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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete, på 20 högskolepoäng, som har utförts på 
Scania CV AB, Tekniskt centrum, Södertälje. Examensarbetet behandlar Side Blind Spot 
Detection och har resulterat i ett prototypsystem som detekterar objekt i döda vinklarna på 
sidorna av en lastbil. Systemet är ett aktivt säkerhetssystem som syftar till att förhindra 
olyckor och ge ökad trafiksäkerhet på vägarna.  
 
Examensarbetet har varit tvådelat för att uppnå detta mål. Denna rapport behandlar främst val 
av sensorteknik för att upptäcka objekt i de döda vinklarna på sidan av en lastbil. Den 
behandlar också hårdvara till användargränssnittet samt installation av användargränssnittet 
och sensorerna i en lastbil. Den andra delen av examensarbetet har bestått av utformning av 
användargränssnittet och programmering av systemet. Detta kan läsas i rapporten ”Side Blind 
Spot Detection – System och användargränssnitt” författad av Jenny Hedenberg och Hanna 
Torell, Chalmers Tekniska högskola, 2005. 
 
I rapporten har sex olika sensortekniker studerats och utvärderats. De sex sensorteknikerna är 
ultraljud, passiv IR, lidar (aktiv IR), kamera, IR kamera och radar. Resultatet av utvärderingen 
visade att radar är den mest lämpade sensortekniken för den här typen av applikationer och 
det är därför radar används som sensor i prototypsystemet.  
 
Systemet har tre olika lägen beroende på hur mycket information föraren önskar få när ett 
objekt befinner sig i döda vinkeln vilket styrs av en systemknapp. Föraren får informationen 
från användargränssnittet som består av två LED-displayer som är placerade i dörrkarmarna 
på vardera sida. Förutom att visa varningarna visuellt i LED-displayen används också ljud vid 
varning. Resultatet blev som förväntat och visar de funktioner som användargränssnittet har 
på ett bra sätt. Vad gäller resultatet av hela prototypsystemet så visar det att radar är ett bra val 
för denna applikation för att den klarar av de krav som ställs. Tester av systemet visar dock att 
den införskaffade radarn har begränsningar som försvårar filtreringen. Detta leder till att 
systemet inte är helt tillförlitligt eftersom systemet ibland missar objekt och ibland felvarnar 
för objekt som inte finns eller för objekt som inte är relevanta.  

 Carin Karlsson  
 Bodil Renfors 
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Abstract 
This report is the result of the Master Thesis, which has been done at Scania CV AB, 
Technical centre, Södertälje, Sweden. The Master Thesis considers Side Blind Spot Detection 
and the result is a prototype system that detects objects in the blind spot at the sides of a truck. 
This system is one of many so-called active safety systems that aim to increase the safety on 
the roads. 
 
The Master Thesis has been divided in two different Theses to achieve the goal. This report is 
foremost discussing what sensor technique to use to detect objects in the blind spot. The 
report is also discussing the hardware to the user interface and the installation of the system in 
to the truck. The second part of the Master Thesis considers the design of the user interface 
and the software to the system. This can be read in the report “Side Blind Spot Detection – 
System och användargränssnitt” written by Jenny Hedenberg and Hanna Torell, Chalmers 
Tekniska högskola, 2005. 

In this report six different kinds of sensor techniques like ultrasonic, passive infrared, lidar 
(active infrared), camera, infrared camera and radar is discussed and evaluated. After the 
evaluation of the different sensor techniques, radar seems to be the best technique for this 
application and are used in the prototype.  
 
The driver can, with a switch, decide how much information the system shall give when an 
object is in the blind spot. The driver gets the information from the user interface, which are 
two LED-displays that are placed in the doorframes at both sides. Except this visual warning 
it will also warn by sound. The result was as expected and show the functions of the user 
interface. Looking at the whole prototype system, radar is a good choice for this application. 
Tests of the system show that the radar used in the prototype have limitations that make the 
software programming difficult. This makes the system unreliable because sometimes the 
system doesn’t detect objects and sometimes false warnings will appear.  

 Carin Karlsson  
 Bodil Renfors 

ii



  

Förord 

Denna rapport är resultatet av examensarbetet ”Side Blind Spot Detection – sensortekniker 
och hårdvara” som utförts på Scania CV AB, Södertälje. Vi som utfört examensarbetet 
studerar på Linköpings Universitet, Campus Norrköping och examensarbetet är utfört på 
Instutitionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN). Arbetet motsvarar 20 akademiska poäng 
och är det avslutande momentet för en civilingenjörsexamen i elektronikdesign.  
 
Detta examensarbete har varit mycket lärorikt och intressant eftersom det är ett aktuellt ämne 
som har behandlats. Arbetet har bestått av både teoretiskt och praktiskt arbete vilket gjort 
arbetet varierande och gett kunskap inom många områden.  
 
Vi vill tacka alla på Scania som har hjälp oss med små, som stora problem, och som har 
bidragit till att vår tid på Scania har varit mycket bra och rolig. Speciellt vill vi tacka våra 
handledare Maria Ivarsson, Andreas Stenemyr och Mikael Lindberg. Vi vill även tacka 
gruppen RCIE med Per Wallentin som chef, samt alla på den avdelningen som vi har tillhört 
som har gjort det möjligt att utföra detta examensarbete. Vi vill också tacka vår handledare 
och examinator Carl-Magnus Erzell på Campus Norrköping som alltid har varit snabb att 
svara på våra frågor.  
 
Till sist vill vi tacka våra medarbetare i examensarbetet, Jenny Hedenberg och Hanna Torell, 
för ett roligt och resultatgivande samarbete. 
 

 Carin Karlsson  
 Bodil Renfors 
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Side Blind Spot Detection – Sensortekniker och hårdvara Inledning 
  

1 Inledning 
Examensarbetet som Scania CV AB är uppdragsgivare åt ska som helhet resultera i ett färdigt 
prototypsystem för att upptäcka objekt i döda vinklar på sidorna av lastbilen. Prototypen ska 
konstrueras och implementeras på en lastbil. 
 
Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. 
Företaget har en årlig omsättning på ungefär 5015 MSEK (2003)1. Företaget har 28 000 
anställda runt om i världen varav 7000 är placerade i Södertälje. Av dem så arbetar 1600 
personer på Scanias tekniska centrum där utveckling inom hytt, chassi, motor, transmission 
samt axlar finns. 
 
Författarna till den här rapporten, Carin Karlsson och Bodil Renfors, Linköpings Universitet, 
har under examensarbetet varit placerade på avdelningen för hyttutveckling i gruppen för 
elektronikkomponenter vid Scania tekniska centrum. 

1.1 Bakgrund 
Den ökande trafikintensiteten i Europa är en av orsakerna till att 1 300 000 olyckor per år sker 
och där antalet dödsoffer uppkommer till 40 000 och antalet skadade till 1 700 0002. Av dessa 
dödas ungefär 10 000 människor och 65 000 skadas i olyckor där lastbilar är inblandade3. 
 
EU har infört ett åtgärdsprogram för trafiksäkerhet där målet är att halvera antalet trafikoffer 
till år 20104. Åtgärder inom fordonsteknik ska leda till ökad vägsäkerhet även om EU:s 
efterlevnadsåtgärder i första hand syftar till att förbättra trafikanternas beteende och säkrare 
vägar5. EU-kommissionen kommer även att vidta åtgärder för att skynda på utvecklingen av 
intelligenta säkerhetssystem för fordon i Europa 6. 
 
Under 2002 omkom 142 personer i Sverige i olyckor med lastbilar inblandade. Av dessa var 
77 % olyckor med personbil och 23 % med oskyddade trafikanter. Olyckorna med personbil 
skedde till största delen (86 %) i tättbebyggt område.7 Statistik i Europa visar att 54 % av 
dödsolyckor med lastbil sker mellan lastbilar och personbilar varav 10 % av dem sker där 
fordonen färdas sida vid sida. Vidare så sker 40 % av alla dödsolyckor med lastbilar 
inblandade med oskyddade trafikanter varav hälften av dessa olyckor sker vid krock mot en 
lastbils sida. Utav de olyckor med oskyddade trafikanter är 30 % med cyklister där 20 
procentenheter sker då en lastbil svänger höger och resterande 10 procentenheter sker där 
cyklister åker jämsides med lastbilen.8
 
I USA har NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) statistik från år 2003 
som visar att lastbilar är involverade i ungefär 15 % av alla olyckor i samband med filbyte. 
Utav dessa är 42 % olyckor där lastbilar prejar och kör in i ett annat fordon9. 
 

                                                 
1 http://www.scania.com/Images/10_45726.pdf. Hämtad 2005-02-25 
2 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l24257.htm. Hämtad 2004-10-14 
3 http://www.automobil.se/nyhet.asp?guid=21C39157-1367-4928-8525-4781DE30351B. Hämtad 2004-12-02 
4 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l24257.htm. Hämtad 2004-10-14 
5 Europeiska unionens officiella tidning, 17.4.2004, (2004/C 93/04) 
6 Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel den 15.9.2003, KOM(2003) 542  
7 http://www.sika-institute.se/databas/data/ss2003-6.pdf. Hämtad 2004-09-21 
8 Berg F.A., Niewöhner, W., Workshop on heavy duty vehicle accidents in Europe, Stuttgart 
9 http://www.roadranger.com/csee/MungoBlobs/vosl0040-0104.pdf. Hämtad 2004-11-19  
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Olyckor i samband med filbyte skulle enligt en nederländsk undersökning minska med 37 % 
vid sidokollisioner och 24 % vid singelolyckor i Europa vid införande av förarstödssystem10. 
En av orsakerna till olyckorna är lastbilschaufförernas svårigheter att upptäcka föremål längs 
sidorna av lastbilen. Detta beror på att lastbilen har ett antal döda vinklar, det vill säga 
områden som varken täcks in av backspeglarna eller kan uppfattas i det normala synfältet. 
Den döda vinkeln på lastbilens högra sida är dessutom extra svår eftersom föraren inte har 
samma sikt genom den högra sidorutan som genom den vänstra11. Dessa vinklar eller zoner är 
för lastbilar så stora att andra fordon eller fotgängare kan döljas i dem. Se Figur 1.3 för att se 
en lastbils alla döda vinklar. 
 
Enligt en rapport gjord på Scania så visar statistik på att 100 personers liv kommer årligen att 
sparas om alla bussar och lastbilar i Europa har ett system av typen Blind Spot Detection. I 
samma rapport står det att en tredjedel av alla fall där lastbilar och personbilar sidokolliderar 
sker när lastbilar ska göra ett filbyte. 12

 
I figurerna nedan kan exempel på vanliga olyckor ses som sker på grund av förarna inte ser i 
de döda vinklarna på sidorna av lastbilarna. De sker oftast med oskyddade trafikanter och 
vanligtvis med cyklister vid högersvängar där lastbilen har en cyklist på höger sida, som i 
fallet i Figur 1.1. Det är inte säkert att föraren har upptäckt att en cyklist finns där och 
lastbilen svänger vilket kan leda till att cyklisten fortsätter in i lastbilens sida13. 
 

 
Figur 1.1  Lastbil svänger höger 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel den 15.9.2003, KOM(2003) 542  
11 http://www.trailer.nu/artikel_bild_topp.php3?visa_id=2536&&avdelning=134. Hämtad 2004-10-14 
12 Sjöberg, M., et al., ”Road safety benefit analysis  of advanced driver assistance system” 
13 Berg, F.A., Niewöhner, W, ”Workshop on heavy duty vehicle accidents in Europe” 
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Ett annat vanligt olycksfall, som i Figur 1.2, är vid omkörning där en lastbil är på väg att köra 

dagens fordon finns redan passiva säkerhetssystem som exempelvis airbag eller bälten vilka 

ett 

om ett annat fordon och inte ser att ett tredje fordon är på väg att köra om lastbilen samtidigt. 

 
Figur 1.2  Omkörningsolycka 

 
I 
hjälper till att lindra skadorna när en olycka händer. Det börjar nu även finnas aktiva 
säkerhetssystem eller s.k. förarstödssystem ute på marknaden vilket på engelska med 
samlingsord kallas för Driver Assistance System (DAS). Dessa system ska istället förhind
att en olycka sker. Exempel på sådana system är 

ra 
Blind Spot Detection (BSD), Lane Departure 

Warning (LDW), Adaptive Cruise Control (ACC), Stop & Go och Parkeringshjälp. Alla de 
här systemen kommer leda till att det i framtiden ska bli möjligt att få säkerhetstäckning runt
hela fordonet, d.v.s. att alla system integreras och hjälper till att förhindra olyckor.

 

ystemet, som detta examensarbete ska resultera i, är Blind Spot Detection. Det är som 
ra 

en 

1.1.1 Lastbilens döda vinklar 
öda vinklar där föraren inte kan se objekt i 

enom 
. Alla 

 

                                                

14

 
S
tidigare nämnts ett aktivt säkerhetssystem och i det här fallet för att hjälpa till att förhind
olyckor som sker på grund av att föraren inte ser vad som befinner sig i de döda vinklarna. 
Personbilsindustrin ligger steget före i utvecklingen av BSD-system och det är ännu bara 
möjligt för personbilskunder att köpa en bil med BSD-system implementerat. Förhoppning
med att införa denna typ av system är att i första hand minska olyckor i samband med filbyten 
och vid farliga situationer i korsningar genom att uppmärksamma föraren med någon typ av 
varning om en olycka är på väg att hända. 

Runt om en lastbil finns det många d
backspeglarna. I figuren nedan så är de gula fälten vad föraren kan se direkt ut g
fönstren och de mörk- och ljusgrå fälten är det som syns genom speglarna, se Figur 1.3
de döda vinklarna är numrerade förutom bakom lastbilen där föraren inte heller ser något. När
lastbilen har ett släp så kommer även en död vinkel att uppstå mellan dragbilen och släpet. 
 

 
14 Kunert, M,. Muntlig presentation 
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1. Ingen sikt genom höger sidoruta p.g.a. 
lastbilens höjd 

2. Den döda sidovinkeln på höger sida 
3. Ingen sikt genom framrutan p.g.a. 

lastbilens höjd 
4. Speglarna och A-stolpen skymmer sikten 
5. Speglarna och A-stolpen skymmer sikten 
6. Den döda sidovinkeln på vänster sida 
 

Figur 1.3  Lastbilens döda vinklar15

Anledningen till att de döda vinklarna 1 (ska vara närmare lastbilens hytt än vad figuren visar) 
och 3 finns är för att föraren sitter så högt upp att det inte går se om det befinner sig något 
objekt där. I område 4 och 5 är det speglarna och A-stolpen som skymmer sikten för föraren. 
Nummer 2 och 6 kan liknas vid de döda vinklar som uppstår i en personbil, men eftersom det 
inte går att titta sig över axeln för att se om det befinner sig något där, som i en personbil så är 
de allvarligare i en lastbil. 
 
De vinklar som denna rapport kommer att koncentrera sig på är nummer 2 och 6 men även 
nummer 1 kommer till viss del att täckas in. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet är tvådelat och syftet med examensarbetet är att utforma ett system för Side 
Blind Spot Detection (SBSD) samt att ta fram en funktionsprototyp som ska sitta på en lastbil 
och fungera vid körning i trafik. Systemet ska även utvärderas för att kunna ge 
rekommendationer inför fortsatt arbete. För att prototypen ska kunna fungera så måste 
signalerna från sensorerna tas om hand och presenteras för föraren. Signalbehandlingen och 
utformningen av användargränssnittet kommer att behandlas i en separat rapport (”Side Blind 
Spot Detection – System och användargränssnitt” skriven av Jenny Hedenberg och Hanna 
Torell, Chalmers Tekniska Högskola, 2005) och utgör den andra delen i examensarbetet. 
 
Syftet med den här rapporten är att välja lämplig sensorteknik för systemet samt att hitta en 
leverantör som har sensorer som uppfyller de krav som ställs. Vidare så ska lämplig plats för 
placering av sensorerna väljas för att sensorerna på ett optimalt sätt ska täcka in de områden 
som krävs. Syftet är även att ta fram och tillverka den hårdvara som behövs till 
användargränssnittet samt att integrera användargränssnittet och systemet i en lastbil. 
                                                 
15 http://www.volvo.com/trucks/global/en-gb. Hämtad 2005-02-03 
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1.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som besvaras i rapporten är: 
 
Vilket område ska sensorerna täcka in på sidorna av lastbilen? 
Vilken typ av sensor är mest lämplig för applikationen Side Blind Spot Detection? 
Vilken sensor ska användas till prototypen? 
Hur ska sensorn vara placerad för att i största möjliga mån täcka in det önskade området? 
Hur ska användargränssnittet tillverkas och byggas in i en lastbil? 

1.4 Metod 
De metoder som har använts i detta arbete är litteraturstudier, interjuver och 
utvärderingsmatriser. I litteraturstudien ingår källor som böcker, artiklar och internet. 
 
Förstudien till examensarbetet består av en produktanalys, val av täckningsområde, resultat av 
intervjuer samt en faktadel om sensorer. 
 
En produktanalys har sammanställts över de lösningar som har hittats, denna information har 
främst inhämtats från internet och direkt från några leverantörer. För att hitta information om 
olika sensortyper så har i huvudsak de artiklar som använts varit SAE-papers, som kommer 
från The Society of Automotive Engineers (SAE), eftersom dessa är inriktade mot 
fordonsindustrin. Även Internet har använts till detta samt böcker för fördjupning inom vissa 
delar. 
 
För att få reda på vad lastbilsförare anser om den här typen av system så har kvalitativ 
pilotstudie med ett begränsat antal intervjuer genomförts. Dessa intervjuer gjordes för att få en 
uppfattning om kundönskemål och för att få en större kunskap om förarens siktproblem. För 
att förstå förarens siktproblem ännu bättre har också ett par lastbilar provkörts. 
 
Vidare så har även mätningar av de områden som syns i speglarna utförts för att se vilka 
områden som är döda vinklar eller blinda zoner som de också kan kallas. Utifrån interjuver 
och mätningar har en kravspecifikation utformats för att se vilka krav som måste ställas på 
sensorerna som ska användas. 
 
En utvärderingsmatris har använts för att utvärdera olika sensortyper och resultatet har varit 
en viktig del vid valet av sensortyp för denna applikation. 
 
För att kunna värdera olika placeringar mot varandra och välja den lämpligaste så har Pugh-
matriser använts som hjälpmedel. Det är också en typ av värderingsmatris och är ett kraftfullt 
verktyg när ett koncept ska väljas. De olika koncepten vägs mot varandra och bedöms som 
bättre eller sämre mot ett valt koncept. 
 
