systemet 
tolkar detta som att hela vägen utgör ett körfält. 
Systemet är inte heller avsett att fungera i skarpa kurvor, eftersom 
kraftiga svängar förutsätter att föraren handlar medvetet. Gränsen för 
tillåten kurvradie är satt till 250 m. 
I de fall då kameran inte kan detektera några vägmarkeringar, beroende 
på att sådana saknas eller är otydliga, ska systemet deaktiveras. Bristen på 
mätdata skapar osäkerhet i estimaten vilket gör att felkovariansmatrisens 
diagonalelement i Kalmanfiltret ökar. Genom att jämföra 
felkovariansmatrisens värden med ett tröskelvärde kan man få en 
uppfattning om när systemet ska deaktiveras. 
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7.3.3 Systemfel 
Då systemfel inträffar krävs en snabb deaktivering. Ett systemfel kan bero 
på antingen fel i mjukvara eller hårdvara. Systemfel som uppkommer på 
grund av fel i mjukvara detekteras genom att undersöka ifall estimaten är 
rimliga. Ett exempel på fel som omhändertas är teckenfel i 
kamerasignalen som uppkommer då kameran växlar till en ny 
vägmarkering (t.ex. vid körfältsbyte). Fel som härrör ifrån hårdvara 
detekteras genom att undersöka respektive hårdvaras statusflagga i de fall 
då sådana finns tillgängliga.  

7.3.4 Begränsning av momentsignal 
Innan momentet TA skickas från LKA-systemet till den elektriska 
styrväxeln går det igenom ett begränsningsblock. Detta görs för att 
undvika att för höga momentvärden ska ges ut. 

7.4 Undertryckning av LKA 
Som tidigare har nämnts bör korrigeringar av förarens rattvinkel endast 
göras då det verkligen är nödvändigt. Det är därför ytterst viktigt att 
definiera villkor, inte bara för när systemet ska gripa in, utan också för 
situationer när styringrepp inte ska ske. Ett exempel är då föraren inte 
önskar att ligga mitt i körfältet, t.ex. vid mörkerkörning eller på 
motorleder med breda körfält då en förare ofta ligger i någon annan 
position i körfältet. Framtagning av villkor som undertrycker LKA-
funktionen ligger egentligen utanför ramen för detta arbete, men några 
möjliga metoder belyses dock i detta avsnitt. Dessa metoder kan också 
ses som eventuell grund för fortsatt arbete. 

7.4.1 Time to Lane Crossing (TLC) 
Om fordonet inte riskerar att köra av inom en viss bestämd tidsrymd 
behövs inget hjälpmoment TA ges. Detta kan göras genom att prediktera 
bilens framtida position och som en enkel första ansats anta att 
rattvinkeln ej förändras över denna tid. Om en bra förarmodell finns 
skulle det även vara tänkbart att prediktera styrvinklar, men för att 
effektivt kunna göra det krävs en adaptiv förarmodell. Utveckling av en 
adaptiv förarmodell motiveras av det faktum att olika förares körstil 
varierar och påverkas av såväl yttre som inre omständigheter, något som 
gjort det svårt att ta fram en generell förarmodell. Adaptiva modeller kan 
till exempel baseras på minnesbaserad inlärning (eng: memory based 
learning) [1]. 
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7.4.2 FaceLab 
Undertryckning av LKA-funktionen kan även göras genom att studera 
förarens ansikte. Detta är bl.a. aktuellt då föraren vill göra ett körfältsbyte 
men inte använder sig av körriktningsvisare. Med hjälp av kameror som 
observerar förarens ansikte kan man till exempel avgöra var dennes blick 
ligger, vilket kan ge en indikation på hur föraren kommer att agera. En 
blick i backspegeln kan till exempel indikera ett kommande körfältsbyte, 
och den är dessutom en stark indikation på att föraren är aktiv och att 
ingrepp därför inte ska göras. Kamerorna kan också användas för att 
detektera om föraren är trött. Ett exempel på ett system som observerar 
förares ansikten är Seeingmachines FaceLab. Detta system har nyligen 
använts i en studie gjord på Volvo, som inriktats på framtagning av 
algoritmer som kan detektera trötthet hos föraren [16]. 
 





 

8 Simuleringsmiljö 

Det finns många argument för att under inledningsfasen av ett projekt 
bedriva systemutvecklingen i en simuleringsmiljö. En av fördelarna är att 
olika idéer och delsystem snabbt och billigt kan testas innan dyra 
investeringar görs. Säkerhetsaspekten är också ett tungt vägande skäl i de 
fall där det finns risk för personskador eller dyra materiella skador. 
Aktiva styringrepp är i högsta grad en säkerhetskritisk applikation, och 
därför måste omfattande simuleringar göras innan styringreppen kan 
testas i fordon. Mycket arbete har därför lagts ner på att ta fram systemets 
omgivande miljö. 

stw_torque, throttle

stw_angle

delta_sc, velocity

X_Road, Y_Road

TA

y0, theta_delta, C

available

turn, brake signal

y

X_Car, Y_Car
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Driver

Camera

Road LKA

Vehicle

 
Figur 8.1 Översikt över simuleringsmiljön. 

Modelleringsverktyget Simulink har använts för att bygga upp 
simuleringsmiljön. Systemet är indelat i de delsystem som LKA-systemet 
interagerar med. LKA-blocket är den modul som skall implementeras 
direkt i bilen. Blocket innehåller tillståndsestimering (se kapitel 6), 
styrvinkelberäkning (se avsnitt 7.1) samt den momentregulator som 
konstruerades i avsnitt 7.2. I Figur 8.1 visas alla ingående delsystem och 
de signaler som skickas mellan dem. Aspekter som inte inverkar på 
systemet har inte modellerats. Resultatet blir därför en simuleringsmiljö 
som är en förenkling av verkligheten. De förenklingar som gjorts 
förklaras i avsnitten om respektive delsystem. 

8.1 Vägmodell 
För att kameramodellen ska kunna detektera bilens position i förhållande 
till körfältet behövs en modell som genererar vägen. Utsignalen från 
vägmodellen består av koordinaterna för vänster och höger vägren samt 
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mittlinjen. För att validera de rekonstruerade tillstånden i Kalmanfiltret 
behövs även vägens kurvradie R och bilens riktningsfel θ∆ som utsignal.  
Endast rörelser i horisontalplanet, såsom vägens krökning, är av intresse. 
I modellen försummas pitch- och rollvinklar. Pitchvinklar uppstår 
exempelvis vid acceleration och retardation, medan rollvinklar uppstår i 
vertikala lutningar. Även hinder och körbanans egenskaper försummas. 

8.1.1 Konstruktionsalternativ 
Det är enkelt att konstruera ett avsnitt i form av en rak vägsträcka eller en 
kurva med bestämd radie. Det är betydligt svårare att skapa en längre 
vägsträcka som är lik verkligheten, där raka avsnitt kombineras med 
kurvor med olika krökningsradier. Detta kan dock lösas på flera sätt, 
exempelvis genom att definiera vägen som en kontinuerlig funktion, en 
spline, eller genom att bygga upp en väg med hjälp av cirklar med olika 
storlekar. 
Riktningsfelet 
Riktningsfelet θ∆ bildas genom att ta differensen mellan α och girvinkeln 
ψ. α är vinkeln mellan vägens radiella linje och referenslinjen, och den 
måste bestämmas i vägmodellen . Referenslinjen är vägens radiella linje 
vid tiden noll, dvs. starten av simuleringen. Girvinkeln är den vinkel som 
uppkommer mellan fordonets tväraxel och referenslinjen. Denna 
konstrueras i fordonsmodellen. 
Väg som kontinuerlig funktion eller spline 
I det enklaste fallet kan ett verklighetstroget vägavsnitt byggas med en 
sinus-funktion. Andra kontinuerliga funktioner kan dock användas om 
dessa ger det önskade utseendet.  Ett annat sätt att bygga upp ett avsnitt är 
att definiera ett antal punkter och sedan göra en s.k. splineapproximation 
utgående från dessa, för att på så sätt erhålla den kurva som går igenom 
punkterna. Båda dessa metoder är relativt enkla att implementera. 
Nackdelen med dessa metoder är att krökningsradien R inte är känd utan 
måste beräknas fram i varje punkt på kurvan. Detta kan exempelvis göras 
genom att ett antal föregående kurvpunkter sparas. Med hjälp av dessa 
kan båglängden B approximeras fram, och radien R beräknas genom 
formeln för båglängd, B=R·α. Ett problem är dock att värdet på 
krökningsradien inte blir tillräckligt exakt exempelvis vid raka vägavsnitt 
där radien är oändligt stor. Vidare är det svårt att verifiera det beräknade 
värdet av R. 
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Cirkeluppbyggd väg 
Ett vägavsnitt kan också konstrueras med hjälp av cirklar. Då bilen 
passerar en valbar vinkel α, ändras cirkelradie och centrumpunkt för 
cirkeln, se Figur 8.2. Om implementationen av väguppbyggnaden skrivs 
på ett generellt sätt kan obegränsat många cirkelbågar läggas ihop efter 
varandra. Raka vägsträckor konstrueras genom att sätta radien till 
oändligt eller mycket stor.  
Vägen byggs upp utifrån en beräknad mittlinje, och genom att förflytta 
den radiellt med ± körfältsbredden kan vänster och höger vägmarkering 
erhållas. Körfältsbredden är en parameter som enkelt kan ändras och 
varieras genom att definiera den som en vektor eller en funktion. 
Körfältsbredden benämns i fortsättningen som lane_width. 

För att konstruera vägen måste man ange cirkelbågarnas radier och de α-
vinklar som bestämmer hur stor båglängd på resp. cirkel som skall 
användas. 
I Figur 8.2 visas en väg uppbyggd av tre cirklar. 

OC2

OC3

OC1
α1

α2

 
Figur 8.2: Exempel på en väg uppbyggd av tre cirklar 

En av fördelarna med en cirkeluppbyggd väg är att krökningsradien och 
vinkeln α är kända eftersom vägen har styckvis konstant krökningsradie. 
Den cirkeluppbyggda vägen har också en nackdel eftersom 
krökningsradien ändrar tecken mellan två samplingstillfällen. Detta ger en 
diskontinuitet i krökningsradien. 
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Implementering av cirkeluppbyggd väg 
Vid konstruktionen av en cirkeluppbyggd väg startar fordonet i den punkt 
som definieras (0,0). Mittlinjen utgår då ifrån punkten (0, lane_width/2). 
Således måste det första krökningscentrumet ligga i punkten (0, R1- 
lane_width/2). De resterande cirklarnas krökningscentrum bestäms sedan 
genom vektoraddition: 

nnn CCOCOC +=+1  

där CC är avståndet mellan cirklarnas centrum precis i den punkt där 
cirklarnas bågar tangerar: 
CCn = Rn + Rn+1 
De ingående cirklarnas krökningscentrum kan beräknas genom: 

) − ⋅+= 2−1− nn1-n1-nn asin(aCC  _XOC  _XOC  

)−⋅⋅+= 2−1− nn1-nn1-nn acos(aCC) sign(R _Y OC  _YOC  

För att veta när byte av cirkelbåge ska ske beräknas tiderna för bytena 
fram genom (för konstant hastighet): 

v
R

ge_timecurve_chan  ge_timecurve_chan nn
n1n

1+
+

⋅
+=

α
  

Fordonets position (X_Car, Y_Car) måste sedan, för att vara densamma 
som kamerans, kopplas till punkten på vägen för att rätt koordinater skall 
kunna skickas till kameramodellen. Detta görs i beräkningen av vinkeln 
α: 










−
−

⋅)(=
OCYCar_Y
OCXCar_XtanaRsign nα  

Slutligen beräknas vägmarkeringarnas koordinater. Som exempel visas 
hur mittmarkeringarna räknas ut: 

)sin(ROCXLineM_X α⋅+=  

)cos(ROCYLineM_Y α⋅−=  

Förbättringspotential 
En nackdel med den cirkeluppbyggda vägmodellen är att krökningen är 
diskontinuerlig i punkterna vid cirkelbyten. Kontinuerliga förändringar av 
krökningen skulle ge en mer verklighetsnära modell. Detta skulle också 
möjliggöra tester av olika typer av kameror som detekterar på olika 
avstånd från fordonet. Ett sätt att uppnå en kontinuerlig 
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krökningsändring, vore att använda en spline efter det att Kalmanfiltret 
blivit validerat och intrimmat.  