För prototyparbetet och övriga studier har verkstäder och laborationsplatser varit tillgängliga 
samt en laborationsbil, som är av typen Scania CR19H 4*2. CR betyder att den är av hyttyp 
R, där C står för cab d.v.s. hytt, 19 står för längden i decimeter och H står för höjden. 4*2 
betyder att lastbilen är en dragbil som har fyra hjul varav två är drivande. 
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1.5 Avgränsningar 
Uppdelningen mellan de två examensarbetena är i stora drag att en del består av hårdvara och 
den andra delen består av mjukvara. Denna rapport tar endast upp hårdvaran d.v.s. sensorerna 
och hårdvaran till användargränssnittet. 
 
En annan avgränsning är att de sensorer som väljs endast kommer att täcka in de döda 
vinklarna på sidorna av lastbilen d.v.s. ingen hänsyn kommer att tas till de övriga döda 
zonerna runt lastbilen (se Figur 1.3). Dessutom kommer arbetet att avgränsas till att inte 
omfatta stadstrafik även om de valda sensorerna bör fungera även i den miljön men detta 
kommer alltså inte att undersökas. Anledningen till att inte stadstrafik kommer att omfattas är 
för att den typen av miljöer kräver mer tid p.g.a. att det finns fler objekt och komplexare 
trafiksituationer. Detta medför fler svårigheter i programmeringen och kommer inte att hinnas 
med under examensarbetet. 
 
Examensarbetet ska resultera i en funktionsduglig prototyp och därför kommer ingen vikt i 
första hand att läggas på hållbarhet utan det räcker att prototypen är funktionsduglig, och på 
ett bra sätt visar systemets funktioner, under en begränsad tid. 

1.6 Rapportstruktur 
Denna rapport är upplagd enligt strukturen för en teknisk rapport. Det som skiljer sig åt är att 
resultaten i denna rapport presenteras efterhand, eftersom de olika resultaten i viss mån 
bygger på varandra. I slutet av rapporten under rubriken ”Resultat” så finns en 
sammanställning av de resultat som framkommit under examensarbetet. 
 
Titeln till rapporten är Side Blind Spot Detection och det är samma sak som de flesta kallar 
Blind Spot Detection. Anledningen till att side har lagts till i titeln är för att förtydliga att 
systemet bara täcker in de döda vinklarna på sidorna av lastbilen. Om det i rapporten står 
nämnt om SBSD innebär det att det är prototypsystemet som omnämns och om det står BSD 
innebär det att det är mer generellt om den typen av system. 
 
Under rubriken ”Ordlista”, i slutet av rapporten, finns en ordlista för förkortningar och andra 
ord som kan behöva en förklaring. 
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2 Förstudie 
Förstudien behandlar de fakta som krävs för att nå det slutgiltiga resultatet. Denna förstudie 
tar upp en analys av olika produktlösningar till Blind Spot Detection och därefter behandlas 
fakta om olika sensorer för applikationen. Förstudien täcker även val av täckningsområde och 
systemutformning samt resultatet av en kvalitativ pilotstudie som genomförts. Med den fakta 
som insamlats från intervjuerna och vid valet av täckningsområdet har en kravspecifikation 
för sensorerna tagits fram. Denna kravspecifikation finns med i slutet av förstudien.  

2.1 Produktanalys 
I detta avsnitt kommer en kort presentation om de lösningar som olika fordonstillverkare och 
systemtillverkare har för BSD. BSD-system har inte utvecklats lika mycket för lastbilar som 
för personbilar och därför har även olika lösningar för personbilar valts att titta på. Detta har 
gjorts i syfte att få idéer men också för att senare kunna välja leverantör till prototypen Det 
syftar även till att ge läsarna en inblick i ämnet. Det som har undersökts är val av sensorteknik 
samt val av placering av sensorerna vilket är det som denna rapport kommer att behandla. 
Kort om hur användargränssnittet mot föraren är utformat kommer också att beskrivas för 
respektive leverantör. För vissa leverantör står inget nämnt om användargränssnitt och det 
beror på att ingen information om det har hittats. 

2.1.1 Fordonstillverkare 

Volvo Lastvagnar 
Volvo Lastvagnar har utvecklat två system för att upptäcka objekt i döda vinklarna på sidorna 
på en lastbil. Ett system kallas för Blind Spot Support och innebär att en kamera är placerad 
bakom dörren på passagerarsidan och ser döda vinkeln på den högra sidan av lastbilen. Det 
andra systemet kallas Lane Change Support vilket använder radar som är placerade vid 
fotstegen på lastbilens båda sidor. Det sistnämnda systemet varnar för trafikanter längs 
lastbilens sida men även för fordon som närmar sig snabbt bakifrån. Systemen kan användas 
var och en för sig eller tillsammans. Kameran används för att visa vad som finns i de döda 
vinklarna och kan om båda systemen används även visa kamerabilden som extra hjälp för 
Lane Change Support. 
 
Informationen från kameran presenteras genom att bilden visas på en skärm som sitter 
högersidans vindrutestolpe. Informationen från Lane Change Support systemet presenteras 
med ljud och rött blinkande ljus som sitter på vindrutestolparna och som tidigare nämnts så 
kan även kameradisplayen kopplas in.16

Volvo Personbilar 
Volvo Personbilar har, vid tidpunkten för skrivandet, börjat lansera ett system för BSD på tre 
olika bilmodeller. Systemet använder sig av två kameror som sitter i vardera ytterbackspegel 
och som ”tittar” i de döda vinklarna på båda sidor om bilen. Presentationen för föraren görs 
genom att en orange lampa tänds vid ytterbackspegeln om fordon, från motorcykel och större, 
befinner sig i döda vinkeln.17

 

                                                 
16http://www.volvotrucks.volvo.se/frameset.asp?url=http://www.volvotrucks.volvo.se/truck/info/news/pressreleases/sakerhetsem_vis_pro.asp
. Hämtad 2004-11-08 
17 http://www.aftonbladet.se/vss/bil/story/utskrift/0,3258,482997,00.html. Hämtad 2004-12-14 
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2.1.2 Systemtillverkare 

Siemens 
Siemens använder sig av två stycken 24 GHz radarsensorer för BSD på lastbilar där vardera 
sensor består av två antenner. Det är en kortdistansradar på 24 GHz som kan detektera på 0,3-
15 meter. Radarsensorerna är placerade längst bak på dragbilen och riktade bakåt. En antenn 
är riktad utåt och en riktad bakåt (se Figur 2.1) på varje sida för att täcka in de döda vinklarna 
på sidan av lastbilen. 
 
Användargränssnittet är en röd symbol som tänds i respektive backspegel när ett fordon 
befinner sig i döda vinkeln. Utformningen av symbolen är upp till kunden att bestämma. 
 

 
Figur 2.1  Siemens detekteringsområde för BSD 

Delphi 
Delphi har flera alternativ för BSD för lastbilar, radar och IR. Radarn är placerad vid 
framdörren. Det är en 24 GHz dual-beam radarsensor vilket betyder att det är två sensorer i 
samma enhet som detekterar objekt två meter bakom fronten och fem meter i sidled. En 
varning sätts igång om ett objekt finns i området och om blinkerssignalen är påslagen. 
 
IR-sensorerna är även de en dual-beam och är passiva och detekterar objekt genom att en 
temperaturskillnad uppstår mellan de olika strålarna när ett objekt passerar. 
 
Delphi har även en kamera för att hjälpa till vid svängar. Det är en kamera som ger täckning 
för döda vinkeln längs sidan av lastbilen och den är placerad längst fram i fronten inuti 
luftriktaren. Kamerabilden presenteras på en display inne i lastbilshytten. 
 
De använder sig även av ultraljud för att upptäcka rörelse i närheten av fronten på sidan av 
lastbilen. De sensorerna är placerade längst fram på sidan.18

 

 

 
                                                 
18 Tuturial v1.6.2_Widmann.ppt, Delphi 
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Valeo 
Valeo använder multi-beam radar (24 GHz) för att detektera objekt i döda vinklarna på 
personbilar. Radarn detekterar från ytterbackspeglarna till en billängd bakom bakre 
stötfångaren, där radarn även är placerad. Radarn klarar dock av att detektera mellan 0,5 och 
40 meter med en vinkel på 150°.  
 
Presentationen för föraren är en ikon som tänds i de yttre backspeglarna.19

IBEO Automobile 
IBEO:s teknologi för alla DAS-system, vilket inkluderar BSD, bygger på att en laserskanner 
sänder ut infraröda laserpulser som genom en roterande spegel gör att spridningsvinkeln kan 
uppgå ända till 360º. Det reflekterade ekot tas emot av en mottagare. Den utgående strålen 
splittras i fyra strålar i vertikal led vilket ger en elevationsvinkel på 3,2º. Detta är för att 
kompensera för att det finns ojämnheter i vägen som fordonet färdas på, d.v.s. att föremål kan 
detekteras av åtminstone en stråle.20

Eaton Vorad 
Eaton säljer radar för applikationen BSD. Det är en kortdistansradar på 5,8 GHz med en 
spridningsvinkel på 100-120º beroende objektets reflektivitet. Detekteringsområdet som 
radarn täcker in är enligt Figur 2.2 nedan. 
 

 
Figur 2.2  Eatons detekteringsområde21

 
Användargränssnittet är en separat display där en röd diod tänds om det finns något i 
detekteringsorådet. Är dessutom blinkersignalen påslagen när något döljer sig i döda vinkeln 
så startas även en ljudsignal. Displayen är placerad i närheten av ytterbackspeglarna. En 
fotosensor känner av hur stark ljusnivån är i omgivningen och justerar utefter det 
ljusintensiteten på dioden. Ljudnivån kan ställas in till önskad nivå med en justeringsratt.22

Visteon 
Visteon använder radar i sitt BSD-system, en på var sida om fordonet. Radarn detekterar 
objekt upp till sex meter bort, men det finns möjligheter att uppgradera räckvidden till 30 
meter.23

 

                                                 
19 http://www.valeo.com/automotive-supplier/Jahia/pid/459. Hämtad 2005-01-21 
20 http://www.ibeo-as.de/. Hämtad 2004-12-14 
21 http://www.roadranger.com/csee/MungoBlobs/vosl0040-0104.pdf. Hämtad 2004-12-14 
22 http://www.roadranger.com/csee/MungoBlobs/vosl0040-0104.pdf. Hämtad 2004-12-14 
23 http://www.visteon.com/technology/automotive/driver_awareness.shtml. Hämtad 2004-11-25 
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TRW 
TRW har två tänkbara lösningar för BSD, antingen så använder de sig av 24 GHz 
radarsensorer som produceras av Smart Microwave Sensors (SMS) eller så används aktiva 
infraröda optiska sensorer. För att klara av att täcka in det nödvändiga området med radarn så 
använder de sig av två sensorer på varje sida om lastbilen. För mer information om radarn se 
under rubriken ”Smart Microwave Sensors (SMS)” nedan. 
 
De infraröda optiska sensorerna har en räckvidd på 5 meter och en vinkel på ± 2°. Sensorerna 
klarar av att täcka den blinda zonen genom att flera sensorer sitter längs sidan på lastbilen. 
 
Vad gäller användargränssnittet så har TRW valt att lämna designen och tillverkning åt 
kunden och bara koncentrera sig på sensorer.24

Knorr-Bremse 
Knorr-Bremse har valt att använda 48kHz ultraljudsensorer i sitt BSD-system. Dessa sensorer 
är av samma typ som de använder för parkeringshjälp. Under bra väderförhållanden så har 
sensorerna en räckvidd på 5 meter och en spridningsvinkel på 60°. Deras idé bygger på att det 
ska sitta flera ultraljudssensorer på sidan av lastbilen och riktas vinkelrätt ut från lastbilen och 
ska enbart vara på den högra sidan.25

Mekra Lang 
Mekra Lang använder sig av kamera både för BSD och för LDW av typen CMOS. De har 
samma plattform för BSD som för LDW. Mekra Lang samarbetar med ett israeliskt företag 
som heter Mobileye gällande detta system. Det är främst för filbytesmanövrar som detta BSD-
system är konstruerat för. I dagsläget klarar BSD-systemet inte av mörker men fungerar bra i 
dagsljus. Kameran har en spridningsvinkel på 45º. Detekteringsområdet är inställbart och är 
upp till kunden att bestämma likaså placeringen av kamerorna. Systemet är dock mest testat 
för personbilar.26

Smart Microwave Sensors (SMS) 
SMS har medeldistansradar som kan användas för BSD. Sensorerna har en räckvidd upp till 
20 meter men är anpassade för BSD till ungefär 12 meter och med en spridningsvinkel på upp 
till ± 35º beroende på vilken typ av antenn som används. För att uppnå en optimal räckvidd 
bör inte sensorerna placeras bakom stötfångaren eftersom de anser att plastmaterialet tar upp 
för mycket av den utsända effekten vilket påverkar räckvidden.27

2.2 Sensorer 
I det här avsnittet kommer olika tekniker som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera 
för tillämpningen att presenteras. De tekniker som har undersökts och ska utredas är: 
ultraljud, kamera, IR kamera, laser, IR och radar. Den information som har funnits om laser är 
det som kallas lidar och därav har rubriken ”Lidar” valts. 
 
Det finns aktiva och passiva sensorer där passiva endast tar emot information medan aktiva 
sänder iväg en signal och tar emot den reflekterade. Kamera är en passiv sensor och ultraljud 
och radar är aktiva sensor medan IR kamera och IR kan vara av båda typerna. 

                                                 
24 Buchanan, A., TRW. Muntlig presentation   
25 Hecker, F., Knorr-Bremse. Muntlig presentation  
26 Plomp, S., Mekra Lang. Muntlig presentation 
27 Brettschneider, A, Smart Microwave Sensors GmbH, “no subject“. E-post    
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2.2.1 Ultraljud 
Ultraljud är ljudvågor som har en så hög frekvens att det mänskliga örat inte kan höra dem 
(över 20 kHz) och de ligger ofta mellan 40kHz till 50kHz28. De flesta ultraljudsgivare både 
sänder och tar emot ultraljud med samma enhet. Precis som ljus kan ultraljud reflekteras och 
brytas då det når gränsen till ett annat medium. Tiden från det att ultraljudet sänds ut till dess 
att det reflekteras tillbaka kan ge ett avstånd, om ljudets hastighet är känd för mediet som 
ljudvågorna färdas i. Det går även att bestämma hastigheten hos det reflekterande föremålet. 
Ultraljud har ett flertal användningsområden både inom sjukvården och inom industrin.29

 
Ultraljudssensorer är känsliga för falsklarm från vanliga ljudkällor som framkallar ljud i 
ultraljudets frekvensband till exempel nyckelklirr och ljudet av däck på en våt vägbana. 30 En 
annan nackdel med ultraljud är att sensorerna är känsliga mot temperatur- och 
vindförändringar. Ultraljud har också problem med att många objekt inte detekteras för att 
objekten har dålig reflektivitet för ultraljudsvågor.31 Jämfört med ljusbaserade sensorer så 
klarar ultraljud ofta av dåliga väderförhållanden bättre, eftersom ultraljud inte kräver en ren 
sensoryta. Dock kan ett lager av is eller lera över sensorn göra sensorn funktionsoduglig.32

 
Sensorer som använder sig av ultraljud har mycket kort detektionslängd och liten 
vinkelupplösning och är därför bara lämplig för att användas för kortare sträckor t.ex. som 
parkeringsassistans33. För att enbart mäta avstånd så kan ultraljud användas på sträckor upp 
till 15 meter men när ultraljud används för att detektera objekt så är det mest lämpligt för 
kortare sträckor, under 5 meter.34 Spridningsvinkeln hos en ultraljudssensor är minst 30°.35

 
En fördel med att använda ultraljud är att signalbehandlingen inte kräver någon hög 
processorhastigheten vilket håller ner kostnaden, jämfört med behandling av data från kamera 
eller radar.36

 
Ultraljudssensorer har också den fördelen att de är små till storleken.37

2.2.2 Kamera 
Det finns två typer av kameror som används i system för förarstöd inom fordonsindustrin, 
CCD (Charged Coupled Device) och CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 
Båda typerna är digitalkameror som använder sig av en platta med ljuskänsliga kiselceller för 
att skapa bilder 38. Det finns kameror som kompenserar för starkt ljus vid mörker så att 
kameran inte blir helt bländad. Dessa kallas High Dynamic Range (HDR) och kan vara av 
typen CCD eller CMOS. 
 
CMOS är uppbyggda av transistorer som arbetar i par och där de endast drar nödvändig 
energi när transistorerna ”switchar” mellan av och på. Detta leder till att CMOS chip drar lite 
energi i jämförelse med CCD39. CMOS är även mer kostnadseffektiva att tillverka än CCD 
                                                 
28 Woll, J.D.,” Monopulse Radar for Intelligent Cruise Control” 
29 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=335318&i_word=ultraljud. 
 Hämtad 2004-11-17 
30 Woll, J.D., ”Monopulse Radar for Intelligent Cruise Control” 
31 http://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Collision_avoidance/long_collision_avoidance_report.html. Hämtad 2005-03-10 
32 Woll, J.D.,” Monopulse Radar for Intelligent Cruise Control” 
33 Sparbert, J., et al., ”Lane Detection and Streeet Type Classification using Laser Range Images”  
34 Hecker, F., muntlig presentation 
35 http://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Collision_avoidance/long_collision_avoidance_report.html. Hämtad 2005-03-10 
36 “Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems” sid 2-24 
37 ttp://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Collision_avoidance/long_collision_avoidance_report.html. Hämtad 2005-03-10 h
38 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=153620&i_word=digitalkamera. Hämtad 2004-10-14 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/CMOS. Hämtad 2005-03-12 
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för att de använder samma plattform som de flesta mikroprocessorer och minneschip40. 
Signalkretsar kan även byggas in i samma enhet vilket gör att CMOS blir mindre känslig för 
störning.41

 
CCD är en integrerad krets som, av namnet antyder, är uppbyggd av kondensatorer. CCD 
används främst i digitala kameror och i teleskop.42

Prestanda  
En kamera skapar exakt samma bilder som ett mänskligt öga och kan därför se alla objekt 
som ögat ser. Den har en vid vinkel och kan om den placeras rätt se allt i den döda vinkeln 43. 
En kamera kan användas som en extra backspegel där bilden kan visas på en display, som 
Volvo Lastvagnar gör44, eller som en del i ett varningssystem. För att skapa ett 
varningssystem så krävs det att bilden behandlas för att kunna urskilja objekt från bakgrunden 
(infrastrukturen). Bildbehandling blir komplicerad eftersom mycket data måste tas om hand i 
realtid. Det kan även bli problem med störningar mellan objekt och kamera samt med skuggor 
runt om objektet eller om det är flera bilar på rad.45 Möjligheterna för en kamera att upptäcka 
objekt vid svåra väderförhållanden minskar också. Vid dessa förhållanden när det t.ex. är 
dimmigt eller snöigt ute är det svårt att urskilja vad som är objekt i fara och vad som kan vara 
något i den omkringliggande miljön. 46  
 
Kameran har också samma begränsning som det mänskliga ögat vad gäller att se i dåliga 
väderförhållanden så som i dimma, smuts och regn etc. vilket gör att det inte blir någon större 
stöd för föraren under dessa förhållanden. Liksom övriga optiska sensorer (Lidar, IR) så får 
kameran problem om linsen är nedsmutsad eftersom det begränsar kamerans ”sikt”47

 
Kameran är en passiv sensor och kräver en extern ljuskälla därför kan det uppstå problem på 
natten eftersom ljuset oftast inte är tillräckigt för att lysa upp objekten48. På dagen kan det 
också vara besvärligt om för mycket ljus exponeras vilket leder till att det kan bli svårt att 
även då urskilja objekt. En CCD-kamera har problem med reflektioner från exempelvis solen 
som reflekteras i bilarnas lack och glas49. 
 