8.2 Kameramodell 
CMOS-kameran detekterar vägens vägmarkeringar en sträcka Dp framför 
bilen, se Figur 8.3. De laterala avstånden till respektive linje beräknas och 
levereras från kameran. I de fall där en mätning inte kunnat göras på en 
sida ändras respektive mätstatusflagga från en etta till en nolla.  
I kameramodellen görs beräkningar baserade på koordinater och 
information som levererats ifrån vägmodellen (som är det kameran ”ser”). 
Kameramodellen ges också information om fordonets koordinater 
eftersom kameran är placerad i dessa. De laterala avstånden mellan 
fordonet och markeringarna beräknas som differensen mellan fordonets 
och vägmodellens koordinater. Beroende på tecknet på det värde som 
differensen ger, ges det körfält som fordonet ligger i. 
De koordinater som vägmodellen levererar ligger radiellt från fordonet. 
Detta skiljer sig mot de koordinater som den verkliga kameran mäter, 
vilka ligger på ett avstånd Dp framför fordonet. Detta innebär att 
vägmodellens koordinater måste transformeras om till det avståndet. I 
transformationen tas hänsyn till fordonets riktning, riktningsfelet och 
vägens krökning. 

6 10 Dp  
Figur 8.3 Kamerans mätavstånd Dp meter framför fordonet. 

Transformationen baseras på den krökningsradie som fordonet befinner 
sig i. Ett modellfel uppstår då bilen befinner sig i en punkt precis innan 
vägen ändrar krökning. I den punkten skulle den verkliga kameran mäta 
den nya krökningen, Dp meter framför fordonet. Kameramodellen gör 
dock transformationen baserat på den gamla krökningen. 
För att modellera tillfällen då kameran inte levererar någon signal 
genereras mätstatusflaggorna slumpmässigt. Även vitt brus adderas till 
signalen för att efterlikna den verkliga kamerasignalen. Vidare 
diskretiseras signalerna med hjälp av en funktion i Simulink. 
Liksom vägmodellen försummar kameramodellen pitch- och rollrörelser. 
Pitch-rörelsen skulle annars resulterat i att kamerans avstånd Dp ändras. 
Rollrörelser skulle medfört förändringar av geometrin. Rörelserna har 
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försummats då tanken med modellen är att endast göra grundläggande 
tester. 

8.3 Förarmodell 
En förare kan betraktas som en mycket komplex regulator som hela tiden 
tar in mängder med data av såväl yttre som inre omständigheter. Yttre 
omständigheter kan t.ex. vara vägens krökning, och inre kan till exempel 
vara att föraren är stressad eller distraherad. Vid analys av förare och 
körbeteende kan följande val och anpassningar identifieras: 

• Strategiska val, t.ex. omkörningar. 

• Navigationsval, t.ex. vilket körfält som ska användas. 

• Val beroende på vägens utseende, t.ex. vilket rattutslag som skall 
ges i en kurva. 

• Anpassning av hastighet till gällande trafiksituation. 

• Trafikrelaterade anpassningar, såsom samspel med andra fordon så 
att kollision undviks. 

• Anpassning till rådande trafikregler. 
De val och anpassningar en förare gör beror bland annat av hur erfaren 
han/hon är. Punkterna ovan kan komprimeras till följande tre nivåer som:  

• Navigationsnivå, finna väg och köra efter den. 

• Styrnivå, situationsberoende aktiviteter för att undvika kollision. 

• Stabiliseringsnivå, manövrera fordonet. 
Stabiliseringsnivån är den mest grundläggande nivån, och samtidigt den 
som har högst prioritet. I modelleringen är enbart denna nivå inkluderad, 
då den innehåller all information som simuleringsmiljön kräver.  
De tre viktigaste parametrarna som en förare baserar sitt styrutslag på är 
vägens krökning, bilens laterala avvikelse i körfältet, samt riktningsfelet i 
förhållande till vägen. Summan av dessa parametrar beskriver en förares 
rattvinkel [10], se Figur 8.4. Signalerna för riktningsfelet och krökningen 
går genom var sin P-regulator, medan bilens laterala fel går genom en 
PID-regulator. Värdena i regulatorerna är parameterstyrda beroende av 
hastigheten. Olika förares köregenskaper kan efterliknas genom att ändra 
på förhållandena mellan signalerna. 
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PHeading error

PLateral deviation

PIDCurvature

Σ Driver angle

 
Figur 8.4: Regulator för förarens styrvinkel 

Körfältsbyten kan simuleras genom att byta ut koordinaterna för det ena 
körfältet med koordinaterna för det andra. Föraren tror då att han/hon 
ligger i ”fel” körfält och styr därför över i det andra. Förarmodellen 
omfattar förutom styrvinkelberäkningen också en regulator som 
kompenserar för om bilen skulle tappa fart, vilket kan inträffa t.ex. i en 
kurva. Förarmodellen får hela tiden samma information från vägmodellen 
som kameramodellen får, dvs. information om vägen i den punkt som 
fordonet befinner sig i. Detta utgör ett modellfel eftersom en verklig 
förare har framförhållning och baserar sin körning på vägens utseende 
längre fram. 

8.4 Fordonsmodell 
Fordonsmodellen bygger på fordonsparametrar från en Volvo S80 [12]. 
Därför väljs också dessa parametrar i den modell som finns i 
Kalmanfiltret. Fordonsmodellen består av två delar, en chassi- och en 
däcksmodell. Chassimodellen bygger på en cykelmodell (se avsnitt 
5.1.3), dock en något mer utvidgad variant än den som använts vid 
uppbyggnaden av modellen i Kalmanfiltret. Den däcksmodell som 
används är linjär och giltig för hastigheter större än ett par meter per 
sekund. Rattvinkel och gaspådrag är insignaler till fordonsmodellen, och 
de härstammar ifrån förarmodellen. Utsignalerna från fordonsmodellen är 
bilens position (X_Car, Y_Car), sidslipvinkel, girvinkel, 
girvinkelshastighet, longitudinell hastighet samt rattstångens vinkel. De 
krafter och moment som försummas i modellen är bl.a. inverkan av pitch- 
och rollrörelser, gyrokrafter i hjul, samt moment orsakade av 
krängningshämmaren och asymmetriska fjädrar. 

8.5 Simuleringsresultat 
Krökningsradierna som används för simuleringarna i detta avsnitt är 200 
m, -200 m samt 10 000 meter (rak väg). Radierna på 200 m och -200 m 
utgör ett extremfall, som används för att belysa eventuella svagheter i 
modellen. Den förarmodell som används är baserad på en ”dålig” förare, 
som ofta och kraftigt vinglar över körfältet. Förarmodellen håller en 
konstant hastighet på 100 km/h. 
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8.5.1 Tillståndsestimering 
Tillståndsestimaten följer de sanna värdena väl. De fyra mest relevanta 
estimaten av de totalt sju visas i Figur 8.5. 
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Figur 8.5 Fyra tillståndsestimat visas (heldragna linjer) mot de sanna 
värdena (prickade linjer). 

Simuleringsresultaten visar tydligt den diskontinuitet som uppstår vid 
byte av kurvradie i vägmodellen. Detta ses speciellt i estimeringen av 
krökningen, och därför används denna fortsättningsvis för att visa de 
olika delresultaten på. 
Kalmanfiltret är intrimmat på att lågpassfiltera krökningsändringar, då de 
häftiga krökningsbyten som görs i simuleringsmiljön inte kan ske i 
verkligheten. Detta gör att estimatet av den sanna krökningen C0 kan 
tyckas långsamt vid omslagspunkterna. Vidare är estimatens följning av 
de sanna värdena i stor utsträckning beroende av hur föraren kör. 

8.5.2 Systemparametrarnas inverkan på estimaten 
I fordonsmodellen ingår ett antal parametrar såsom fordonets totala vikt, 
tyngdpunktsläge och däcksstyvhet. Dessa värden är statiska i modellen 
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och om någon av de verkliga systemparametrarna i bilen ändras, 
försämras estimaten på grund av att modellen i Kalmanfiltret då 
innehåller felaktiga parametervärden. 
Inverkan av förändringar av lasten 
Fordonets vikt utgör en intressant parameter eftersom denna ändras med 
antal passagerare och packning. Med viktändringen följer en förändring 
av fordonets tyngdpunkt. Viktens inverkan på estimaten undersöks 
genom att räkna om vikten och tyngdpunkten i fordonsmodellen. Vikten 
ändras genom att öka antalet passagerare från två till fyra, samt genom att 
öka packningen till det maximala. Fordonets tyngdpunkt förskjuts då 
bakåt. Resultatet av de ändrade parametrarna visas i Figur 8.6. Alla 
estimat får kraftigare överslängar och en konstant förskjutning. 
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Figur 8.6: Krökningsestimatet (heldragen linje), jämfört med det sanna 
värdet (prickad linje), vid ändring av fordonsmodellens vikt och 

tyngdpunkt. 
Att väga bilen och ställa in systemet inför varje körning är omständligt. 
Detta kan dock undvikas genom att exempelvis montera en höjdläges-
sensor vid bakvagnen, eller genom att mäta fjäderbensbelastningen 
(vilken bilar med aktiv fjädring är utrustade med). Med hjälp av någon av 
dessa metoder kan fordonets vikt och tyngdpunkt beräknas. 
Inverkan av däcksspecifika förändringar 
Fordonsparametern däcksstyvhet innefattar, förutom modellspecifika 
egenskaper, också däckens lufttryck och kondition. Byte av däcksmodell, 
ändringar av lufttryck och förslitningar, resulterar i modellfel som beror 
på skillnad mellan fordonets däcksstyvhet och den i Kalmanfiltret 
förinställda däcksstyvheten. 
I Figur 8.7 visas resultatet vid byte av däcksmodell (från Michelin 205/50 
R16 (2.2 bar) till Gislaved 195/65 R15 Nordfrost II (2.2 bar)). Av figuren 
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framgår att krökningsestimatet får en konstant förskjutning. Detta gäller 
för samtliga estimat. 
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Figur 8.7: Krökningsestimatet (heldragen linje) jämfört med det sanna 
värdet (prickad linje), vid byte av fordonsmodellens däck. 

Däckets egenskaper och karaktär är kända parametrar, men då 
däcksstyvheten inte bara beror av dessa, utan också av däckens lufttryck 
och kondition är det omöjligt att beräkna den sammanlagda styvheten. 
Det modellfel som beskrivits ovan kan elimineras genom införandet av en 
girvinkelhastighetsgivare, se vidare nedan. 

8.5.3 Girvinkelhastighetsgivare 
Girvinkelhastighetsgivare finns i de flesta moderna bilar som en del av 
antisladdsystemet. En fordonsmodell kan sällan eller aldrig fullständigt 
beskriva verkligheten. Däcksglidning mot underlag (eng. slip) är 
exempelvis mycket svårt att modellera, då denna i hög grad är av icke-
linjär karaktär och dessutom är beroende av såväl däck som aktuellt 
underlag. Denna typ av modellfel skulle kunna korrigeras genom att mäta 
girvinkelhastigheten ψ . Denna extra sensor skulle även minimera 
inverkan av felaktigheter i övriga systemparametrar. Då de flesta 
kommande bilmodeller kommer att ha anti-sladdsystem så finns redan 
sensorn tillgänglig och skulle således inte fördyra LKA-systemet. 
Modifieringen av Kalmanfiltret blir enkel vid införandet av en 
girvinkelhastighetsgivare, då mätmodellen endast behöver kompletteras 
med ytterligare en rad. Figur 8.8 visar hur modellfelet orsakat av 
däcksbyte elimineras genom att införa girvinkelhastighetsgivare. Givaren 
eliminerar också modellfelet orsakat av viktförändring. 
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Figur 8.8: Krökningsestimatet med (heldragen linje) och utan (streckad 

linje) girvinkelhastighetsgivare. 

8.5.4 Inverkan av kamerans samplingshastighet 
Kamerans samplingshastighet är betydligt långsammare än 
Kalmanfiltrets, vilket innebär att en snabbare kamera borde ge bättre 
estimeringsresultat. Med en snabbare kamera behöver Kalmanfiltret göra 
färre enstegsprediktioner innan en ny mätning fås (se avsnitt 6.1.2). I 
Figur 8.9 visas estimeringsresultatet från en kamera som arbetar med 
samplingsfrekvensen 20 Hz istället för den ”normala" på 8 Hz. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8

−6

−4

−2

0

2

4

6

x 10
−3

time [s]

C
0 

[m
−

1 ]

Figur 8.9: Krökningsestimatet med standardkameran på 8 Hz jämfört 
med en kamera på 20 Hz. 

Estimaten med den snabbare kameran följer den sanna krökningen bättre, 
samt har en lugnare karaktär än estimaten med kameran med 
långsammare samplingshastighet. Denna förbättring är dock inte så pass 
stor att den motiverar ett byte till snabbare kamera i LKA-systemet.