En CMOS-kamera har till fördel att den inte har lika krävande bildbehandling jämfört med en 
CCD-kamera p.g.a. att bilden förprocesseras innan bilden behandlas. CMOS-cellerna är också 
billigare att tillverka och trots det blir det högre kvalitet på bilderna. Exempelvis så kan en 
HDR CMOS-kamera klara av situationer bättre än en vanlig CCD där det är både mörkt och 
ljust i samma bild som t.ex. vid tunnelkörning där solen skiner in mot tunnelns mynning 
medan det fortfarande är mörkt inne i tunneln.50

 

 

                                                 
40 http://www.micron.com/products/imaging/. Hämtad 2005-03-12 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/CMOS. Hämtad 2005-03-12 
42 http://en.wikipedia.org/wiki/CCD. Hämtad 2005-03-12 
43 http://www.aftonbladet.se/vss/bil/story/utskrift/0,3258,482997,00.html. Hämtad 2004-05-28 
44 http://www.eupolitix.com/NR/rdonlyres/E3BF8D62-6B48-41B9-BD91-2B8F6CD2B81A/0/Volvo_130504.pdf. Hämtad 2005-04-07 
45 Dalaff, C. et al., “A traffic object detection system for road traffic measurements and management” 
46 Sparbert J., et al., “Lane detection and street type classification using laser range images” 
47 Woll, J. D., “Monopulse radar for intelligent cruise control” 
48 Woll, J. D., “Monopulse radar for intelligent cruise control” 
49 Dalaff, C. et al., “A traffic object detection system for road traffic measurements and management” 
50  Plomp, S., muntlig presentation 
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Avstånd- och hastighetsmätning 
Bilddatan som fås från kameran innehåller inte avståndsinformation51 vilket då kräver två 
identiska linser/kameror med ett fixt avstånd för att mäta avstånd52. Det går även att använda 
endast en kamera för att mäta avstånd och hastighet vilket bygger på att utseendet på vägen 
och var objektet har kontakt med vägen utnyttjas. För att beräkna avståndet till objektet 
används fokuslängden, bildens höjd samt den höjd på vilken kameran är placerad. För att få 
fram hastigheten utnyttjas även bredden eller höjden på objektet respektive bredden eller 
höjden på bilden i antal pixlar. Mätningen ger inga exakta avstånd och hastigheter men är ofta 
tillräckliga för fordonsapplikationer. De kameror som utnyttjar denna teknik blir billigare, 
dels för att den inte kräver någon extra kamera men också för att den inte kräver någon 
kalibrering av systemet. 53

2.2.3 IR 
Infraröda sensorer är optiska sensorer som arbetar i det infraröda området. Den infraröda 
strålningen är osynlig för det mänskliga ögat. Det finns en formell indelning av det infraröda 
området med följande våglängder, dock så kan det skilja mellan olika litteraturer. 
 
– Nära IR (NIR) 0,7-3 µm 
– Mellan IR (MIR) 3-6 µm 
– Fjärran IR (FIR) 6-15 µm 54

 
Det finns aktiva respektive passiva infraröda sensorer där de aktiva är beroende av en 
belysningskälla och detekterar reflektionerna från det utsända ljuset som har träffat ett objekt. 
Passiva IR detekterar den naturliga IR-strålningen från objekten.55  

Aktiv infraröd 
Aktiv IR kräver en belysningskälla för att sensorn ska kunna detektera den reflekterade 
strålningen. Aktiv IR kan även vara s.k. lidar vilket innebär att det är laserpulser som skickar 
ut ljus i det infraröda området och den behöver ingen extern ljuskälla. Mer om detta kan läsas 
under rubrik 2.2.5. 

Passiv infraröd 
Passiva infraröda sensorer eller termiska infraröda sensorer är passiva av den anledningen att 
de mottar den utstrålade energin från objekt istället för som aktiva IR-sensorer som skickar ut 
signaler som reflekteras tillbaka56. Oftast används en pyroelektrisk detektor i termiska IR-
sensorer57. Det är en detektor som använder sig av pyroelektricitet som är en elektrisk 
spänning som uppstår då det sker ändringar i temperaturen58. Pyroelektriska detektorer 
används också ofta i rörelsesensorer som sitter i t.ex. huslarm. 
 
Det finns två stycken lösningar med passiv IR. Den ena lösningen är att en IR-mottagare 
används som känner av temperaturändringar om objektet rör på sig. Det är samma utformning 
som för rörelsesensorer. Denna typ av passiv IR anses ofta vara opassande för 

                                                 
51 Sparbert J., et al., ”Lane detection and street type classification using laser range images” 
52 Woll, J. D., “Monopulse radar for intelligent cruise control” 
53 Stein G.P., et al. “Vision-based ACC with a single Camera: Bounds on range and range rate accuracy” 
54 “Infrarödateknikboken”, sid 6 
55http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211529&i_word=infrar%f6d%20str%e5lning. 
Hämtad 2004-11-17 
56 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211529&i_word=infrar%f6d%20str%e5lning Hämtad 2004-11-17 
57 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=289065&i_word=pyro%20elektrisk. Hämtad 2004-11-17 
58 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=289064&i_word=pyroelektricitet. Hämtad 2004-11-17 
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fordonsapplikationer beroende på att endast en stråle används vilket ger en bristfällig 
funktionalitet och prestanda 59. 
 
Den andra lösningen är att flera IR-mottagare används och där en utav dem fungerar som en 
referensmottagare. Referensen kan exempelvis riktas mot vägen och om någon av de övriga 
mottagarna har en avvikande temperatur mot referensen så har ett objekt påträffats. Se Figur 
2.3. 
 

Objektdetektering 

referens 

 
Figur 2.3  Passiv IR med referensmottagare 

 
Detta kan dock orsaka problem om ett fordon är täckt av skugga eftersom fordonet då kan ha 
samma temperatur som vägen har vilket kan leda till sensorn missar fordonet. Enligt tester, 
som är beskrivet av Patchell och Hackney, så är fordon i rörelse minst 1-2 grader varmare än 
dess omgivning och på det sättet kan ett fordon urskiljas mot den omkringliggande miljön. 
 
En annan tänkbar lösning när en referensmottagare används är den lösning som företaget 
Delphi har gjort med sina IR-mottagare. I det fallet finns ingen fast referens utan det är 
beroende om värdfordonet passerar ett annat fordon eller om värdfordonet blir ompasserad. I 
det första fallet fungerar den bakre mottagaren som referens och i det andra fallet den främre 
som referens. 
 
Andra tester, som också är beskrivet av Patchell och Hackney, genomfördes med passiva 
infraröda sensor som arbetar i NIR-området och de visar att IR-utstrålningen från objektet till 
sensorn inte påverkas av damm eller andra partiklar i luften. Den utstrålade energin från 
fordon påverkas inte heller av vilken färg, storlek och utseende de har. Passiva IR är även 
effektiva i regn och snö, vinter- och sommartemperaturer samt i dagsljus och mörker. Denna 
typ av sensorer klarar dock inte av att detektera parkerade fordon eller andra icke 
infrarödstrålande objekt.60

 
Passiv IR har en räckvidd på maximalt 10 meter och en mottagningsvinkel på ca 90°. Passiva 
infraröda sensorer har den fördelen att de är små. Nackdelarna är att de har dålig upplösning 
och har lång responstid, runt en sekund.61

                                                 
59 Hollock, S., et al.., “Occupant and pedestrian protection using low-cost passive infrared array based sensor “

ml. Hämtad 2005-03-10 

 
60 Patchell, J. W, Hackney, R. S., “New thermal infrared sensor techniques for vehicle blind spot detection” 
61 http://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Collision_avoidance/long_collision_avoidance_report.ht
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Infraröd strålning utsänds från en varm kropp och på det sättet är passiva infraröda sensorer 
bra att använda för att upptäcka gångtrafikanter och cyklister62. 

2.2.4 IR kamera 
En IR kamera fungerar som en helt vanlig kamera bara att den är känslig för en annan 
våglängd. Det finns två typer av IR-kameror. Det finns dels passiva och dels aktiva precis 

öda sensorer. IR-kameror kallas även night vision p.g.a. att de kan ”se” 

tnyttjar den IR-strålning som utsänds från objektet, se även rubrik 2.2.3. Dessa 
kameror kallas också för värmekameror. 64

ktiva IR-sensorer, sig av en belysningskälla som 
sänder ut IR-ljus, detta ljus reflekteras av objektet och detekteras av kameran. Informationen 

 en display som för en vanlig kamera. Belysningskällan som används kan 
 

 
ig 

 som används i vanliga kameror, nämligen CCD eller CMOS, eftersom de kan 
etektera strålning av en våglängd på upp till 1,1 µm, som ligger i det infraröda området. Nära 

t 

bättre än med vanliga kameror som utnyttjar det synliga ljuset.

som för vanliga infrar
på natten63.  

Passiv IR kamera 
Den passiva u

Aktiv IR kamera 
En aktiv IR kamera använder, precis som a

kan sedan visas på
vara olika men belysning med ljus i nära IR-området med våglängder mellan 0,78 och 1,1 µm
är mest lämpligt. Det beror på att dessa våglängder ligger nära det synliga spektrumet och det 
finns många vanliga ljuskällor som kan fungera som belysningskällor för aktiva IR kameror. 
Halogenlampor är ett exempel som passar bra för night vision eftersom de förutom synligt 
ljus innehåller infraröda frekvenskomponenter i nära IR-området vilket gör att det är 
tillräckligt för att användas som belysningskälla för aktiv IR kamera. Laserdioder som skickar
ut ljus i det infraröda området kan även användas för aktiva IR-kameror precis som för vanl
aktiv IR. 
 
En annan fördel med att använda ljus i nära IR-området är att det går att använda samma 
kiselceller
d
IR har också den fördelen att de reflekterade strålarna uppförs sig på samma sätt som i de
synliga området.65

 
Anledningen till att IR-kameror används är därför att det går att se på natten eller i dåliga 
väderförhållanden 66

2.2.5 Lidar 
Lidar är en engelsk förkortning som står för LIght Detection And Ranging vilket på svenska 
blir detektering och avståndsbestämning med hjälp av ljus. Det är en radarliknande metod där 

 det infraröda området skickas ut med laserpulser istället för radiovågor som 
 

 

                                                

ljus som ligger i
för radar.67 Lidar är en aktiv IR sensor men lidar behöver inte någon extern ljuskälla eftersom
den skickar i väg en laserstråle som sedan reflekteras, därför fungerar den lika bra på natten 
som på dagen.68

 
 

ning. Hämtad 2004-10-15 

11-17 

62 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211529&i_word=infrar%f6d%20str%e5lning. Hämtad 2005-02-22
63 Burg, M., Eichhorn, K., “Active night vision- Enhancement of the driver’s view by infrared headlamps” 
64http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211529&i_word=infrar%f6d%20str%e5l
65 Burg, M., Eichhorn, K., Active night vision- Enhancement of the driver’s view by infrared headlamps 
66 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=211531&i_history=1. Hämtad 2004-
67 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=241032&i_word=lidar. Hämtad 2004-10-14 
68 Ewald A. och Willhoeft V., “Laser Scanners for Obstacle Detection in Automotive Applications” 
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Prestanda 
I dåligt väder har lidar liksom andra optiska system problem med prestationsnedsättning. 
Dimma och dis kan göra att lidar inte ”ser” någonting alls vilket även damm, rök och pollen 

an vara orsaker till.69 Lidarsystem som använder sig av fjärran IR (6-15 µm) är mindre 
känslig för dimma än system som använder sig av nära IR (0,7-3 µm), därför att fjärran IR har 

ngd. För regn och snö är det små skillnader mellan de olika våglängderna när det 
 

ch 

ck alltid att uppstår när lera, snö eller damm på fordonet lägger sig på linsen och 
73

ch 

å uppfattas som objekt som rör på sig med samma hastighet som 
74  

ste 

n 
l  med ljus från andra bilars strålkastare som riktas direkt in i sensorn om det 

r halogenlampor som används eller andra lampor som också innehåller infraröda 

å 

kommer istället 
                                                

k

längre våglä
gäller prestanda. Det finns flera andra faktorer som påverkar valet av våglängd för lidarsystem
som kostnad, reflektionen från typiska objekt och tillåten ljusintensitet med tanke på ögats 
säkerhet. Bortsett från att fjärran IR är bättre i dimma så finns det inga fördelar med att välja 
fjärran IR.70 Mellan IR (3-6µm) har god atmosfärisk utbredning men bristen på effektiva, 
kompakta källor i detta spektrum gör att mellan IR inte kan hävda sig mot nära och fjärran 
IR.71 De flesta lidar använder sig av laser med våglängder på 0,9µm som ligger i nära IR-
området.72

 
Det finns nyare lidarteknologier som utvecklas för att kompensera för snö och regn. Detta 
görs genom att de använder multipla strålar som ger förmågan att värdera två reflektioner o
två avstånd per mätning, men de är dock fortfarande bara på prototypstadiet. Problem 
kommer do
blockerar lidarns strålar.

Störningar 
Problem som kan uppstå är att lidar kan uppfatta exempelvis vägräcken, tunnelväggar o
bullerplank som objekt som rör på sig med samma hastighet som värdfordonet. Kraftigt 
snöfall eller regn kan ocks
värdfordonet.
 
Till skillnad från radar så kräver lidar en ren lins för att vara helt funktionsduglig. Lidar må
även ta hänsyn till direkt solljus eftersom det kan störa sensorn då solljuset innehåller 
infraröda frekvenskomponenter som kan uppfattas som en reflektion från ett objekt.75 Det ka
också bli prob em
ä
frekvenskomponenter.76

 
Lidar kan även störas av andra lidarsensorer om båda sensorerna är riktade exakt mot 
varandra och om de skickar iväg pulser nästan samtidigt. Om detta händer kommer sensorn 
att uppfatta det som en reflektion men risken att det inträffar anses minimal.77

 
Ifall strålkastarglasen och nummerskylten är täckta med ett lager med smuts, snö eller 
liknande så måste bilen vara närmare sensorn för att bli upptäckt. Det kan till och med vara s
bilen inte blir upptäckt överhuvudtaget.78 Energin i den reflekterade signalen från bilar 
kommer inte, som det är lätt att tro, till största del från lacken. Den största del 

 
 and Optics-based Automotive Safety 

., “Potential Use of Near, Mid and Far Infrared Laser Diodes in Automotive LIDAR Applicatios” 

a,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 

ar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 

l., “Comparison of Lidar-Based  and Radar-Based Adaptive Cruise Control System” 

f the driver’s view by infrared headlamps”

69”Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic,
Systems”, sid. 1-6 
70 Samman A., et al
71 Osche G. R., “Young D. S., Imaging Laser Radar in the Near and Far Infrared” 
72 “Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rad
Systems”, sid. 2-8 
73 “Automotive Rad
Systems”, sid. 1-6 
74 Widman G.R. et a
75 Woll, J. D., “Monopulse radar for intelligent cruise control” 
76 Burg, M., Eichhorn, K., “Active night vision - enhancement o  
77 Lages, Ulrich, “Additional Information: MultiLayer Laserscanner & ALASCA Sensor”. E-post 
78 Woll, J.D, “Monopulse Radar for Intelligent Cruise Control “ 
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från strålkastarglas (ca.80 %) och nummerskyltar (ca.18 %). Endast ca. 2 % av den totala 

ner därför 
att de har hög upplösning och god precision vilket gör dem passande för många av DAS-

n 

 
. På plana vägar räcker det med att använda sig av en 2d-skanner som läser av 

mgivningen i ett plan runt skannern. Men det kan bli problem när värdfordonet befinner sig i 

p 

vståndsmätning 

 

energin kommer från andra delar av bilen som från lacken och från vindrutan.79  

Laserskanners 
Lidar skickar endast ut laserpulser i en stråle. En motor kan användas för att få spridning av 
strålarna vilket ger en stor horisontell spridningsvinkel. De kallas ofta för Laserskanners 
eftersom de skannar av området. Laserskanners är passande för fordonsapplikatio

systemen. 
 
Laserskanners spridningsvinkel beror på placering och på konstruktionen av skannern, me
den kan vara så stor som 360 grader.80 För att få fram vilken hastighet som ett objekt har så 
måste minst två skanningar göras och efter en tredje skanning kan accelerationen fås från
hastigheten
o
lutning och skannern pekar ner i backen eller upp i luften eftersom sensorn då kan missa 
objekt. Detta gör att det kan vara bättre att använda sig av en 3d-skanner som även har en 
vinkel i vertikal led.81

 
Om inte skanners används så behövs flera strålar för att täcka in en större yta.82 Avståndet 
som lidar kan detektera på beror på målets storlek och reflektionsförmåga och kan vara up
till över 150 meter om objektet har stor reflektionsförmåga.83

A
Avstånd beräknas genom att sändaren sänder i väg laserplusen och tiden mäts tills dess att 
detektorn tar emot den reflekterade signalen. Sedan kan avståndet beräknas genom att ljusets
hastighet är känt.84  

2.2.6 Radar 
Radar står för RAdio Detection And Ranging. Som namnet antyder kan radar detektera obje
och mäta dess avstånd från radarn. Dagens radar kan dock ge mer information än så även om 
det fortfarande är mä

kt 

tningen av avstånd till objekt som är det mest använda.85 De två 
vanligaste radartyperna är Continous Wave (CW) och pulsradar. Dock så kan inte en vanlig 

vstånd. Radar använder sig av radiovågor som generas av en sändare och 

nergin 

 

90

CW radar mäta a
som sedan sänds ut av antennen. Den frekvens som radarn sänder ut med kallas bärfrekvens86. 
När radiovågen träffar ett objekt så reflekteras ett eko som sedan upptas av radarns antenn. 
Ekot är alltid svagare än den utsända signalen, beroende på att en del av den utsända e
strålas ut i olika riktningar efter reflektionen. Endast en del av den ursprungliga energin når 
mottagaren.87 Mottagarens uppgift är att välja ut de ekosignaler som ligger innanför radarns
bandbredd88. Bandbredden är skillnaden mellan den högsta och den lägsta frekvensen på 
signalerna som radarn kan ta emot89. Radiovågens hastighet är samma som ljusets hastighet.

                                                 
79 Geduld, G. och Rudolph, W., “Measuremnts of the Reflection Properties of Vehicles for ACC Infrared Sensors”  
80 Fürstenberg K. C., et al., “New Sensors for 360° Vehicle Surveillance – Innovative Approch to Stop and Go, Lane Assistance and 

V., “Laser Scanners for Obstacle Detection in Automotive Applications” 
04-10-14  

ml. Hämtad 2005-01-12 

Pedestrian Recognition”  
81 Ewald A. och Willhoeft V., “Laser Scanners for Obstacle Detection in Automotive Applications”  
82 Kawashima S., “Traffic Condition Monitoring by laser Radar for Safety Driving” 
83 Ewald A. och Willhoeft 
84 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=241032&i_word=lidar. Hämtad 20
85 Skolnik M, ”Introduction to radar systems”, 2001, sid 2 
86 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.html. Hämtad 2005-01-12 
87 Skolnik M, ”Radar handbook”, sid 4.3 
88 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.ht
89 http://susning.nu/Bandbredd. Hämtad 2005-01-28 
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Radar har tidigare vanligtvis arbetat i frekvensområdet mellan 100 MHz till 36 GHz men 
numera så finns det radar som arbetar på frekvenser ner till ett par MHz. Det finns även ra
som arbetar på frekvenser på den andra sidan av spektrumet, d.v.s. på frekvenser upp till 240 

dar 

ste frekvensen som används för applikationen BSD och andra närdistansapplikationer 
ch där 77 GHz är den vanligaste för bl.a. ACC och andra långdistansapplikationer. 

l.a. 
dimma, damm, regn och snö.  Radarvågorna tränger igenom snö bättre än regn för att 

a sprider mindre energi än regndropparna och har dessutom en lägre hastighet mot 
aka 

är att 

nsorn 
sig av typiska saker som kan fastna under körning som snö, is, salt och 

sekter. Det är heller inte några problem för radar att detektera på natten.95 En annan fördel 
 

ång 

GHz.91

 
För fordonsapplikationer används 5,8 GHz, 24 GHz och 77 GHz där 24 GHz är den idag 
vanliga
o

Prestanda 
Radar klarar av olika väderförhållanden bra och har god förmåga att tränga igenom b

92

snöflingorn
marken än vad regnet har.93 Hårt regn och hagel kan p.g.a. att de sprider radarvågorna ors
att objekt missas även om objektet är i linje med radarn.94 En annan nackdel med radar 
radar kan ha problem med långsträckta objekt som exempelvis vägräcken för att de kan vara 
svåra att filtrera bort därför att de kan uppfattas som fordon med samma hastighet som 
värdfordonet. 
 
Radar klarar av att detektera objekt bättre än någon annan teknologi även om ytan på se
har blivit smut
in
med radar är att den kan placeras bakom plast, t.ex. bakom en stötfångare. Anledningen till att
radar kan tränga igenom plast är att radiovågorna som radarn sänder ut har en relativt l
våglängd som tar sig igenom plastmaterial. En hög frekvens, som i det här fallet mellan 5,8-
77 GHz, ger våglängder på 5,2-0,4 cm (Formel 2.1) och har därför god förmåga att detektera 
genom plastmaterial.96 Radarsystem kan dessutom ge utmärkt objekturskiljning till flera 
objekt samtidigt.97  

λ
cf =      Formel 2.1 

  f  = Frekvens 
  c = Ljusets hastighet, 8103 ⋅ m/s 

λ = Våglängd 

ed s a bärfrekvens kan uppstå men studier visar att 
risken är låg i fordonsapplikationer. Enligt en källa kan åtminstone pulsradar känna igen sin 
egen signal mot signaler från andra radar98 medan en annan källa säger att det är omöjligt för 

                                                                                                           

 
Störningar från andra radarsensorer m amm

pulsradar att känna igen sin egen signal99. Det har inte gått att utreda vad som är sant men för 
att undvika problemet kan frekvenshoppning användas, vilket är vanligt förekommande. Det 

                                              
=28997200&i_word=radar&i_history=1. Hämtad 2004-

J. D, ”Monopulse Radar for Intelligen Cruise Control” 
vel Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 

rt/36482. Hämtad 2004-11-18 

tomotive applications” 

90http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=289972&i_sect_id
11-01 
91 Skolnik, M, ”Introduction to radar systems”, sid 11 
92 Woll 
93 “Automotive Radar/Lidar Systems A Component Le
Systems”, sid 2-3 
94 “Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems”, sid 2-2 
95 Woll J. D, ”Monopulse Radar for Intelligen Cruise Control” 
96 http://www.nyteknik.se/a
97 Woll J. D, “Monopulse Radar for Intelligen Cruise Control” 
98 Brettschneider, A, ”AW: Question”. E-post 
99 Okamura, S., et al., “Development for short range radar for au
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innebär att antennen sänder ut signaler med slumpmässigt valda frekvenser, inom ett visst 
frekvensband, med ett visst tidsintervall. Mottagaren är synkroniserad med sändaren vilket 
gör att den lyssnar på frekvenser med vilken den senaste signalen har skickats ut med.100  

Olika typer av radar 
Det finns olika typer av radar som används i fordonsapplikationer. De vanligaste är pulsradar, 
pulsdopplerradar, CW radar och frekvensmodulerade CW radars (FMCW).  

i räckvidd är den 
est lämplig som närdistanssensor. Pulsradar har även problem att arbeta vid höga 

ngar 

vanlig pulsradar som inte utnyttjar Doppler kan enbart mäta avstånd medan en CW radar 
ssa olika typer av radar fungerar hänvisas till 

er att förbjudas för närdistansapplikationer från år 
2013 inom EU  och den kommer att ersättas av 79 GHz. I dagsläget är inte 79 GHz radar 

gen har kommit längre och priset gått ner kommer de 

s 

7. 

. 

apan börjat tittat på detta problem. Vad gäller USA finns inga begränsningar gällande 24 
GHz.106

 
Pulsradar har begränsning i räckvidd som ligger på 50 meter medan FMCW kan ha en 
räckvidd på upp till 150 meter101. Eftersom pulsradar har denna begränsning 
m
frekvenser, som vid 76-77 GHz, för att det är svårt att uppnå kontrollerade pulsöverföri
vid så höga frekvenser. FMCW har däremot många fördelar av att arbeta i höga frekvenser.102

Avstånd-, vinkel och hastighetsmätning 
Det är bara pulsdopplerradars och FMCW radar som både kan mäta avstånd och hastighet. En 

enbart kan mäta hastighet. Mer om hur de
Appendix A. Radar kan även mäta vinklar till objekten och det kan göras på olika sätt och 
även det går att läsa i samma appendix.  

Frekvenser och frekvensrestriktioner 
Radar som använder sig av 24 GHz komm

103

kostnadseffektiva men så fort utvecklin
att tas i användning. Anledningen till att 79 GHz inte är kostnadseffektiva är att de kräver 
specialkomponenter.104 De fordon som har 24 GHz radar installerade innan 2013 kommer 
dock att få använda dessa även efteråt. Detta beror dock på hur många fordon som har 24 
GHz radar installerade år 2013. EU har satt en gräns för hur många procent av samtliga 
fordon inom EU som får använda 24 GHz radar. Denna gräns är 7 % och är beräknad att nå
2013 men efter 2009 kan detta år (2013) skjutas upp eller flyttas fram. Denna lag är också 
beroende av vilken exakt frekvens som radar arbetar i. Vissa radar med frekvenser inom 
22,21-24,00 GHz ska ha en automatisk avstängningsfunktion när fordonen kommer in i vissa 
områden som är känsliga för dessa frekvenser vilket även skulle innebära att dessa fordon 
måste vara utrustade med GPS. Detta gäller även vissa radar (exempelvis pulsradar) med 
bärfrekvenser över 24,00 GHz som kan ”läcka” till de närliggande frekvenserna som berörs 
av automatisk avstängning, dock gäller inte detta exempelvis FMCW radar och radar som 
använder frekvenshoppning. Detta måste dock för dessa frekvenser tas i bruk redan år 200
105 De flesta radar för närdistansapplikationer inom fordonsindustrin verkar dock arbeta i 
frekvenser mellan 24,00-24,50 GHz och kommer då inte beröras av automatisk avstängning
 
Det är inte bara EU som har tittat på vilka frekvenser som är lämpliga för 
närdistansapplikationer utan även andra länder utanför Europa. Exempelvis har Canada och 
J

                                                 
100 Stallings, W, “Wireless communications and network”, 
101 http://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Collision_avoidance/long_collision_avoidance_report.html. Hämtad 2005-03-10 

6. Hämtad 2005-03-14 

102 http://www.radarnet.org/publications/zip/wit_paper_2004.pdf. Hämtad 2005-03-10 
103 Kunert M.,  ”RE: Scania - technical information”. E-post 
104 http://www.elektroniktidningen.se/article.asp?article=1804
105 Official Journal of the European Union, C(2005) 34 
106 Official Journal of the European Union, C(2005) 34 
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Anledningen till att 24 GHz kommer att förbjudas inom EU är för att det fr
ligger för nära de frekvenser som vädersatelliter använder, vilket kan orsaka störningar.

ekvensbandet 
r 

upplösning än vad exempelvis 24 GHz radar. Hög avståndsupplösning krävs för 

n 

r 
m 

ing. Detta gör att 24GHz radar inte får så lång 
ckvidd men beroende på den valda antennen kan en ganska vid vinkel i horisontal led 

ch 
 över de 

n 
 gäller för huvuddelen av alla gångtrafikanter. Den 

lastbilen som användes vid mätningarna är den tillgängliga laborationsbilen som är av typen 
. Dessa mätningar har sedan lagts in i de olika backspeglarnas respektive 

n 
backspeglarna. De vitstreckade vertikala 

linjerna markerar det område som är lagkrav för speglarna. De mätningarna som har utförts är 
 där de heldragna linjerna är mätningar utförda med bra inställda 

                                                                                            

107 Fö
långdistansapplikationer används i skrivande stund 77 GHz radar för att de har högre 
avstånds
exempelvis ACC och det fås genom att den höga frekvensen tillåter en stor bandbredd108. 
Nackdelen är dock att 77 GHz liksom 79 GHz fortfarande är dyrare och att den har en mindre 
spridningsvinkel än 24 GHz109. Anledningen till den mindre spridningsvinkeln som ka
uppnås är att det, i dagsläget, är svårt att tillverka tillräckligt små antenner som ger stor 
spridningsvinkel för så höga frekvenser.110

 
Närdistansradar (24 GHz) har en begränsad bandbredd p.g.a. att närliggande frekvenser ä
upptagna vilket betyder att det tillåtna frekvensbandet blir litet. Liten bandbredd leder, so
tidigare nämnts, till sämre avståndsupplösn
rä
(azimuth) uppnås. 111 Detta gör 24GHz radar lämplig för närdistansapplikationer. 

2.3 Mätning av speglarnas täckningsområde  
För att få en uppfattning om vilka områden som är döda vinklar längs sidan av lastbilen o
för att bestämma det område som sensorerna ska täcka in så har en mätning utförts
områden som inte syns i backspeglarna.  

2.3.1 Metodik 
Mätningarna är utförda på fri hand och är utförda på cirka en meters höjd av den anledninge
att fordon minst är så höga och samma sak

Scania CR19H 4*2
ritning över deras teorietiska täckningsområde. 

2.3.2 Mätresultat 
Resultatet av mätningarna kan ses i Figur 2.4 för huvudbackspeglarna. De lila linjerna i bilde
är de teoretiska fälten som kan ses genom huvud

de vita linjerna i bilden
backspeglar och de sträckande linjerna är utförda med dåligt inställda backspeglar. 
 

                                                             
 
107 Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems, sid 1-13 
108 http://www.radarnet.org/publications/zip/its_paper.pdf. Hämtad 2005-03-08 
109 Kunert, M., Siemens VDO. Muntlig presentation 
110 Tschernitz, M., Siemens VDO. Personligt samtal 
111 http://www.radarnet.org/publications/zip/its_paper.pdf. Hämtad 2005-01-11 
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Figur 2.4 Mätresultat huvudbackspeglarna 

 
På vänster sida av lastbilen finns endast en backspegel, kallad huvudbackspegel, medan det på 
höger sida finns flera olika backspeglar. Förutom huvudbackspegeln finns det på höger sida 
även en vidvinkelspegel och en toppspegel (se Figur 2.5). Vidvinkelspegeln är den spegeln 
som sitter ovanför huvudbackspegeln. Fram till den inre vita linjen är det som syns med 
huvudbackspegeln. Toppspegeln används till att se området vid höger framdörr, se Figur 2.4. 
 

 

Toppspegel 

Huvudbackspegel 
Vidvinkelspegel 

Figur 2.5  Speglar 

 
Skillnaden mellan linjerna beror på att de teoretiska fälten är uppmätta i marknivå medan 
dessa mätningar är utförda cirka en meter ovanför marken. Det finns även ett teoretiskt 
täckningsområde för vidvinkelspegeln samt lagkrav, se Figur 2.6. Det som syns i 
vidvinkelspegeln är området innanför den vita linjen i figuren. Det har visat sig att även de 
mätningarna skiljer sig från det teoretiska området av samma orsak som för 
huvudbackspeglarna. Bortsett från dessa skillnader så går det att se att de teoretiska siktfälten 
från backspeglarna i stort motsvarar de uppmätta siktfälten. 
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Figur 2.6  Mätresultat vidvinkelspegel  

2.3.3 Felkällor 
De felkällor som finns vid mätningarna är främst mätfel eftersom de utfördes på en meters 
höjd och där en persons benhöjd fick motsvara detta mått. Antalet mätpunkter är begränsat 
och enbart så många som krävdes för att se de ungefärliga konturerna av områdena. Detta kan 
också vara en orsak till fel tillsammans med uppritande av området i Figur 2.4. Eventuella 
oklarheter kan förklaras med dessa felkällor. I Figur 2.6 (vidvinkelspelgen) så hade antagligen 
mätresultatet sett annorlunda ut om fler mätpunkter använts. Troligtvis så skulle mätningarna 
ha följt de teoretiska linjerna om fler mätpunkter hade lagts till. I Figur 2.6 så kan även 
utrymmet, som var väldigt knappt längst bort från lastbilen, ha påverkat mätningarna. Detta 
mätfel har ingen betydelse när täckningsområde för sensorerna ska bestämmas eftersom det 
kommer att ligga långt utanför det området. 

2.4 Intervjuer 
Nedan följer resultatet av de intervjuer till en kort pilotstudie som har genomförts i syfte att 
komma fram till vad lastbilsförarna vill ska täckas in och hur systemet ska utformas. Detta är i 
första hand en kvalitativ studie.  

2.4.1 Metodik 
Innan genomförandet av intervjuerna till pilotstudien, förbereddes och bearbetades ett antal 
frågor. En del av intervjuerna genomfördes på telefon och en del utfördes personligen. 
Formen på intervjuerna var semistrukturerade intervjuer där en fråga följs upp av följdfrågor. 
 
Respondenterna tillhörde två kategorier, dels blivande lastbilsförare (3st) och dels 
yrkesutövande förare (6st). Denna indelning gjordes för att få en överblick av hur de olika 
typerna av förare, nybörjare samt mer erfarna, använder backspeglarna på lastbilen samt ifall 
de anser att det finns många knappar, displayer och spakar att hålla reda på. Frågorna valdes 
ut på grund av att det fanns ett behov att reda ut hur mycket de ser i backspeglarna och vilka 
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situationer de anser vara riskabla till följd av att backspeglarna inte täcker in all yta på 
lastbilens sidor. För att se de utförda intervjuerna, se Appendix B. 

2.4.2 Sammanställning 
Den här rapporten kommer bara att behandla de svar från intervjuerna som berör och påverkar 
valet av sensor och dess placering. 
 
Det som kom fram i intervjuerna var att de yrkesutövande förarna är medvetna om vilka 
områden som backspeglarna täcker in och bland både dem och de blivande lastbilsförarna var 
de flesta positiva till ett BSD-system. Något fler än hälften av personerna i intervjun vill inte 
ha någon information om objekt som syns i backspeglarna p.g.a. att det anses som onödig och 
överflödig information. 
 
Av de yrkesutövande förarna så hade fyra stycken varit nära att kollidera, enligt egen utsago, 
p.g.a. att de inte sett ett objekt i backspeglarna och det skedde i hälften av fallen i samband 
med filbyte. Överlag så ansågs situationer när ett objekt kan befinna sig i döda vinkeln som 
riskabla. Se Tabell  2.1 nedan för en sammanställning utav de frågor som anses viktiga för 
den här rapporten. 
 

Sammanställning av svar Frågor 
 Yrkesutövande förare Blivande 

lastbilsförare 
Känner du dig någonsin osäker på 
om du ser allt i backspeglarna? 

Nej (3 st) 
Ja (3 st) 
-Beror på vädret 
-Ser dåligt längre ut i speglarna 

Nej (3 st) 
Ja (0 st) 

Skulle du vilja att ett system 
varnar dig i situationer då något 
objekt befinner sig i en död 
vinkel? 

Nej (1 st) 
Ja (5 st) 

Nej (0 st) 
Ja (3 st) 

Skulle du vilja ha information om 
huruvida ett objekt finns i området 
kring lastbilen trots att du delvis 
kan se det i backspegeln? 

Nej (3 st) 
Ja (3 st) 
 

Nej (2 st) 
Ja (1 st) 

Har du råkat ut för en situation då 
du varit nära att krocka p.g.a. att 
du inte har sett ett objekt i 
backspeglarna? 