 

9 Implementation i bil 

Simuleringar kan aldrig fullständigt beskriva verkligheten och dessutom 
är det svårt att förutsäga hur föraren uppfattar ett momentingrepp. För att 
kunna ge svar på hur LKA-systemets karakteristik bör se ut måste en 
implementation i bil göras, vilket beskrivs i detta kapitel. 

9.1 Testplattform och arkitektur 
En Volvo S60 har fungerat som testplattform vilken har kompletterats 
med nödvändig hårdvara samt en elektrisk styrväxel för att möjliggöra 
momentuppbyggnad på ratten. Hjärtat i testplattformen utgörs av en PC 
(med Intel-processor) som kör realtidsoperativsystemet xPC target. 
Genom toolboxarna Real-Time Workshop och xPC Target i Simulink kan 
LKA-modellen kompileras direkt till C-kod. C-koden laddas ned till 
xPC:n som exekverar koden i realtid. Samtliga in- och utsignaler kopplas 
till xPC:n. 
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Figur 9.1: Schema över de komponenter som ingår i testplattformen. 

De flesta insignalerna tas emot från bilens CAN-nätverk. CAN 
(Controller Area Network) är ett protokoll som bygger på seriell 
datakommunikation och är speciellt framtaget för fordonstillämpningar. 
Nätverket består av en mer och en mindre tidskritisk del, vilka betecknas 
HSCAN och LSCAN. I LSCAN skickas information om exempelvis 
dörrar, radio, fordonshastighet, körriktningsvisare och broms med en 
hastighet på 125 kbps. I den snabbare delen, HSCAN, skickas data som 
exempelvis rör motorstyrning, transmission, ABS, DSTC (Dynamic 
Stability and Traction Control) och girvinkelhastighet, med hastigheten 
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250 kbps. På denna CAN-buss finns även en rattvinkelsignal i de fall 
bilen är utrustad med anti-sladdsystemet DSTC. Noggrannheten på 
rattvinkeln är dock mycket dålig, endast 1,5 grader. Då denna version av 
S60 inte har girvinkelhastighetsgivaren kopplad till CAN-bussen kopplas 
givaren till xPC:n via ett separat CAN-kort. Mätdata och övriga signaler 
från kameran tas emot via vanlig seriell kommunikation, RS-232. 
xPC:n och systemet kan styras och övervakas via ett ethernetnätverk 
kopplat till en laptop. Med denna kan insamling av mätdata göras, 
variabler och parametrar kan ändras i modellen under körning, samt nya 
modeller kan laddas till xPC:n. Via ethernetnätverket skickar också 
Facelab-datorn (se avsnitt 7.4.2) information till xPC:n, något som dock 
inte kommer att behandlas ytterligare. 

9.2 Elektrisk styrväxel 
Testbilens hydrauliska styrservo har ersatts med en elektrisk styrväxel, 
EPAS (Electrical Power-Assisted Steering). Detta möjliggör att LKA-
systemets assistansmoment kan adderas till styrsystemet. Den 
färdigmonterade styrväxeln visas i Figur 9.2, där 1 markerar EPAS-
motorn, 2 indikerar platsen där rattstången monteras, och 3 visar platsen 
för den tidigare hydraulcylindern. 

 
Figur 9.2: EPAS-systemet monterat på styrracket 

Kommunikation med den elektriska styrväxeln sker via en CAN-buss 
med hastigheten 500 kbps. Via den kan information om rattmoment och 
styrvinkel erhållas. Styrvinkelgivaren har en mycket hög noggrannhet, 
0,1 grader. Även assistansmomentet skickas till EPAS-systemet via denna 
CAN-buss. 

9.3 Kamera 
CMOS-kameran är monterad mot vindrutan bakom backspegeln. 
Kameran är en Iteris AutoVue [23] och omfattar både hård- och mjukvara 
för bildbehandling. Kameran söker och följer vägmarkeringarna (både 
heldragna och streckade) och räknar kontinuerligt fram avståndet till 
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respektive markering, se Figur 9.3. Mätavståndet Dp från kameran till 
mätpunkten är inställt på 6 meter, se Figur 8.3. 

 
Figur 9.3 Kamerabild med utritade detektionspunkter. 

De framräknade avstånden levereras från kameran med hastigheten 8 Hz. 
Tillsammans med avstånden ges också en mätstatussignal för respektive 
markering. En nolla indikerar osäkerhet i mätningen eller att en linje ej 
kunnat detekteras, och en etta tvärtom. Kameran kan också meddela att 
fordonets hjul närmar sig eller ligger på någon av vägmarkeringarna och 
avger då signal. Denna funktion utnyttjas dock ej i detta arbete. 

9.3.1 Behandling av fel i kamerans utsignal 
Vid granskning av kamerasignalen upptäcktes att den innehöll kraftiga 
spurioser, dvs. enstaka mätvärden som kraftigt avviker från de övriga, se 
Figur 9.4. Då kameran har problem med mätning meddelas detta normalt 
via mätstatusflaggan, något som dock inte görs vid dessa spurioser. Detta 
medför att skattningen från Kalmanfiltret blir dålig vid dessa tillfällen, 
eftersom det antar att kamerans mätdata är korrekta. Vid noggrannare 
granskning upptäcktes att dessa spurioser beror av teckenfel i 
mätsignalen. Med vetskap om att vänster och höger signal aldrig byter 
tecken, vänster är ständigt positiv och höger negativ, så kan problemet 
lösas. Genom att studera tecknet på respektive signal så kan teckenfelet 
lätt detekteras och korrigeras. Orsaken till teckenfelet är okänt. 
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Figur 9.4: Vänster och höger kamerasignal vid ett tillfälle då signalen 
har bytt tecken. 
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Det visade sig också att även mätstatussignalen innehöll spurioser, se 
Figur 9.5. Dessa syntes i form av att mätstatussignalen storlek kraftigt 
avvek ifrån de normala värdena, etta eller nolla. Genom att sätta 
mätstatussignalen till noll då spurioser inträffar undviks att avvikande 
signaler passerar in i systemet. 
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Figur 9.5: Kamerans mätstatussignal med spurioser. 
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10 Validering och systemtestning 

För att validera Kalmanfiltret måste de estimerade tillstånden jämföras 
med sanna värden, dvs. mätdata från verkliga körningar med testfordonet. 
I samband med detta kan även systemets olika parametrar intrimmas och 
systemets funktion testas. 