Nej (2 st) 
Ja (4 st varav hälften vid filbyte) 

Nej (2 st) 
Ja (1 st) 

Tabell  2.1  Sammanfattning av svaren från intervjuerna 

 

2.4.3 Felkällor 
Vid intervjuer finns det främst två felkällor; Att intervjuaren påverkar respondenten samt hur 
intervjuaren tolkar det svar han/hon erhöll. Påverkan på respondenten är svår att avgöra av en 
oerfaren intervjuare, vilket det har varit i detta fall, trots detta upplevdes det som om 
lastbilsförarna själva var de som tog initiativ för att få fram ett bra resultat. Intervjuerna 
utfördes antingen personligt eller via telefon, det erhölls inte samma relation till respondenten 
vid telefonintervjuerna vilket ledde till mindre utvecklade svar. Svaren var dock tillräckligt 
utförliga för att en slutsats kunde dras. Det antal intervjuer som ska göras för att uppfylla 
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mättnadspunkten112 utfördes inte i denna pilotstudie. Främst av anledningen att svaren som 
erhölls var lika samt att det fanns svårigheter att hitta tillgängliga respondenter. Följden av att 
mättnadspunkten inte uppfylldes är att det inte finns tillräckligt stark grund för att helt 
säkerställa resultatet.  

2.5 Val av täckningsområde 
När täckningsområde ska bestämmas så finns det flera saker att ta hänsyn till som t.ex. om det 
som syns i backspeglarna ska detekteras eller inte, hur stora objekt som ska detekteras m.m.. 
Från intervjun och mätningar har det område tagits fram som sensorerna ska täcka in. Se 
Figur 2.7 för att se täckningsområdet. Täckningsområdet är området som innesluts av de lila 
linjerna. Området är 7 meter långt från lastbilens front och 3,5 meter brett. Anledningen till att 
det området har valts är för att fordon som befinner sig längre bak än 7 meter kommer att vara 
synliga i huvudbackspeglarna och vid 7 meter kommer de att synas till viss del i 
huvudbackspeglarna samt att sensorerna kommer att detektera dem. Detta är bestämt med 
hänsyn till att fordon ska detekteras en filbredd bort på varje sida av lastbilen. En fil är ca 3,7-
4 meter bred men för att inte sensorerna ska detektera fordon utanför de närmaste filerna är 
områdets bredd satt till 3,5 meter. 
 

 
Figur 2.7  Området innanför de lila linjerna är det täckningsområde som  
sensorerna bör klara av att täcka in 
 
I första hand ska sensorerna täcka in områdena som inte syns i speglarna, men även ett visst 
område som syns i speglarna kommer att täckas in. Detta kommer att ske av två orsaker, dels 
därför att sensorerna inte kan ställas in exakt efter det önskade området och dels därför att alla 
                                                 
112 Karlsson, M.,” Lyssna till kundens röst- att identifiera, analysera och kommunicera kundens krav på tekniska produkter och system” 
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inte har speglarna inställda exakt likadant. Genom att välja dessa områden så bör sensorerna 
kunna detektera alla vägtrafikanter. 
 
Några fler än hälften av personerna i intervjun vill inte ha någon information om objekt som 
syns i backspeglarna därför så har täckningsområdet i första hand valts till att omfatta 
områdena som inte syns i huvudbackspeglarna samt vidvinkelspegeln. 

2.6 Områdesbeskrivning och utformning av system 
Det valda täckningsområdet är det område som sensorerna minst bör klara av att täcka in och 
det som måste tas hänsyn till vid val av sensor. Anledningen till att området är streckat vid 
lastbilen front i Figur 2.7 är för att det antagligen kommer att bli svårt att täcka in det området 
om en sensor per sida används. Det leder till att området är flexibelt i området längst fram och 
området kommer att täckas in om det är möjligt med den typ av sensor som väljs. Inom 
täckningsområdet ska systemet informera på något sätt att objekt befinner sig där. När 
lastbilen ska göra en medveten filbytesmanöver ska systemet dessutom ge en starkare 
varning. Denna varning kommer att vara kopplad till blinkers i hastigheter över 50km/h och 
till blinkers i kombination med rattvinkel i hastigheter under 50km/h. Anledningen till att 
rattvinkeln ska utnyttjas är för att i kösituationer minska varningarna. Vilket rattutslag som fås 
i dessa situationer måste testas fram. Om lastbilen är på väg att lämna filen bör sensorerna 
även kunna detektera längs med hela lastbilen. Anledningen är att systemet ska kunna varna 
även om fordonen syns i backspeglarna i dessa situationer. Detta för att underlätta för föraren 
och ge information om fordonet inte upptäckts. 

2.7 Kravspecifikation  
För att kunna utvärdera sensorerna så har krav på vad som eftersökts satts upp. Dessa krav är 
uppställda utefter det täckningsområde som valts samt de intervjuer som har utförts. Kraven 
är indelade i olika typer av krav: funktionella krav, designkrav, prestandakrav samt 
trafiksituationskrav. Det är i sin tur indelade i skall- och bör-krav där skall-krav är det som i 
första hand ska tas hänsyn till och ligger till grund vid valet av sensortyp. 

2.7.1 Funktionella krav 
Nedan presenteras de krav som ställs på funktionen hos sensorn: 

Skall-krav 
- Sensorn ska kunna hantera fler än ett objekt samtidigt 
- Sensorn ska kunna mäta relativ hastighet 

Bör-krav 
- Sensorns utsignaler bör ges på något standardiserat gränssnitt 
- Sensorn bör klara av att mäta avstånd samt vinkel till objekten (eller att det i mjukvaran går 
att räkna ut med signalerna från sensorn) 
 - Sensorns täckningsområde bör vara justerbart 

2.7.2 Designkrav 
Nedan presenteras det krav som ställs på utseendet på sensorn: 
 
- Sensorn bör inte vara större än 15 cm x 10 cm x 7 cm (l x b x d) så att den kan placeras så att 
den inte utsätts för allt för stora yttre påverkningar 
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2.7.3 Prestandakrav 
Nedan presenteras de krav som ställs på prestandan hos sensorn: 

Skall-krav 
- Sensorn ska klara mer än ögats begränsning vad gäller ljusförhållanden (solljus och mörker) 
- Sensorn ska minst kunna detektera i det täckningsområde som är bestämt (se rubrik 2.5) från 
speglarna och bakåt 
- Sensorn ska klara av att detektera motorcyklister, bilar, lastbilar och övriga stora fordon  
- Räckvidden ska vara minst 5-7 meter men är beroende på den horisontella spridningsvinkeln 
och placeringen av sensorn på lastbilen 
- Sensorn ska klara av normala väderförhållanden så som regn, snö, smuts och damm etc. 

Bör-krav 
- Sensorn bör klara av dåliga väderförhållanden som hårt regn, kraftigt snöfall, tät dimma etc. 
- Sensorn bör kunna detektera människor och cyklister 
- Sensorns räckvidd bör vara längre än lastbilens totala längd  
- Sensorn i prototypen bör fungera på en lastbil under minst 300 körtimmar i detta 
prototypsystem 
- Sensorn bör klara av att detektera motorcyklister, bilar, lastbilar och övriga stora fordon vid 
stadstrafik 
- Den horisontella spridningsvinkeln bör vara minst 70° men är beroende av placeringen av 
sensorn för att den ska kunna täcka in även områdena vid dörrarna 
- Den vertikala spridningsvinkeln bör vara minst ± 3° för att kompensera för höjdskillnader  
- Avståndsupplösningen bör vara minst 1 meter 

2.7.4 Trafiksituationskrav 
Nedan presenteras de krav som ställs på vilka trafiksituationer som sensorn ska/bör klara av: 
 
- Sensorn ska kunna detektera objekt som befinner sig i täckningsområdet vid filbyte 
- Sensorn bör klara av att detektera gångtrafikanter och cyklister vid högersvängar  
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3 Utvärdering av sensortekniker 
Detta avsnitt avser att komma fram till vilken sensortyp som ska användas i prototypen och 
som anses bäst för applikationen och det görs med hjälp av en utvärderingsmatris. 

3.1 Vilken sensorteknik är bäst för applikationen? 
I detta avsnitt så diskuteras de olika sensorteknikernas för- och nackdelar med avseende på 
den här applikationen och hur väl de motsvarar de uppställda kraven i kravspecifikationen. 

3.1.1 Ultraljud 
Ultraljud har problem att detektera objekt på mer än 5 meter vilket gör att ultraljud lämpar sig 
bäst i applikationer för korta avstånd som t.ex. backvarnare eller liknande. Ultraljud har även 
andra nackdelar som gör att den inte är passande för applikationen BSD. Den kan exempelvis 
detektera andra ljudvågor vilket orsakar problem med falska detektioner. Dessutom är 
ultraljud känslig för vinddrag och den har även problem med att den missar vissa objekt. 
Ultraljud har dock många fördelar eftersom den fungerar i alla väderförhållanden, även regn, 
snö och dimma, samt i olika ljusförhållanden. Ultraljud är heller inte så känslig mot att 
sensorytan är smutsig så länge det inte är ett tjockt lager av smuts eller is som täcker sensorn. 
Problemet är att ultraljudssensorerna måste sitta på utsidan av lastbilen och relativt lågt för att 
kunna träffa exempelvis bilar och andra låga vägtrafikanter. 
 
Ultraljud är dock inte lämpligt att använda i höga hastigheter eftersom ljudnivån kan bli för 
hög. Det finns lösningar som visar att det är möjligt att använda ultraljud för att täcka in döda 
vinklarna på sidorna på lastbilarna och det åstadkoms genom att en array av ultraljudssensorer 
sätts upp längs med sidan av lastbilen. De kommer då att vara riktade utåt och detektera 
genom att ett objekt bryter ultraljudets utsända strålar. Med denna placering kan det 
detekteringsområdet som önskas uppnås eftersom ett valfritt antal sensorer kan användas och 
placeras med lämpligt avstånd dem emellan. Filtrera bort oönskade objekt som är för långt 
bort som t.ex. fordon i ett tredje körfält blir enkelt eftersom ultraljud kan beräkna avstånd och 
det radiella avståndet som fås är hur långt ifrån lastbilens sida objektet är. Ultraljud bör inte 
ha några problem med att detektera olika fordon och människor. Dock så kan det vara svårt 
att motivera varför ultraljud skulle vara den bästa typen för applikationen då den har många 
”fysiska” problem. 

3.1.2 Kamera 
Kamera är ett alternativ som kan ge mycket information om objekten och som fungerar bra i 
dagsljus men problemen på natten är det som talar emot. Eftersom kamera behöver belysning 
för att kunna fungera bra på natten så passar det bäst att använda den i applikationer där 
kameran ”tittar” framåt då det är upplyst av strålkastarna på lastbilen, som vid exempelvis 
ACC och LDW. Visserligen så skulle det fungera att genom bildbehandling se fordon med 
lyse men problemet med gående kvarstår och till viss del även med cyklister som inte 
använder cykellyse. Ett problem som kan tänkas uppstå på natten om strålkastarna detekteras 
är att även gatlyktor och andra lampor också lätt detekteras. Om dock systemet bara ska 
användas på landsväg och större vägar och inte är tänkt för stadstrafik så kan kamera vara ett 
bra alternativ. 
 
Det uppkommer även problem med placering av en kamera då den måste vara placerad en bit 
ut från lastbilen vilket gör att det nästan bara finns två alternativ, på/i huvudbackspegelarna 
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(eller dess fästen) eller i vindriktarna. Vid placering i speglarna kan det bli problem med lagen 
om maximalt tillåten fordonsbredd p.g.a. att spegeln eventuellt måste räknas till bilens bredd 
om ett system sitter där. Detta skulle kunna leda till att bilens riktiga bredd måste minskas för 
att speglarna ska få plats inom bilens maximalt tillåtna bredd. Om kameran är placerad i 
speglarna kan den komma för högt upp och missa ett område under speglarna och vid dörren 
men den är relativt skyddad för smuts etc.. Ytterligare ett problem med att placera den i 
spegeln uppkommer eftersom speglar på lastbilar går av/bryts relativt ofta. Om då ett system 
sitter i speglarna finns det risk att kameran går sönder. Vid placering vid vindriktaren kan ett 
större detekteringsområde uppnås men den blir mer känslig för nedsmutsning. 
 
Kamera kan vara bra om den är tänkt att användas som en extra backspegel, d.v.s. att en bild 
visas på en skärm, men för att användas i ett varningssystem för den här applikationen så 
krävs mycket bildbehandling för att få ett tillförlitligt system. Kameran är dessutom 
begränsad till att se det som ett öga ser och därför så bli det problem i svåra väderförhållanden 
som t.ex. snö, kraftigt regn och dimma liksom vid dåliga ljusförhållanden. Dessutom så måste 
kameran ha en ren lins för att kunna detektera objekt. 
 
Vad det gäller hur långt bort ett objekt kan detekteras så är det tillräckligt för den här 
applikationen. Mobileye använder sig av CMOS kamera113 och den kan upptäcka objekt på 
upp till 60 m. Problemet kan vara att systemet inte kan upptäcka mindre objekt än 
motorcyklister, det vill säga cyklister och gångare kan inte detekteras. 114 Systemet (BLIS, 
Blind Spot Information System) som Volvo personbilar använder sig av för att upptäcka bilar 
i ”döda vinkeln”, klarar också bara att detektera fordon som är lika stora eller större än 
motorcyklar115 även om området som detekteras bara är 9,5 meter bakåt116. 

3.1.3 IR 
Om en passiv IR av samma typ som rörelsesensor används så kan det tänkas bli problem när 
den sitter på ett rörligt objekt eftersom omgivningen alltid kommer att röra sig i förhållande 
till sensorn och som tidigare nämnts (se rubrik 2.2.3) så är den typen av IR-sensor inte 
passande för fordonsapplikationer. Ett bättre alternativ är troligtvis en passiv IR enligt Figur 
2.3 eller enligt Delphi’s placering eftersom det är temperaturändringen i jämförelse med 
referensmottagaren som detekteras. Passiv IR har inga problem med regn och snö samma sak 
gäller för dagsljus och mörker. Dock så kan ett tänkbart problem vara att upptäcka exempelvis 
parkerade bilar och andra objekt som har samma temperatur som vägen men detta är ett 
problem främst i stadstrafik. Ett annat tänkbart problem som kan uppkomma är att en lågt 
stående sol kan störa ut sensorn och göra den blind eftersom ingenting är varmare än solen. 
 
Det kan antas bli problem på sommaren när vägen kan vara mycket varm efter att ha blivit 
uppvärmd av solen. Det måste någon gång vara så att bilens motorhuv eller människor har 
samma temperatur som vägen och på det sättet inte upptäcks. På vintern däremot borde det 
inte bli några problem eftersom vägbanan alltid är kallare än människor och fordon i rörelse. 
Däremot kvarstår problemet även då med parkerade bilar eller bilar som nyligen har startat 
och inte fått motorn varm än. 
 
Passiv IR har inte så lång räckvidd för att detektera objekt på. Den har också en lång 
responstid (runt 1 sekund) vilket gör att passiv IR inte borde vara lämplig att använda som 

                                                 
113 http://www.mobileye.com/eyeQ.shtml. Hämtad 2004-09-22 
114 http://www.mobileye.com/sideMirror.shtml. Hämtad 2004-09-21 
115 http://www.aftonbladet.se/vss/bil/story/utskrift/0,3258,482997,00.html. Hämtad 2004-05-28 
116 http://www.volvocars.se/Showroom/S60/NyheterMY2005.htm. Hämtad 2004-10-15 
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enda sensor för att upptäcka objekt i döda vinklarna. Om det tar 1 sekund att få information 
om att något befinner sig i döda vinkeln har fordon hunnit passera detekteringszonen innan 
systemet hinner reagera. 

3.1.4 IR kamera 
IR kamera är ett alternativ till vanlig kamera eftersom vanlig kamera inte har utmärkt 
prestanda på natten vilket IR kameran har. Den fungerar som vanlig kamera förutom att den 
är känslig för ljus av en annan våglängd. Det innebär också att den fungerar på samma sätt 
vad det gäller bildbehandling. Det finns både aktiva och passiva IR-kameror och för aktiva 
gäller samma sak som för en vanlig kamera d.v.s. att den kräver belysning, fast då av en 
belysning med infrarött ljus. Det kan dock räcka med t.ex. en halogenlampa som strålkastare, 
men då passar den mest för applikationer framåt. Det skulle kunna fungera för BSD om en 
belysningskälla med infrarött ljus används men fortfarande kvarstår bildbehandling och andra 
problem som för vanlig kamera och andra optiska sensorer. Vad gäller passiva IR-kameror så 
skulle det kunna fungera eftersom den bara tar emot infraröd strålning som objekten utstrålar 
men som tidigare nämnts så ska inte en bild presenteras och det gör att en vanlig passiv 
infraröd sensor kan användas istället. Samma problem med hur lång räckvidd passiv IR har 
gäller även för passiv IR kamera. Bilindustrin anser också att IR kamera är för dyr för 
applikationen BSD. 

3.1.5 Lidar 
Information om aktiva IR-sensorer har varit knapphändig. Det som har hittats om aktiva IR är 
endast allmän information om hur tekniken fungerar och ingen information om det fungerar i 
fordonsapplikationer. Det enda som har hittats om aktiva IR sensorer är det som kallas lidar. 
 
Lidar har bra prestanda i normala väderförhållanden och oberoende av tid på dygnet. Den är 
dock känslig mot direkt solljus då den kan uppfatta solens infraröda strålar som en reflektion 
från ett objekt. Det skulle behövas en anordning för att rengöra sensorn eftersom den är, som 
alla optiska sensorer, mycket känslig för om smuts kommer på linsen. Lidar är också 
begränsad i förhållanden som snö och regn då den kan uppfatta det som objekt. Lidar har 
annars bra förmåga att upptäcka objekt men även den känns som den lämpar sig bäst i 
applikationer framåt då den har en bra precision på långa avstånd. En sensor som sträcker sig 
över hundra meter behövs inte för applikationen BSD och det är inte nödvändigt att använda 
en sådan då detekteringsområdet kommer att vara omkring tio meter. Systemet ska dessutom 
fungera i alla väderförhållanden vilket inte lidar klarar av utan problem. 
 
En ”vanlig” lidar har inte tillräcklig spridningsvinkel för att täcka in det område som krävs. 
Det finns dock tre lösningar på det problemet. Antingen så placeras flera sensorer i en array, 
likadant som diskuterades under ultraljud, rubrik 3.1.1, eller så används en laserskanner (Se 
rubrik 2.2.5). Den tredje lösningen på problemet är att använda en lidar med flera strålar, s.k. 
multiple beam. Kommersiella laserskannrar är förhållandevis dyra för denna applikation och i 
jämförelse med andra sensorer. I övrigt har laserskanners samma för- och nackdelar som 
vanlig lidar har. 