10.1 Validering av krökningsestimering 
Vid körning i kurva med känd krökning kan krökningsestimatet jämföras 
med den sanna krökningsradien. Denna ges genom mätning i karta eller 
CAD-ritning över kurvan. För valideringen väljs en kurva med mycket 
skarp krökning (krökningsradie 102 m), se Figur 10.1. Med valet av en så 
pass skarp kurva framgår eventuella effekter orsakade av förenklingar i 
modelleringen, såsom linjäriserade däcksstyvheter. 

R10
2

R
176

 
Figur 10.1: Ritning över Rödastensmotet med två inritade 

krökningsradier. 
Två körningar med testfordonet genomfördes i den valda kurvan. 
Resultaten av de två körningarna visas i Figur 10.2. Figuren visar att 
krökningsestimatet mycket väl överensstämmer med det sanna värdet, 
102 meter. Vägmodellen i Kalmanfiltret kan därför anses tillräckligt bra. 
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Figur 10.2: Resultatet av två krökningsestimeringar i Rödastensmotet. 
Den första körningen har heldragen linje och den andra streckad linje. 

Den raka linjen indikerar den sanna krökningen. 

10.2 Validering av girvinkelhastighet 
Girvinkelhastigheten kan också valideras genom att jämföra estimatet av 
denna med mätdata från en girvinkelhastighetsgivare.  
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Figur 10.3: Estimaten av girvinkelhastigheten, med (övre linjen) och utan 
(undre linjen) girvinkelhastighetsgivare (heldragna linjer). Den sanna, 

mätta girvinkelhastigheten har streckad linje. 
Av Figur 10.3 framgår att estimatet är tillfredsställande (den undre 
heldragna kurvan). Estimatet blir dock nära perfekt då Kalmanfiltret 
utvidgas med mätningen ifrån girvinkelhastighetsgivaren (den övre 
heldragna kurvan). 
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10.3 Tester 
Flera tester har utförts i testfordonet för att undersöka systemets funktion 
vid verkliga körningar, främst för att se att momentuppbyggnaden sker på 
ett riktigt sätt vid olika körfall. 

10.3.1 Mätbortfall 
Testerna visar att kameran ofta tappar mätning på någon av 
vägmarkeringarna, ofta under någon sekund. I de fall kameran endast 
levererar signal för en av markeringarna, skattas avståndet till den andra 
markeringen. Skattningen av den uteblivna signalen baseras och varierar 
på samma sätt som den mätningen som levereras från kameran. Denna 
typ av skattning förutsätter att körfältsbredden inte ändras nämnvärt under 
den tid som skattning sker av signalen. 
Vid signalbortfall på båda mätningarna kan skattning av dessa ske under 
en viss tid (ca 1-2 s), till dess att osäkerheten i skattningarna blivit för 
stora. I diagonalelementen i Kalmanfiltrets felkovariansmatris kan 
osäkerheten för varje tillstånd avläsas. Ett tröskelvärde sätts för 
respektive tillstånds felkovarianselement. Om osäkerheten överstiger 
detta värde stängs LKA-systemet av. 
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Figur 10.4: Den övre plotten visar vänster (heldragen linje) respektive 
höger (streckad linje) estimat och kameramätning. Estimatens 

felkovarianselement visas i den nedre plotten. 
Av Figur 10.4 framgår att i de fall då kameran tappar en signal, ökas 
osäkerheten för det estimatet (t.ex. vid tidpunkterna 4 s och 23 s). Då 
kameran tappar båda mätningarna (t.ex. vid tidpunkten 12 s) ökas 
osäkerheten relativt snabbt. 

10.3.2 Momentuppbyggnad 
Som tidigare nämnts, se avsnitt 7.2.1, byggs assistansmomentet upp som 
en funktion av den laterala avvikelsen y0 och vinkelfelet. Då fordonet 
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befinner sig i den icke-kontrollerade zonen eller då vinkelfelet är mindre 
än det bestämda tröskelvärdet ska assistansmomentet inte ges ut. Detta 
för att systemet inte ska göra några onödiga ingrepp vid normal körning. 
Tester visar att assistansmomentet byggs upp som beräknat. Detta kan 
exempelvis ses i tidsintervallet 9 till 12 sekunder. I den övre plotten i 
Figur 10.5, är den laterala avvikelsen inom den icke-kontrollerade zonen.  
den mellersta plotten visas förarens styrvinkel mot systemets beräknade 
styrvinkel. Storleken på den laterala avvikelsen och vinkelfelet, dvs. 
differensen mellan beräknad och verklig styrvinkel ger det resulterande 
momentet som i intervallet blir noll, vilket ses i den undre plotten. 

 
Figur 10.5: Momentuppbyggnadens utseende (undre plotten) beroende på 

den laterala avvikelsen y0 (översta plotten) och vinkelfelet. Vinkelfelet 
bildas mellan förarens (prickad linje) och systemets styrvinkel (heldragen 

linje) som ses i den mellersta plotten. 
I de fall fordonets laterala avvikelse är större än den icke-kontrollerade 
zonen, kommer systemet att räkna fram en styrvinkel riktad mot mitten av 
körfältet. Detta kan ses i Figur 10.5 där fordonet ligger upp till en meter 
fel i lateralled, men där föraren inte gör någon styråtgärd för att korrigera 
detta. Ett assisterande moment byggs då upp beroende på storleken av 
vinkelfelet. 
Den rattvinkelgivare som använts vid denna körning har en noggrannhet 
på endast 1,5 grader. Detta gör att vinkelfelet snabbt kan ändras ± 1,5 
grader trots att förarens rattvinkelutslag inte ändras i den omfattningen, 
exempelvis på raka vägar där utslagen är mycket små. Dessa ändringar i 
vinkelfelet ger utslag i momentuppbyggnaden vilket kan ses vid 
exempelvis tidpunkterna 19 s och 25 s. En rattvinkelgivare med större 
noggrannhet skulle ge ett mer korrekt vinkelfel. 
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10.3.3 Körfältsbyte 
Tester har gjorts för att verifiera funktionen av LCD (Lane Change 
Detection), se avsnitt 7.3.1. LCD-funktionen ämnar till att detektera 
avsiktliga körfältsbyten och då stänga av systemet. Byte av körfält kan 
ske på ett flertal olika sätt, och ambitionen här är endast att behandla 
”normala” körfältsbyten. 
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Figur 10.6: Den övre plotten visar kameramätningarna för sju 
körfältsbyten och den undre den laterala hastigheten.  

Den övre plotten i figuren ovan visar normala körfältsbyten, med de 
karakteristiska språng i mätningarna som fås då kameran byter markering 
att följa. Detta sker då fordonets mitt passerat markeringen. Den undre 
plotten i Figur 10.6 visar att den laterala hastigheten vid körfältsbyten är 
relativt hög (>0,7 m/s). Detta kan jämföras med den lägre laterala 
hastigheten vid avdrivning, se Figur 10.8. 
LCD-funktionen jämför den laterala hastigheten med ett tröskelvärde, i 
detta fall satt till 0,7 m/s. Då den laterala hastigheten överstiger 
tröskelvärdet antas att ett körfältsbyte sker. 

 
Figur 10.7: Den övre plotten visar assistansmoment utan LCD och den 

undre visar momentet med LCD. 
Av den övre plotten i Figur 10.7 framgår att moment ges vid fem tillfällen 
baserat på samma körning som i Figur 10.6. Detta beror på att vinkelfelet 
och den laterala avvikelsen överskrider sina tröskelvärden för 
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uppbyggande av assistansmoment (se avsnitt 7.2.1). Anledningen till att 
ingrepp inte sker vid samtliga körfältsbyten beror på att systemet 
deaktiveras då vinkelfelet överskrider en viss gräns, satt till 15˚. I detta 
fall överskrids den gränsen i samband med att kameran plötsligt börjar 
följa markeringarna för det andra körfältet, varvid ett stort vinkelfel 
uppstår. 
Av den nedre plotten i Figur 10.7 framgår att enbart två momentingrepp 
görs. Detta beror på att LCD-funktionen kopplats in för att undvika att 
momentingrepp görs i samband med körfältsbyten. Det första 
momentingreppet i plotten är inget körfältsbyte utan uppkommer på 
grund av att vinkelfelet är stort och överskrider sitt tröskelvärde. Det 
andra momentingreppet sker i början av ett körfältsbyte. Anledningen till 
detta är att den laterala avvikelsen är liten samt att den laterala 
hastigheten i början av körfältsbytet är låg. 

10.3.4 Avdrivning 
För att verifiera att LCD-funktionen klarar av att skilja en avdrivning från 
ett avsiktligt körfältsbyte genomfördes ett par avdrivningar på en rak väg. 
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Figur 10.8: Den övre plotten visar kameramätningen vid tre 

avdrivningar. Den mellersta visar den laterala hastigheten. Den undre 
visar assistansmomentet som bildas. 

Testerna i Figur 10.8 visar att de laterala hastigheterna har likartade 
utseenden vid de olika avdrivningarna. Precis innan sprången i 
hastigheterna sker är de kring 0.7 m/s. Detta antas därför vara ett lämpligt 
tröskelvärde för LCD-funktionen. Språnget i hastigheten beror på att 
kameran börjar följa markeringarna för det andra körfältet. Då detta 
inträffar uppfattar Kalmanfiltret att bilens position plötsligt ändras, vilket 
resulterar i att en mycket hög lateral hastighet beräknas. Då kommer dock 
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systemet att deaktiveras på grund av att vinkelfelet initialt blir mycket 
stort då kameran plötsligt börjar detektera på det andra körfältet. 
Den undre plotten i Figur 10.8 visar hur assistansmoment byggs upp 
under avdrivningen. Vidare framgår att assistansmomentet har ett 
utseende som tyder på att ingreppet blir ”mjukt”. 

10.3.5 Intrimning och anpassning av LKA-parametrar 
Då LKA-momentet ska adderas på den elektriska styrväxeln måste ett 
flertal testkörningar göras för att erhålla de egenskaper man önskar. 
Systemet är framtaget med olika parametrar och tröskelvärden som enkelt 
kan ändras under körning. Genom att ändra och anpassa dessa parametrar 
och värden kan ett korrekt assistansmoment ges och olägenhetsvarningar 
undvikas. 
För att få fram en anpassning av LKA-parametrarna som kan tänkas passa 
de flesta körstilar kan det vara lämpligt att låta ett flertal olika förare köra 
testfordonet. De parametrar som är av främst intresse är exempelvis 
förhållandet mellan dödzon och körfältsbredd, momentuppbyggnadskurva 
samt systemets maxmoment. Körning med olika testförare har dock inte 
genomförts i detta arbete. 

10.3.6 Faktorer som påverkar mätningen 
Vid de mätningar som genomförts har ett antal faktorer identifierats vilka 
påverkar LKA-systemets funktion. Dessa berör främst mätningarna från 
kameran. Som tidigare nämnts leder uteblivna mätningar till att systemet 
deaktiveras. En förutsättning för att kameran ska kunna leverera 
mätningar är att vägmarkeringarna är i bra skick samt syns tydligt mot 
vägbanan. Då vissa vägbeläggningar är mycket ljusa kan kameran få 
problem att utskilja linjerna. Mätsvårigheter uppkommer också vid 
slitagespår i vägen eller då vägräcken ligger för nära vägmarkeringarna. 
Vidare är kamerans prestanda beroende på rådande väderförhållanden. Då 
markeringarna är täckta av snö, is eller modd kan inte kameran göra några 
mätningar. Regn eller snöfall är normalt sett inga problem, förutom då 
vatten samlas i spåren på vägbanan. Mätningar försvåras också vid lågt 
stående sol framför bilen. 
De mätningar som genomförts indikerar att mörkerkörning i sig inte är 
förknippat med problem. Däremot kan eventuellt ljuset från mötande 
fordon göra att kameran bländas. 