3.1.6 Radar 
Radar är den teknik som sägs klara av alla väderförhållanden bäst och sensorn är heller inte 
känslig för nedsmutsning eller om ett normalt lager av is eller snö har fastnat utanpå den. Det 
som talar för radar är att systemet ska fungera i dåliga väderförhållanden och i alla 
ljusförhållanden, eftersom det är då det som bäst kan behövas. I jämförelse med kamera så 
kan visserligen inte en radar definiera objekt lika bra. Det går att tolka radarns utsignaler och 
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på det sättet få fram ett objekts ungefärliga storlek och genom det gruppera dem i olika 
storleksklasser. Det som är intressant är att kunna urskilja mellan stillastående objekt som 
finns i infrastrukturen som exempelvis lyktstolpar, träd eller hus m.m. mot fordon eller 
gångtrafikanter. Radar har heller inga problem att bestämma avstånd, hastighet och position 
dock kan det göras på olika sätt beroende på vilken typ av radar som används. 
Täckningsområdet är heller inget problem för radar att klara av. 

3.2 Val av sensorteknik  
Denna del är en utvärdering av olika tekniker för applikationen Blind Spot Detection och det 
ska tilläggas att detta endast är ett teoretiskt avsnitt och att ingen praktisk utvärdering har 
kunnat göras på de olika teknikerna. Utvärderingen bygger också enbart på hur teknikerna 
fungerar var och en för sig och inte på hur olika kombinationer av sensortekniker 
(sensorfusion) skulle kunna fungera ihop. För att uppnå en optimal täckning och med bästa 
prestanda så kan sensorfusion vara en möjlighet. Dock så kan systemet bli väldigt komplext 
och kostnaden för ett sådant system blir högre. 
 
Utvärderingen är gjord utifrån de krav som ställs på sensorerna vad gäller 
detekteringsområde, väderförhållanden, objekt och parametrar som är nödvändiga för 
filtrering och inte enbart utifrån sensorernas prestanda. Undantaget är kostnad som har lagts 
till av den anledningen att det är en faktor som förr eller senare måste värderas i förhållande 
till prestandan. En del av värdena är bara antaganden då ingen information har hittats och det 
kan leda till att fel kan finnas. 
 
Utvärderingsmatrisen (Tabell 3.1) bygger på en utvärdering av de olika sensortyperna som 
undersökts. Kraven är uppställda som olika kriterier i utvärderingsmatrisen och finns på den 
vertikala axeln. Dessa ges en viktningsfaktor, mellan 1 till 5 som är den faktor som motsvarar 
kriteriets vikt i sammanhanget. De kriterierna med högst viktningsfaktor (5) motsvarar skall-
kraven i kravspecifikationen och de övriga är bör-krav och är viktade i förhållande till 
varandra. Alla sensortyperna ges ett värde mellan 1-5 som motsvarar sensorns funktion i 
respektive kriterie. Värdet och viktningsfaktorn multipliceras och alla dessa summeras sedan 
för varje sensortyp. Den sensortyp med högst värde anses vara den bästa för våra krav. 
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Viktnings- 
faktor 

Radar Lidar Ultra- 
ljud 

Passiv  
IR 

IR- 
kamera 

Kamera

Utvärderings-
kriterier 

 värde/(viktningsfaktor * värde) 

Detekterings-område 
(räckvidd och vinkel) 

5 5/25 4/20 3/15 3/15 5/25 5/25 

Mäta relativ hastighet 5 4/20 3/15 0/0 0/0 1/5 2/10 
Mäta avstånd 
 

4 5/20 5/20 1/4 1/4 2/8 3/12 

Mäta vinkeln till 
objektet 

2 4/8 2/4 1/2 1/2 2/4 3/6 

Placering 
 

4 5/20 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Falska detektioner 
/missade objekt 

4 4/16 4/16 2/8 4/16 4/16 3/12 

Objekt - motorcyklar 
och större fordon 

5 5/25 5/25 5/25 4/20 5/25 4/20 

Objekt - cyklister och 
gångtrafikanter 

3 4/12 3/9 3/9 5/15 5/15 4/12 

Kostnad 
 

1 3/3 4/4 5/5 5/5 1/1 2/ 2 

Väder-förhållanden        
Hårt regn, kraftigt 
snöfall 

4 5/20 4/16 4/16 3/12 3/12 3/12 

Kraftig dimma 
 

4 5/20 2/8 5/20 3/12 3/12 3/12 

Nedsmutsning 
 

3 5/15 2/6 4/12  2/6 2/6 3/9 

Motljus 
 

3 5/15 3/9 5/15 5/15 5/15 4/12 

Mörker 
 

5 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 3/15 

Summa 
 

 244 189 168 159 181 171 

Tabell 3.1  Utvärderingsmatris av sensortekniker117

 
Vad det gäller ultraljud så har utvärderingen gjorts med hänsyn till att ultraljudssensorerna är 
placerade i en array, d.v.s. att det sitter flera sensorer på rad utefter lastbilens sida och riktas 
utåt, vinkelrätt mot lastbilen. Detta är det enda sättet för ultraljud att klara av de krav som 
ställs. 
 
Denna utvärdering visar att radar är den i särklass bästa sensortypen för den här applikationen 
utefter de krav som ställts på sensorerna. Lidar (eller aktiv IR) är den som kommer på andra 
plats följt av IR kamera. IR kamera är bra men dels är den för dyr för applikationen med tanke 
på att den informationen som den ger inte är nödvändig och dels för att det då krävs en bra 
bildbehandling för att bara ge den information som behövs och inte en bild av vad som sker i 
de döda vinklarna. 
 
Ultraljud har fått relativ hög poäng och anses vara bättre än passiv IR. Den bilden är lite 
missvisande och det finns faktorer som bara ultraljud är känsliga för och som inte är med i 
utvärderingsmatrisen. Skulle de faktorerna finnas med skulle antagligen ultraljud få sämre 
                                                 
117 http://www.md.kth.se/body/edu/mme/4F1815/projektsteg2004.pdf. Hämtad 2005-01-24  
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resultat i jämförelse med passiv IR. Det är dels att ultraljud är känslig mot vind- och 
temperaturändringar och att den är bara lämplig att använda vid låga hastigheter. Det beror 
även på att ultraljud har givits poäng för att den kan ge ett ungefärligt avstånd och en 
ungefärlig vinkel till objekten. Den kan inte ge någon relativ hastighet alls förutom på de 
objekt som rör sig mot lastbilens sida vilket inte är så vanligt scenario för applikationen. Det 
kan dock ges en riktning från vilka objekten rör sig eftersom den vet vilken sensor som 
detekterar objektet först. Avståndet kan beräknas och kan på det sättet sålla bort de objekt 
som är utanför de tre och en halv meter som är satta som täckningsområde i sidled. Den kan 
även ge en ungefärlig indikation om var objektet befinner sig genom att den vet var 
sensorerna är placerade på för avstånd. 
 
Vad gäller passiv IR så har den samma begränsning som ultraljud gällande mätning av relativ 
hastighet, avstånd samt vinkel. Den kräver också flera sensorer för att klara av de krav som 
ställs. Om placeringen av sensorerna är enligt Figur 2.3 så kan en ungefärlig vinkel ges 
beroende på hur många mottagare som har upptäckt objektet. Skillnaden är att den inte kan 
mäta avstånd alls och på det sättet inte filtrera bort objekt som ligger utanför 
täckningsområdet (tre och en halv meter). Passiv IR är dock en bra teknik att upptäcka 
människor med eftersom den enbart upptar infraröd strålning från objekten. Det gör också att 
prestandan inte påverkas i mörker och dåliga väderförhållanden. 
 
Kamera har inte fått så bra poäng i utvärderingsmatrisen vilket förvånade men det beror 
mycket på dess begränsningar gällande sikt både i mörker och vid dåliga väderförhållanden 
och att det är svårt att få fram exakta värden för t.ex. avstånd med bara en kamera. Dock så 
känns det som om kamera är en teknik som inom ett par år kommer att ha utvecklas mycket 
och då till stor del inom bildbehandling, men i dagsläget så är den inte bättre än vad matrisen 
visar.  
 
För en sammanställning av de olika sensorteknikernas för- respektive nackdelar hänvisas till 
Appendix C. 

3.2.1 Rekommenderad sensorteknik för applikationen 
Sensorerna som ska användas i det här systemet ska klara av att se mer än ögats begränsning 
eftersom det är då som det kan vara extra nödvändigt att ha ett förarstödssystem av den här 
typen. Med hänsyn till den information som har hittats, resultatet ovan och med tanke på 
föregående diskussion så har radar valts för det här examensarbetet och för prototypen med 
motiveringen att radar är den teknik som bäst motsvarar de krav som ställts på sensorerna. 
Exempelvis så har radar bra prestanda i alla väderförhållanden och påverkas inte av om det är 
dagsljus, mörker eller om solen skiner direkt på sensorn. Radar har många fördelar t.ex. så 
kan radar detektera fastän det kommer smuts eller snö på sensorn i motsats till optiska 
sensorer som blir funktionsodugliga. Den har med andra ord mindre begränsning än vad det 
mänskliga ögat har i dåliga förhållanden och dessutom så anses tekniken vara stabil och den 
har även fördel av att den klarar av att mäta avstånd och hastighet till objekten som kan 
behövas vid filtrering av oönskade objekt. För mer information om det hänvisas till rapporten 
författad av Hedenberg och Torell. 
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4 Införskaffade radarsensorer 
I detta avsnitt så kommer de radarsensorer som har införskaffats från leverantörerna Eaton 
Vorad, SMS samt Siemens att behandlas. Under respektive leverantör kan fakta om respektive 
radarsensor att läsas samt anledningen till varför/varför inte de olika radarsensorerna kommer 
att användas i prototypen. 

4.1 Eaton Vorad 
Radarn från Eaton är en pulsradar som sänder på frekvensen 5,8 GHz. Detta gör att den har ett 
lite mindre täckningsområde. För stora objekt så är den horisontella spridningsvinkeln ungefär 
100-120° och den vertikala ungefär 60°, för sämre reflekterade objekt blir spridningsvinkeln 
mindre. Den maximala räckvidden är ungefär fem meter för stora objekt med bra 
reflektionsförmåga. I Figur 4.1 kan det täckningsområde som radarn garanterat upptäcker alla 
objekt i, d.v.s. även människor, ses. Detta är två meter kortare än det maximala som är fem 
meter. 
 
 

 

[meter] 

Figur 4.1  Radarnsensorns täckningsområde  

Den ström som radarn förväntas dra, enligt datablad, är ungefär 100 mA. Utsignalen är en 
fyrkantsvåg med en amplitud på 5V som pulserar med 38 Hz och har en duty cycle på 50 % 
när det finns ett objekt i täckningsområdet, se Tabell 4.1. När det inte finns något objekt i 
täckningsområdet så är utsignalen noll volt. Radarn talar alltså bara om i fall det finns objekt i 
detekteringsområdet eller inte, den ger ingen annan information om objekten. 
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Tillstånd Utsignal 
Ingen detektion Låg (0V) 
Objekt detekterat 50 % duty cycle 
BIST (Built In Self Test) fel  Hög impedans/Tri state 
Tabell 4.1 Eatons utsignal 

När sensorn startas upp så har den en startsekvens som består av fyra sekunders hög impedans 
följt av en sekund med fyrkantsvågor, för att avsluta med en sekund med noll volt. Denna 
sekvens kan användas för att se så att radarn startar upp rätt. 118

4.1.1 Placering 
En lämplig placering för denna radar är lite längre bak på lastbilen, för om sensorn placeras 
längst fram så kommer inte hela sensorns täckningsområde att utnyttjas. Den bästa 
placeringen för denna sensor är snett ovanför/bakom framhjulet, se Figur 6.3. 

4.1.2 Problem 
Radarn har problem med att utsignalen är låg fast det finns objekt i detekteringsområdet. 
Detta sker exempelvis om det finns ett objekt i detekteringsområdet och ett andra objekt 
kommer in i området, då kan utsignalen bli låg ett tag d.v.s. ingen detektion. Detta beror på att 
de reflekterande signalerna från objekten till radarn har en fasförskjutning på 180° relativt 
varandra och då tar de ut varandra vilket gör att utsignalen blir noll.119

 
Eftersom radarn endast kan matas med 6,5-8V likspänning och det i lastbilen bara finns 24 V 
och 12 V så har en spänningsomvandlare konstruerats för att undgå detta problem.  

4.1.3 Anledning till varför denna radar inte kommer att användas i prototypen 
Anledningen till att Eatons radarsensor inte kommer att användas i prototypen är att det inte 
går att filtrera utsignalerna. Den enda som går att få reda på från utsignalerna är om det finns 
något objekt i området eller inte. Eftersom utsignalen inte ger någon information om objekten 
som finns i området så går det inte att göra någon filtrering och bestämma om det ska 
informeras för objektet eller inte. Radarsensorn motsvarar inte kraven som ställts på 
sensorerna gällande täckningsområde. Vinkeln som sensorn har är fullt tillräcklig men den har 
inte tillräckligt lång räckvidd.  

4.2 Siemens 
Siemens har en 24 GHz radar som använder sig av pulsfrekvenshoppning (se Appendix A) 
och har en bandbredd på 500MHz. Räckvidden är maximalt 15-20 meter men ingen 
detektering kan ske 30 cm närmast sensorn p.g.a. hårdvarubegränsning. 
 

                                                 
118 Kuhn, E, “RE: Scania - side radar questions”. E-post  
119 Fadgen, J., Kuhn, E., Pierson, D. M., Eaton BV. Telefonkonferens 2004-11-30 
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[meter] 
 

Figur 4.2  Detekteringsområde för de två antennerna i radarsensorn120

Varje radarsensor består av två antenner som har varsitt detekteringsområde men som 
överlappar varandra och tillsammans får en spridningsvinkel i horisontal led på ±65°. Se 
Figur 4.2 för en bild över hur de två detekteringsområdena överlappar varandra. Radarn ser ut 
enligt Figur 4.3 och de är 14 x 8 x 2,5 cm stora. 121 122

 

 
Figur 4.3  Siemens radarsensor 

4.2.1 Detekteringsparametrar123 
I tabellen nedan kan viktiga parametrar som rör Siemens radar angående detekteringsområde 
och hastighetsbegränsning att utläsas. 
 
 Värde Noggrannhet 
Räckvidd 0,3 – 15 (20) m <0,1 cm 
Max. horisontell 
spridningsvinkel 

± 65°  
(± 15° respektive ± 65°) 

 

Max. vertikal 
spridningsvinkel 

±4°  

Relativ hastighet Max. ±100 km/h (±27, 8 m/s) ±3,6 km/h 
Avståndsupplösning 0,3m  
Uppdateringstid <30ms  
Tabell  4.2 Detekteringsparametrar för Siemens radar 

För att urskilja två objekt från varandra så måste avståndet mellan objekten vara mer än eller 
lika med 0,3 m. 

                                                 
120 Kunert, M., Siemens VDO, ”RE: Troublefiles ”. E-post 
121Kunert, M., Siemens VDO, ” RE: Scania - technical information ”. E-post
122 Oderbring, M., KGK, ” Questionnaire, blind spot detection”. E-post
123 Kunert, M., Siemens VDO, ”RE: Troublefiles ”. E-post
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4.2.2 In- och utsignaler 
Varje sensor har en ECU (Electronic Control Unit) som har hand om olika uppgifter t.ex. 
förprocessering och datafusion mellan de två olika strålarna. ECU:n har också hand om alla 
algoritmer som redan är förprogrammerade. Utsignalerna är i form av CAN-meddelanden 
(Controller Area Network) som sänds ut på lastbilens CAN-buss. De meddelandena är bara 
information om att det finns något i döda vinklarna som algoritmerna anser att det är 
nödvändigt att varna för eller inte. Det är inga signaler som går att filtrera utan de är redan 
färdigbehandlade. Sensorerna kräver 12 V likström och drar <0,5 A vardera i ström.124

4.2.3 Objekt 
Siemens radarsensorer kan detektera människor och alla typer av fordon. Sensorn klarar även 
mindre objekt, men då ökar radarns känslighet med fler störningar som följd.125

4.2.4 Placering 
De rekommendationer som finns gällande placering av Siemens sensorer är att de ska 
monteras mellan 0,3 meter till 1 meter över marken. Ifall sensorn monteras bakom t.ex. 
stötfångaren så ska det vara minst 2 cm mellanrum mellan sensorn och stötfångaren. Sensorn 
får maximalt luta ±5° i vertikalled. Sensorerna på båda sidor om lastbilen ska vinklas ut med 
29° (±3°) från lastbilens långsida så att de ”tittar” bakåt, se Figur 4.4.126 Hur långt fram eller 
bak på lastbilen som sensorerna ska monteras finns det inga rekommendationer på, men 
eftersom sensorerna har så vid vinkel så behöver de inte sitta långt fram på lastbilen. En 
placering någonstans bakom framhjulen är därför mest lämplig.  
 

beam II

beam I

Lastbilens da

Sensorns sida

30°

beam II

beam I

beam II

si

beam I

Lastbilens da

Sensorns sida

30°

siLastbilens sida i körriktningen  
Figur 4.4  Hur sensorn ska vinklas ut från lastbilens sida 127

                                                 
124 Kunert, M., Siemens VDO, ” RE: Scania - technical information ”. E-post
125 Kunert, M., Siemens VDO, ” RE: Troublefiles”. E-post 
126 Kunert, M., Siemens VDO, ” RE: Scania - technical information ”. E-post  
127 Kunert, M., Siemens VDO, ”RE: Troublefiles ”. E-post 
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4.2.5 Problem 
Inga problem kan identifieras på enbart radarn eftersom endast information om systemet som 
helhet har kunnat tagits del av. I utvärderingen av systemet (rubrik 6.3) beskrivs de problem 
som uppkommit under testning av systemet. 

4.2.6 Anledning till varför denna radar inte kommer att användas i prototypen 
Utsignalerna som fås från Siemens system talar bara om i fall det finns något i 
detekteringsområdet att varna för. Dessa utsignaler är redan filtrerade av systemet, eftersom 
det inte går att göra någon egen filtrering så kommer en utvärdering av hela Siemens system 
att göras i stället för att radarsensorerna används i prototypen. Mer om Siemens system och 
utvärderingen av detta kan läsas under rubrik 6. 

4.3 SMS  
SMS radar är en pulsdopplerradar på 24 GHz (24,000-24,250 GHz)med en bandbredd på 250 
MHz. Räckvidden är 12 meter men har samma begränsning som Siemens närmast sensorn. 
Det är det radiella avståndet till objekten som mäts och samma gäller för hastigheten, d.v.s. 
det är den radiella relativa hastigheten som ges. Den horisontella spridningsvinkeln, 
räckvidden samt radiella relativa hastigheten är inställningsbara för att kunna anpassa till det 
detekteringsområde som önskas. Se Tabell 4.3 för samtliga detekteringsparametrar. 
 
Radarn ser ut enligt Figur 4.5 och måtten på varje radar är 9,4 x 7,8 x 3,1 cm. 
 

 
Figur 4.5  SMS radar 

4.3.1 Detekteringsparametrar 
I tabellen nedan kan viktiga parametrar som rör SMS radar angående detekteringsområde, 
hastighetsbegränsning samt avståndsupplösning att utläsas. 
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 Värde Noggrannhet 
Räckvidd* 0,3 – 12 m < ±13,5 cm 
Max. horisontell 
spridningsvinkel* 

±35 ° < ±0,5° 

Max. vertikal 
spridningsvinkel 

±6°  

Relativ hastighet* ±68 km/h (±18,5 m/s) < ±0,8 km/h 
Avståndsupplösning Avståndsskillnad: >= 0,8 m eller  

Hastighetsskillnad: >= 1 km/h 
Uppdateringstid <75 ms  
Tabell 4.3  Detekteringsparametrar för SMS radar. De som är markerade med 
* är värden som kan ställas in men kan enbart minskas. 
 
För att urskilja två objekt från varandra så måste avståndet mellan objekten vara mer än eller 
lika med 0,8 m eller att det är en hastighetsskillnad på mer än eller lika med 1 km/h mellan 
objekten. Om detta inte uppfylls kommer de två objekten att uppfattas som ett objekt. 

4.3.2 In- och utsignaler 
Radarns utsignal är behandlad och signalen som kommer ut är i form av ett CAN-meddelande 
som anger radiellt avstånd, vinkel och den radiella relativa hastigheten till varje objekt. 
Noggrannheten på mätningarna kan ses i Tabell 4.3. Radarn kan hantera upp till 30 objekt 
samtidigt men den kan inte ”följa” objekten vilket betyder att den kommer att se objekt som 
blir detekterade flera gånger som olika objekt. 
 
Radarn kan kopplas till 12 V likström men klarar av matningsspänning mellan 9-16 V. 
Vardera sensor drar mindre ström än 180 mA. 

4.3.3 Objekt  
Radarn kan detektera alla typer av objekt men med vissa begränsningar. Människor kan 
detekteras men den kräver att de står fritt och inte framför ett objekt med större reflektivitet 
som exempelvis en bil. Vid detektion av människor blir räckvidden något mindre p.g.a. att det 
kräver större reflekterande material i periferin av området. Radarn ska kunna detektera 
människor på avstånd upp till 10 meter128. 

4.3.4 Placering 
Det finns inga direkta krav på placering av den här radarn men eftersom den inte har en större 
spridningsvinkel i horisontell led än 90° så behöver den vara placerad långt fram på lastbilen. 
Den bör även vara riktad snett bakåt, sett från lastbilen, med liten vinkel för att den ska kunna 
detektera bakåt och inte bara ut från lastbilen. Den bör dock inte placeras bakom plast som 
t.ex. stötfångaren för att plastmaterialet anses ta upp för mycket av den utsända effekten vilket 
påverkar räckvidden.  

4.3.5 Problem 
De problem som finns med SMS radar är att är den hastighet som fås från objekten är den 
radiella hastigheten mot sensorn och inte hastigheten som objekten har i färdriktingen. Detta 
gör att filtreringen blir svårare eftersom ett antal beräkningar måste utföras för att få fram 
objektens hastighet. SMS radar följer inte objekten när de är i detekteringsområdet, s.k. 
                                                 
128 Brettschneider, Smart microwave sensors GmbH, “Sensorproblems“. E-post 
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tracking. Tracking kan underlätta filtreringen eftersom det då går att följa objekten när de är i 
detekteringsområdet.  

4.3.6 Anledning till varför denna radar kommer att användas i prototypen 
Den radarsensor som har valts till prototypen är SMS radar. SMS radar har tillräckligt stort 
täckningsområde, som är inställbart. Utsignalerna från sensorerna kommer som CAN-
meddelanden som anger radiellt avstånd, vinkel och den radiella relativa hastigheten till 
objekt. Dessa parametrar är tillräckligt för att det ska gå att filtrera utsignalerna på det sättet 
som det är tänkt för prototypen. 
 
Det är av ovannämnda anledningar som denna radar kommer att sitta i prototypen och där 
dess signaler kommer att behandlas och detta står beskrivet i rapporten författad av 
Hedenberg och Torell. 
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5 Prototypen 
Prototypen är i detta examensarbete ett system med sensorer, mjukvara och 
användargränssnitt. Användargränssnittet består av en display samt en ljudmodul som 
levererar ett ljud. Systemet ska även kunna stängas av med en knapp som ska vara placerad i 
instrumentpanelen i bilen. Den del av prototypen som denna rapport behandlar är placering av 
sensorerna, hårdvaran till displayerna samt hur systemet ska kopplas ihop med displayerna, 
ljudmodulen och knappen. För utformning av användargränssnittet hänvisas till rapporten 
författad av Hedenberg och Torell. 
 
Mjukvaran laddas ner och körs ifrån ett utvecklingsverktyg som heter dSPACE där signaler 
både kan tas emot och skickas ut. dSPACE och radarsensorerna kräver 12 V i 
matningsspänning och av den anledningen kommer all övrig hårdvara, som inte redan drivs på  
12 V, att anpassas utefter det. 

5.1 Placering av SMS radar 
Placeringen är i första hand tänkt för att passa för prototypen och prototyplastbilen. De 
tänkbara placeringarna som kan ses nedan är framtagna med hänsyn till att lastbilens utseende 
vid placeringen måste ändras om någon av de placeringarna ska användas i framtiden. Även 
radarn är en prototyp och kommer antagligen att bli mindre när den börjar serieproduceras 
och detta gör att radarn kommer att bli lättare att placera. 

5.1.1 Tänkbara placeringar  
När placering ska väljas är det viktigt att tänka på vilken placering som bäst utnyttjar radarns 
täckningsområde. SMS radar har en spridningsvinkel på 70° så den bör placeras, som det står 
i rubrik 4.3.4, någonstans långt fram på lastbilen. Det är viktigt att placera radarn så att inte 
radiovågorna strålar in i någon del av lastbilen. Vilken placeringshöjd sensorn ska ha och om 
den kan placeras skyddat bakom någon plastdetalj är också viktigt att tänka på. 
 
Vilken placering som än väljs så kommer sensorerna att detektera sitt eget släp vid sväng.  
Detta gäller åtminstone om släpet är ett 18 meters släp men det är inte säkert att det behöver 
detektera sitt eget släp vid ett 24 meters släp utan det är beroende på om detekteringsområde 
är längre än sju meter. 
 
Generellt kan sägas att placeringar på chassiet kommer att utsättas för mer vibrationer och 
större G-krafter än vad placeringar på hytten kommer att utsättas för. Däremot rör sig hytten 
mer i förhållande till vägen och chassiet som följer vägen bättre 129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 Rignér, T., Scania CV AB. Personligt möte  
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Nedan följer sex stycken tänkbara placeringar: 
 

   
Figur 5.1  Placering 1 Figur 5.2  Placering 2 Figur 5.3  Placering 3 

 
 

   
Figur 5.4  Placering 4 Figur 5.5  Placering 5 Figur 5.6  Placering 6 
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 Placering Fördelar Nackdelar 
1 Ovanför strålkastaren 

bakom plasten 
- Placerad långt fram 
- Sitter skyddad 
- Bra höjd för att upptäcka 
alla objekt 

- Litet utrymme för sensorn 

2 I den övre ”fickan” av 
luftriktaren 

- Placerad långt fram 
- Sitter skyddad 
- Bra höjd för att upptäcka 
alla objekt 

- Litet utrymme för sensorn 
- Olika modeller har olika 
höjder 

3 Under lyktan bakom 
stötfångaren 

- Placerad långt fram 
- Sitter skyddad 

- Fästbalken är ivägen (se 
Figur 5.7)  
- ”Väggen” mot insteget är av 
metall 
- Placerad lågt 

4 Nedre fästet på 
ytterbackspegeln 

- Placerad långt fram  
- Inte så utsatt för smuts 

- Placerad högt över marken -
> dåligt detekteringsområde 
- Olika modeller har olika 
höjder 
- Speglar går ofta sönder 

5 Övre insteget intill 
främre stötfångaren 

- Placerad långt fram 
- Lätt att få rätt vinkel på 
sensorn 
- Bra höjd för att upptäcka 
alla objekt 

- Insteget minskar 
- Sitter oskyddad  

6 Under översta insteget - Kan placeras bakom plast  
- Placerad ganska långt fram

- Ont om utrymme 
- Kan vara svårt att täcka in 
området från lastbilens front 
och en bit bakåt. 
- Dåligt detekteringsområde 

Tabell  5.1  Tabell över tänkbara placeringar av SMS radarsensorer 

Tabell  5.1 visar sex olika tänkbara placeringar för sensorerna. De har alla den fördelen att de 
är placerade långt fram på lastbilen. Placering 1, ovanför strålkastaren, har också den fördelen 
att det eventuellt går att placera sensorn under plasten men problemet är att det inte finns så 
mycket utrymme där. Den övre ”fickan” i luftriktaren (placering 2) är en bra placering om 
sensorn får plats i den, men tyvärr så är SMS radarn i dagsläget för stor för att placeras i 
”fickan”. En nackdel med denna placering är att olika modeller har olika höjder vilket blir 
problem vid inställning av område. 
 
Placeras sensorn under lyktan bakom stötfångaren (placering 3) så skulle den sitta skyddat, 
men det blir svårt att placera en sensor där därför att fästet till stötfångaren är i vägen och att 
”väggen” mot insteget är av metall (se Figur 5.7). 
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Figur 5.7  Stötfångarens fästbalk 

 
Nedre fästet på ytterbackspegeln (placering 4) har den fördelen att sensorn inte blir utsatt för 
smuts. Den största nackdelen för denna placering är att sensorn är placerad så högt över 
marken att objekt kan missas eftersom radar elevationsvinkel inte är tillräcklig. Andra 
problem med denna placering är att inställningen av området blir olika för olika 
lastbilsmodeller, p.g.a. att de har olika höjder upp till speglarna. Dessutom sitter en lastbils 
speglar utsatt och går ofta sönder vilket gör att speglarna blir dyrare att byta ut om en sensor 
är placerad där. 
 
Fördelarna med placering på det övre insteget (placering 5) är att sensorn kommer i en lagom 
höjd och eftersom den sitter inne på insteget så kommer den att sitta lite skyddad även om den 
inte sitter bakom något. I placeringen under övre insteget (placering 6) så skulle sensorn sitta 
skyddad bakom plast. Nackdelen med den placeringen är att det inte finns så mycket plats där 
eftersom det redan finns motorvärmaruttag och blinkers placerad där. Ett problem som kan 
uppstå med den placeringen är att det kan vara svårt att täcka in området från fronten och en 
bit bakåt men om radarn vinklas så kan ett ganska bra detekteringsområde uppnås som i 
princip täcker in det valda täckningsområdet.  
 

5.1.2 Val av placering  
Vid val av placering av SMS radar har ett antal olika kriterier som påverkar valet av placering 
ställts upp och använts i en Pugh-matris. Den placeringen som anses som den mest lämpade 
utifrån Tabell  5.1 används som referens i matrisen. De övriga placeringarna jämförs mot 
referensen i varje kriterium. Om en placering är bättre än referensen markeras den med ett +, 
om den är sämre markeras den med ett - eller om den anses lika bra med en nolla. Sedan 
summeras varje placering ihop och den med högst värde är den placering som anses bäst. Om 
ingen har högre värde än referensen, som har noll, så är referensen den mest lämpade 
placeringen. 
 
Anledningen till att placering 5 valdes som referens är för att radarn kommer att sitta i en bra 
höjd för att inte missa några objekt samt att det finns utrymme för radarn att vinklas och på 
det sättet kan ett bra detekteringsområde uppnås. Radarn kommer dock inte sitta skyddad 
bakom plast men detta är inte en slutgiltig lösning. Om placeringen kommer att väljas bör 
radarn i framtiden byggas in och insteget göras om. Nedan i Tabell 5.2 följer resultatet av 
Pugh-matrisen: 
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                      Placering 
Kriterier 1 2 3 4 5 6 

Höjd över marken 
 + 0 - - 0 

Detekteringsområde 
 0 - - - - 

Utrymme 
 - - - 0 - 

Skyddad placering 
 + + + 0 + 

Framtidsplacering 
 - - - - - 

Summa 
 0 -2 -3 -3 

R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 
 

-2 

Tabell 5.2  Pugh-matris för val av placering till prototypen130

Med kriteriet höjd över marken menas om ett område missas på grund av att radarn sitter för 
högt. Med detekteringsområde menas om radarn kan uppnå ett bra detekteringsområde med 
respektive placering. Kriteriet framtidsplacering syftar på att visa om det skulle kunna fungera 
att placera den där i framtiden. Ingen djupare undersökning av det har gjorts utan bygger på 
antaganden. 
 
Utifrån Pugh-matrisen så går det att utläsa att den placeringen som valts som referens 
tillsammans med placering 1 ovanför strålkastarna är lika bra med hänsyn till de kriterier som 
har ställts upp. 

5.1.3 Vald placering av radarn för prototypen 
Det viktigaste kriteriet som måste tas hänsyn till vid val av placering är att radarn ska täcka in 
så stor del som möjligt av det täckningsområde som har valts och som står beskrivet under 
rubrik 2.5. Både placering 1 och referensplaceringen är bra i det avseendet men det är ont om 
utrymme i placering 1 och av den anledningen väljs referensplaceringen som placering av 
SMS radar i prototypen. En annan anledning är att SMS rekommenderar att radarn inte 
placeras bakom någon plastdetalj och om den placeras på det övre insteget kommer den att 
sitta öppet och inte bakom plast. Se Figur 5.8 nedan för placering. 

                                                 
130 http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/Bok/Kap1/kap1.htm. Hämtad 2005-02-18 
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Radarn 

Figur 5.8 Radarsensorernas placering i   Figur 5.9  Radarns placering sedd uppifrån  
prototypen 
 
Placeringen gör att radarn kommer att sitta 0,8 meter ovanför marken och 0,4 meter från 
lastbilens front. Radarn måste vara vinklad bakåt så att radiovågorna inte träffar rakt in den 
andra sidan av insteget. Se Figur 5.9 för en bild över radarns placering uppifrån. På det sättet 
utnyttjas radarns täckningsområde också på bästa sätt. 

5.1.4 Detekteringsområde SMS radar 
Placeringen på det övre insteget gör att radarsensorn måste sitta enligt Figur 5.10. Radarn är 
vinklad med 49° mot lastbilens sida vilket kan ses i Figur 5.11. Anledningen till att radarn är 
placerad med den vinkeln är för att radarn inte ska detektera andra sidan av insteget. Detta kan 
även ses i Figur 5.10 där radarns spridningsvinkel är inritad.  
 
 

           

Insteget 
uppifrån sett 

Körriktning 

y 

x

49°70° 

Radar 

Figur 5.10  Bild av insteget uppifrån                    Figur 5.11  Placering av radar 
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Vid denna placering kommer radarn att täcka in det som kan ses i det blå området i Figur 
5.12. Det område som radarn kommer att varna respektive informera för objekt är det gröna 
området, kallat detekteringsområde. Det utökade detekteringsområde har lagts till och 
används enbart när föraren använder blinkersen och är på väg att göra en manöver. Detta är 
det gula området i figuren och sträcker sig elva meter bakåt. Det utökade område skulle ha 
sträckt sig längs hela dragbilen med trailer om radarns räckvidd hade varit längre (läs under 
rubrik 2.6). Området som inte täcks in av radarn längs lastbilens långsida kan föraren se i 
backspeglarna. Detekteringsområdet är sju meter långt och tre och en halv meter ut från 
lastbilen och det är enligt det krav på täckningsområdet som presenterades i 
kravspecifikationen och är uppritat i Figur 2.7. 
 

 
Figur 5.12  Detekteringsområde samt radarns täckningsområde 

5.2 Användargränssnittet 
I detta avsnitt kommer hårdvaran till användargränssnittet samt olika tester av lysdioder som 
genomförts att tas upp. För typbeteckningar för komponenterna som används i prototypen se 
Appendix D. 
 
Utformningen av användargränssnittet har tagits fram av Jenny Hedenberg och Hanna Torell 
men kommer kort att tas upp i början av detta avsnitt för att ge förståelse till hur hårdvaran till 
användargränssnittet har konstruerats.  
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5.2.1 Utformning och funktion 
För att varna och informerar föraren när ett objekt finns i de döda vinklarna så behövs ett 
användargränssnitt. Detta kan ske på många olika sätt genom t.ex. ljud, ljus och vibration. Se 
rapporten författade av Hedenberg och Torell för vidare läsning om hur användargränssnitt 
har tagits fram. Det användargränssnitt som valts är både ljud- och ljusbaserat. Eftersom 
systemet ska ha en informationsdel och en varningsdel så har användargränssnittet utformats 
så att varningsdelen består av ett ljud som startar när systemet har upptäckt ett objekt som den 
vill varna för. Informationsdelen består av en LED-display där en symbol kommer att tändas 
när systemet har upptäckt ett objekt som det vill informera om, detta kommer att ske även vid 
varningssituationer. Föraren kan själv välja om han vill ha informationsdelen på men även om 
informationsdelen är avslagen så kommer informationen att visas på displayen vid 
varningssituationer. Föraren väljer detta genom att använda en strömställare som har tre 
lägen: helt av, endast varning på eller hela systemet på. 
 
Displayen kommer att vara placerad i höger respektive vänster dörrkarm intill A-stolparna i 
höjd med huvudbackspeglarna. På displayen ska en varningssymbol i form av en triangel och 
en statussymbol finnas. Triangeln kommer att vara röd och statussymbolen kommer att vara 
grön, se Figur 5.13. Det ska även finnas en sensor som känner av det inkommande ljuset och 
utefter det reglera ljusstyrkan på displayen så att det på natten inte är för starkt ljus och så att 
displayen även kommer att synas i starkt solljus på dagen. 

Varningssymbol 

on Statussymbol 

 
Figur 5.13  Skiss av utformad display  

 
Vid varningssituationer kommer, om blinkersen är påslagen, ett ljud att starta. Detta ljud är i 
form av en syntetisk tuta. När ljudet startar ska radion, om den är påslagen, tystna för att inte 
varningsljudet ska drunkna i radioljudet. Ljudet ska spelas upp i diskanthögtalarna i lastbilen 
som är placerade på insidan av A-stolparna. 