 

11 Resultat och diskussion 

I samband med utvecklingen av LKA-systemet konstruerades två 
simuleringsmiljöer. Den första miljön bestod av en väg- och förarmodell 
samt de existerade sambanden mellan fordon och väg. Med hjälp av 
denna miljö verifierades att estimatet från Kalmanfiltret stämde väl 
överens med de sanna värdena. Vidare undersöktes här också de effekter 
på estimaten som uppstod vid ändringar av däck och lastningsgrad. 
Resultat visade att estimaten i hög grad är beroende av dessa faktorer, 
men att robustheten kan återfås genom att komplettera LKA-systemet 
med en girvinkelhastighetsgivare. Vidare gjordes i denna miljö också en 
simulering för att bestämma den inverkan kamerans samplingsfrekvens 
har på estimaten. Resultaten visar att estimaten förbättrades marginellt då 
frekvensen ökades från 8 Hz till 20 Hz. Den tidigare frekvensen anses 
därför vara tillräcklig för den funktion som här avses. 
I den andra miljön skedde simuleringar med verkliga mätdata som 
genererats vid körningar med testbil. Körningarna gjordes på motorvägar 
och kringleder vid ett par olika tillfällen. I samband med dessa framgick 
det att kamerans prestanda i hög grad beror av rådande väder- och 
vägförhållanden, då kameran lätt tappar mätningar vid mindre 
gynnsamma omständigheter. Den befintliga kamerans prestanda är 
relativt dålig då mätningar ofta inte kan göras fastän tydliga 
vägmarkeringar finns och goda väderförhållanden råder. Kameran 
fungerar dock vid uppehållsväder på motorväg med väl synliga 
vägmarkeringar. 
En viktig del i detta arbete har varit själva utvecklingen av LKA-
algoritmen, dvs. hur assistansmomentet ska byggas upp. Den framtagna 
algoritmen är beroende av vinkeldifferensen mellan förarens rattutslag 
och den beräknade, lateral avvikelse samt körfältsbredd. Den beräknade 
styrvinkeln har konstruerats genom att återkoppla de rekonstruerade 
tillstånden. Linjärkvadratisk optimering med kriteriet att minimera 
riktningsfel och lateral avvikelse användes vid beräkning av 
återkopplingsförstärkningen. Det faktum att systemdynamiken ändras 
kraftigt med fordonets hastighet motiverade införandet av 
parameterstyrning som möjliggör att förstärkningen kan variera med 
fordonets hastighet. 
Den vinkel som erhölls med LQ-återkopplingen gäller för körning på raka 
vägar, men på systemet verkar också yttre störningar såsom kurvor.  Dess 
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inverkan har dock reducerats genom att framkoppla det rekonstruerade 
tillståndet för krökningen. Denna framkoppling visade sig fungera 
mycket väl och möjliggöra beräkningar av styrvinklar för kurvor med så 
skarpa krökningsradier som 100 m. 
Slutligen har olika deaktiveringsmetoder studerats, i syfte att minska 
LKA-systemets onödiga ingrepp och olägenhetsvarningar. Bland annat 
har metoder för att hantera mätbortfall, felaktigheter i mjuk- och hårdvara 
m.m framtagits. En enkel metod för att skilja mellan avdrivningar och 
körfältsbyten baserade på laterala hastigheter har också testats med gott 
resultat.  

11.1 Diskussion och vidare utveckling 
De fördelar som finns med konceptet som undersöks i detta arbete är att 
det kan göras relativt billigt utan alltför mycket extra hårdvara i bilen. 
Den fungerar med den befintliga infrastrukturen, förutsatt att vägarna har 
tydliga vägmarkeringar. Vidare kan införandet av en kamera i bil också 
utnyttjas till andra ändamål, t.ex. kollisionsundvikning (eng: collision 
avoidance) och identifiering av vägskyltar (eng: traffic sign recognition) 
[18]. Konceptets svaga länk är kameran, eftersom denna är väderberoende 
och inte kan fungera på vägar med dålig eller obefintlig vägmarkering. 
Såsom tidigare nämnts ska det ideala LKA-systemet endast ingripa vid 
oavsiktliga avdrivningar som kan leda till avkörningsolyckor. Alla övriga 
ingrepp från systemet bör betraktas som olägenhetsvarningar. Av 
resultaten ovan framgår att olägenhetsvarningar utgör ett stort problem i 
det befintliga systemet. Den största utmaningen i den fortsatta 
utvecklingen av LKA-systemet är därför att minimera dessa. Detta görs 
genom att söka kopplingar mellan förarens handlingar, bilens respons och 
olägenhetsvarningar. Den främsta kopplingen rör huruvida föraren är 
aktiv eller ej, något som kan undersökas genom att t.ex. studera 
rattvinkeln, användningen av pedaler och diverse reglage. Vidare kan ett 
system som detekterar förarens ögon- och huvudrörelser, såsom FaceLab, 
användas för att avgöra om föraren är aktiv. 
Funktionen hos LKA-systemet kan utvecklas genom att införa en bättre 
kamera. Detta för att öka systemets framförhållning genom att ge 
information om vägens krökning samt flera mätpunkter betydligt längre 
fram på vägen. En mer avancerad kamera kan även förbättra 
styrvinkelberäkningen, då denna kan baseras på vägens sträckning längre 
fram, på punkter som föraren antas basera sin körning efter. En ökning av 
antalet mätpunkter ger en viss redundans i mätningarna, något som 
innebär att estimeringar kan göras på ett flertal olika sätt. Exempelvis kan 
flera Kalmanfilter införas, t.ex. ett för att bestämma bilens position på 
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vägen och ett för att estimera vägens utseende längre fram. Detta 
möjliggör estimering av kamerasignal under längre mätbortfall. 
Slutligen kan nämnas att systemet ännu inte testats med den elektriska 
styrväxeln för att ställa in LKA-parametrar, något som då det görs också 
kan ses som en del av den fortsatta utvecklingen. 
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 Bilaga 1
 

1 

Avvikelser i lateralled 
 
 
 
Ett examensarbete [16] utfördes på Volvo 2002 med syfte att ta fram 
algoritmer som kan avgöra ifall föraren är trött. Fem testpersoner fick 
vardera göra två stycken halvtimmeskörningar som i samtliga fall 
utfördes dagtid på en motorväg med två körfält. En förare, nummer fyra i 
Figur 1 gjorde två entimmeskörningar i skymning. 

 
Figur 1: Normalfördelningskurva över det laterala felet y0. 

I figuren syns att den fjärde föraren avviker kraftigt från de övriga. Vid 
testfallet var föraren trött och detta kan förklara att spridningen är stor. 
Notera också att medelvärdet visar att denna förare ligger närmare vänster 
vägmarkering. Detta är också ett vanligt beteende i mörkerkörning.   



 Bilaga 1
 

2 

 
Figur 2: Normalfördelningskurva över det laterala felet y0. 

Den andra körningen (se Figur 2) visar på liknande resultat som den 
första dock med undantag av förare nummer fyra. I detta fall gjordes en 
paus innan körning och föraren blev märkbart piggare. 
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