5.2.2 LED-display 
Inför prototypbyggandet och inbyggnaden av LED-displayen till användargränssnittet i 
lastbilen så har ett antal lösningar med olika lysdioder testats för att på bästa sätt uppnå det 
önskade resultatet. Det som har beaktats särskilt är att lysdioderna ska ha en så stark 
ljusstyrka som möjligt, för att kunna synas även i motljus, samt en stor spridning av ljuset. 
För att ge ljuset än mer spridning används ett diffusionsfilter med 75 % ljusgenomsläpp som 
displayglas. Tre olika typer av lysdioder tillsammans med diffusionsfilter har testats för att 
hitta en så optimal lösning som möjligt för prototypen.  
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Test av ljuskälla och displayglas  
Dessa test har utförts på ett kopplingsdäck där starkt solljus har simulerats med hjälp av starka 
lampor. 
 
Test 1: ”Vanliga” lysdioder tillsammans med diffusionsfilter 
Det första som testades var med vanliga röda och gröna lysdioder, med röda respektive gröna 
färgade diffusa kapslar. Dessa testades ihop med ett diffusionsfilter och där sex stycken 
stående dioder användes. Dessa dioder hade en ljusintensitet på 4mcd respektive 25 mcd och 
en spridning på ±10° grader vilket inte var tillräckligt för att fungera i motljus även då sex 
stycken dioder användes. De fungerade inte heller tillfredsställande tillsammans med det 
valda diffusionsfiltret. Problemet som uppkom var att det blev punktbelysning och inte den 
spridningen på ljuset som önskades. Det skulle krävas högre intensitet och en större 
spridningsvinkel på dioderna för att någorlunda uppfylla de krav som var uppsatta.  
 
Test 2a: Lysdioder med högre intensitet och med diffusionsfilter  
Det andra som testades var med röda och gröna lysdioder med en högre ljusintensitet, 
nämligen 2000 mcd respektive 1900 mcd och en spridning på ±12° respektive ±7,5° fast med 
samma diffusionsfilter som tidigare. De här dioderna har visserligen inte större 
spridningsvinkel men de har högre ljusintensitet och det kanske kan vara en lösning på 
problemet med punktbelysning ändå. Dioderna (6 st), var även i det här testet stående. 
Eftersom diffusionsfiltret kommer att sitta på ett litet avstånd från dioderna p.g.a. det lilla 
platsutrymmet i dörrkarmen så blev det även i detta fall punktbelysning och inte den spridning 
som önskades. 
 
Dock så var dioderna tillräckligt starka därför så testades samma dioder och diffusionsfilter 
som ovan fast där dioderna var liggande (se Figur 5.14) och parallella med filtret. Detta gav 
en ganska bra spridning av ljuset och om ljuset dessutom kapslades in, som kan ses i figuren 
nedan, så koncentreras ljuset mer och inget ljus sprids till omgivningen. Detta gjorde att vi 
fick ett mer koncentrerat ljus som upplevs som starkare. Detta skulle kunna vara en lösning att 
använda i prototypen men det tar rätt stor plats i förhållande till utrymmet i dörrkarmen. 
Dessutom fick dessa dioder tillsammans med diffusionsfiltret en onaturlig färg jämfört med 
diodernas naturliga färg. 
 

 
Figur 5.14  Liggande lysdioder 

 
Test 3: Lysdioder med större kapsel och ljusspridning och med diffusionsfilter 
Det sista som testades var dioder med 3mm lins men med en större kapsel, se Figur 5.15 
nedan. De testades tillsammans med samma diffusionsfilter som använts förut. Dessa dioder 
hade en ljusintensitet på 1310 mlm (~900 mcd) respektive 400 mlm (~1500 mcd) och med en 
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spridningsvinkel på ±35° respektive ±25°. Detta var tillräckligt för att ge ett jämnt ljus utan 
punktbelysning och som var tilltäckligt starkt. Två dioder, jämfört med sex stycken tidigare, 
av varje färg var tillräckligt för att få det ljus som efterfrågades. Eftersom det bara behövdes 
två stycken dioder så sparar dessa dioder också plats mot de dioder som var liggande. Detta 
resultat var tillfredställande och har valts att användas till displayen i prototypen.  
 

Figur 5.15  Lysdiod som 
används i prototypen131

Reglering av ljusstyrkan 
De valda dioderna används sen för att testas ihop med en ljussensor. Ljussensor ska reglera 
spänningen till dioderna så att olika ljusstyrkor kan fås vid olika ljusförhållanden. Vid starkt 
ljus krävs att dioderna lyser starkare för att synas. När det är mörkt ska dioderna å andra sidan 
inte lysa så starkt att de är störande. Ljussensorn ska vara placerad på samma kretskort som 
dioderna och ska sitta i närheten av dioderna så att den får lika mycket ljus på sig som 
dioderna får. Ljussensorn omvandlar det inkommande ljuset till en spänning. Utspänningen är 
proportionell mot det inkommande ljuset. Under test med ljussensor så simulerades mörker 
för att se hur sensorn reagerar på mörker. Eftersom sensorn troligtvis kommer att göra så att 
dioderna slocknar helt så måste också en lösning på det problemet hittas och testas i mörker. 
 
Först så testades en ljussensor, TSL250R, den är uppbyggd av en fotodiod och en förstärkare. 
Denna ljussensor användes bara i ett första test eftersom den bara tål en matningsspänning på 
+2,7 till + 5,5 V vilket ger en utspänning i ungefär samma område. Eftersom det i lastbilarna 
finns 12 och 24 V så underlättar det om matningsspänningen är antingen 12 eller 24 V. En 
annan anledning till att de inte är lämpliga är för att de gick sönder väldigt lätt när de testades. 
 
Den andra ljussensorn som testades är en OPT101, den är också uppbyggd av en fotodiod och 
en förstärkare. Fördelen med OPT101 jämfört med TSL250R är att den klarar en 
matningsspänning på +2,7 till +36 V. Känsligheten på ljussensorn går att ställa in genom att 
ändra råförstärkningen med ett motstånd. Ett litet motstånd ger stor känslighet. Detta är 
viktigt då ljussensorn inte bör reagera för tillfälliga ljusförändringar. Därför så valdes ett 
ganska stort motstånd på 14,7 MΩ. 
 
När det är mörkt får ljussensorn så lite ljus att utspänningen till dioderna är så liten att 
dioderna knappt lyser, om de lyser överhuvudtaget. Därför så behövs det en lägsta nivå på 
spänningen som dioderna får. Detta har testas fram till ett lämpligt motstånd som ger en bra 
nivå. Lösningen kan ses i Appendix D. 

5.2.3 Design av kretskort till LED-displayen 
LED-displayen ska vara placerad i dörrkarmen på lastbilen och där är det ont om utrymme för 
att montera in en display. Detta har lett till att kretskortet är designat som ett 3*21,5 cm 
kretskort, se Figur 5.16. Mönsterkortet är ritat i ett CAD-program och sedan utfräst i en 

                                                 
131 http://www.elfa.se/se/index1.html. Hämtad 2005-04-07 
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mönsterkortsfräs. Kretsschema samt komponentvärden och komponenttyper kan ses i 
Appendix D. 
 

 
Figur 5.16 Färdigt kretskort till displayen 

5.2.4 Resultat 
Figuren nedan är resultatet med displaykortet monterat på insidan av dörrkarmen.  
 

 
Figur 5.17  Resultat av inbyggd display i  
Dörrkarmen 

5.2.5 Ljud 

Ljudmodul 
För att kunna spela upp ljudet så har en särskild ljudmodul införskaffats, som lagrar ljudet och 
startar uppspelningen när spänning ansluts till modulen. Ljudmodulen drivs på 12 V. För att 
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tysta ner radion när varningsljudet ska starta måste en enhet som kopplar om ljudet från 
radion till det ljud som ljudmodulen ska leverera användas. En s.k. mutebox används för att 
lösa detta. Det är en enhet som redan används för att tysta radion i Scanias lastbilar om 
mobiltelefonen ringer samtidigt som radion är påslagen. När radion sätts på igen är det samma 
ljudvolym på radion som var inställt innan. 

Mutebox 
Ljudmodulens högtalarutgångar kopplas till muteboxen liksom radions högtalarutgångar. En 
signal som skickas till muteboxen avgör när muteboxen ska byta ljudkälla. Denna signal 
kommer att skickas till muteboxen när varningsljudet ska spelas upp.  

5.2.6 Systemknapp 
Knappen som används är en trelägesströmbrytare som avgör hur systemet ska agera. Se Figur 
5.18. Systemet kommer att läsa av i vilket läge knappen befinner sig genom att knappens två 
ingångar är jordade och att de fyra utgångarna är kopplade till dSPACE pull-
up-ingångar. I ett visst knappläge kommer två utav ingångarna ge en nolla ut 
och de övriga kommer att ge en digital etta ut. På det sättet kan systemet 
avgöra vilket läge knappen befinner sig i och utefter det skicka ut olika typer 
av information. När knappen befinner sig i mittenläget ska systemet bara avge 
ljud vid varningssituationer och i det nedersta läget ska även displayerna 
kopplas in och avge information kontinuerligt. I nollläget kommer systemet att 
vara avstängt.  
             Figur 5.18  Systemknapp 

5.3 Systemkoppling 
Kopplingsschema för prototypsystemet kan ses i Appendix E. Anledningen till att dSPACE 
inte kan skicka ut signalerna direkt till displayerna, start av systemet, muteboxen eller 
ljudmodulen är för att dSPACE inte klarar av driva dessa enheter. dSPACE skickar ut en 
digital signal som är runt 4,5 V och med maximalt 2m A. Därför har en relä/drivbox, se 
Appendix E, tillverkats med relän med 5V reläspolar för att dSPACE ska kunna styra 
enheterna d.v.s. slå på och av respektive enhet.  
 
Systemet är i prototypen beroende av att dSPACE har 12 V matningsspänning för att det är 
dSPACE som startar upp hela systemet såvida inte systemet är avstängt med systemknappen. 
Om systemknappen är i nolläget kommer dSPACE inte att starta sensorerna eller displayen. 
Om knappen är i varningsläge eller informationsläge kommer dSPACE att skicka ut en signal, 
som kallas start, och då kommer radarsensorerna samt statuslampan att sätta igång. 
Statuslampan på displayen är direkt kopplad till utgången på ljussensorn så att den alltid 
kommer att anpassas efter det infallande ljuset. De röda diodernas utsignal från ljussensorn 
skickas in till relä/drivboxens ingångar, kallade DV_IN och DH_IN. Dessa styrs av dSPACE 
när de ska tändas eftersom det inte är 12 V som ska levereras till displayerna utan den 
spänning som ljussensorn levererar. dSPACE styr de röda dioderna genom att skicka in 
signaler till DH och DV i relä/drivboxen. 
 
När varningsljudet ska starta skickar dSPACE ut två signaler via relä/drivboxen, en till 
muteboxen (MB) som tystar radion och en till ljudmodulen (LM) som startar uppspelningen 
av ljudet. 
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6 Siemens system 
I detta avsnitt behandlas Siemens system. Det första som tas upp är placeringen av sensorerna 
och därefter följer en beskrivning av systemet och en utvärdering av systemet. Siemens 
system är ett testsystem med två sensorer samt deras interface. Det är ett system där Siemens 
har gjort all programmering och det är tänkt enbart för utvärdering. System är inte färdigt 
ännu utan är fortfarande under utveckling. 

6.1 Placering 
Siemens har vissa rekommendationer för hur sensorerna ska placeras (se rubrik 4.2.4). 
Exempelvis så ska de placeras med en höjd på 0,3 till 1 meter över marken och sensorn ska 
vinklas ut från lastbilens sida med 30°, så att de tittar bakåt. Siemens sensor har en stor 
horisontell spridningsvinkel, därför är en placering längre bak på lastbilen lämplig. Under 
rubrik 5.1.1 går det att läsa om andra saker som bör tas hänsyn till när placering ska väljas. 
 
Nedan följer fyra tänkbara placeringar: 
 

  
Figur 6.1  Placering 1  Figur 6.2  Placering 2 

 

    
Figur 6.3  Placering 3  Figur 6.4  Placering 4 
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 Placering Fördelar Nackdelar 
1 Ovanför framhjulet - Längre bak på lastbilen 

- Kan placeras bakom 
plasten 

- Lite plats upp till hytten 
- För högt över marken  

2 På sidan - Längre bak på lastbilen 
- Kan placeras bakom 
plasten (ger dock sämre 
detekteringsområde) 

- Lite plats 
- Plasten är inte så stabil 

3 Snett 
bakom/ovanför 
framhjulet 

- Längre bak på lastbilen 
- Kan placeras bakom 
plasten 

- Bara framsidan av sensorn 
är skyddad 
- Plasten är inte så stabil 
- För högt över marken 

4 På metallplattan  - Längre bak på lastbilen 
- Bra höjd 
- Skyddad för vinddrag 

- Sensorn är oskyddad 

Tabell 6.1 Tabell över tänkbara placeringar av Siemens radarsensor 

Alla placeringar i Tabell 6.1 är en bit bak på lastbilen så att sensorns vida vinkel i 
horisontalled kan utnyttjas. Placeringarna 1 och 3 sitter mer än en meter över marken och 
därför så kan inte någon av de placeringarna användas till Siemens sensorer. Placering 1 har 
också den nackdelen att det inte finns så mycket plats och placering 3 har den nackdelen att 
bara sensorns framsida är skyddad. 
 
Placering 2, på sidan av lastbilen, har fördelen att det kan gå att placera sensorn bakom plast 
men det finns inte så mycket utrymme där bakom och om sensorn placeras där kan inte 
samma detekteringsområde uppnås. Det finns ett annat alternativ till att placera sensorn där 
och det är att placera sensorn så att den sticker ut men plasten är inte så stabil för att montera 
fast saker i. Den sista placeringen är på metallplattan (placering 4). Placeringen är bra i 
höjdled och sensorn sitter inte så utsatt för vinden där. Nackdelen med den placeringen är att 
sensorn sitter oskyddad. 

6.1.1 Val av placering 
För de två olika placeringarna som är kvar, efter att placering 1 och 3 plockas bort, har fem 
olika kriterier tagits fram och använts i en Pugh-matris, se Tabell 6.2. Den placering som 
verkade mest lämplig från början har valts som referens och i det här fallet var det placering 
2, på sidan av lastbilen. Den andra placeringen har sedan jämförts med referensen om 
placeringen är bättre har den fått ett +, om den är sämre – och om den är lika bra 0.  
Anledningen till att placering 2 valdes som referens var att den placeringen verkade mest 
lämplig, därför att sensorn hamnar på rätt höjd och får ett bra detekteringsområde med tanke 
på sensorns vinkel. 
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                      Placering 
Kriterium 2 4 

Höjd över marken 
 0 

Detekteringsområde 
 0 

Skyddad för vind  
 + 

Skyddad placering 
 0 

Framtidsplacering 
 + 

Summa 
 

R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
S 

+2 

Tabell 6.2  Pugh-matris för val av placering av Siemens radar 

 
Kriterierna som har använts i Tabell 6.2 är nästan samma som i Tabell 5.2. Det som skiljer 
mellan de två matriserna är att i denna matris så finns det ett kriterium som heter skyddad för 
vind medan det i Tabell 5.2 finns ett som heter utrymme. 
 
Det som går att se av resultatet från Pugh matrisen är att placering 4, på metallplattan, har fått 
bättre resultat än den valda referensen. 

6.1.2 Vald placering för Siemens radar 
Den placeringen som valdes efter att Pugh-matrisen gjorts var placering nummer 4, på 
metallplattan, och den valdes därför att den fick bättre på två kriterier. I jämförelse med 
referensen så sitter sensorn bättre skyddad för vind på placering 4. Det är också en bättre 
placering med tanke på framtiden. När det gäller kriterierna detekteringsområde, höjden över 
marken och skyddad placering så är det ingen större skillnad på referensen och placering 4. 
Det som skiljer dem åt är att placering 4 är högre över marken än vad referensplaceringen är, 
men det är fortfarande inom det rekommenderade området på 0,3 till 1 meter. 
 
Nackdelen med placering 4 är att sensorn inte sitter bakom någon skyddande plast, men det 
gör den inte i referensplaceringen heller om det bästa detekteringsområdet ska uppnås. Figur 
6.5 nedan kan placeringen av Siemens radar ses, där radarn även är uppmonterad med 30° 
vinkel enligt Siemens rekommendationer. 
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Radarn 

Figur 6.5  Vald placering av Siemens sensor 

6.2 Systemfunktion132 
Detta system är ett testsystem från Siemens VDO. Det är anpassat till personbilar och inte till 
lastbilar. Meningen med utvärderingen är att se hur tillförlitligt systemet är. Syftet är även att 
kunna avgöra om ett färdigt system ska köpas in eller om ett system ska konstrueras på egen 
hand.  
 
Siemens system är inte kopplat till något användargränssnitt och systemet är inte heller 
kopplade till någon rattvinkel eller blinkerssignal. Systemet använder sig bara av lastbilens 
hastighet i detta testsystem. Systemet skickar dock ut informationen till en adress på lastbilens 
CAN-bus så att ett användargränssnitt kan kopplas till systemet om så önskas. Om något 
objekt befinner sig i de döda vinklarna tänds en röd symbol på datorskärmen och informerar 
föraren. Systemet är tänkt för landsvägskörning och inte för stadstrafik. 
 

6.2.1 Detekteringsområde 
Systemet börjar bearbeta informationen 16 meter bakåt men det är bara inom ett område som 
är fem och en halv meter bakåt, från där sensorn är placerad och tre och en halv meter ut från 
lastbilen som information till föraren ges. Detekteringsområdet kan ses i figuren nedan. 
 

                                                 
132 Kunert, M., Siemens VDO. Personligt möte  
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Figur 6.6  Siemens detekteringsområde133

6.2.2 Objekt 
De objekt som systemet kommer att informera om är motorcyklar, bilar, bussar, lastbilar och 
andra större fordon.  

6.2.3 Systembeskrivning  
Systemet fungerar vid hastigheter över 10 km/h. Ingen information ska ges för mötande trafik. 
Systemet fungerar på samma sätt för både vänster och höger sida. 
 
Alla fordon som passerar värdfordonet, d.v.s. gör en omkörning, kommer det att ges 
information om. Endast de fordon som systemet inte hinner med att registrera kommer inte att 
ges någon information om. Detta är fordon som passerar med mer än 100 km/h i relativ 
hastighet vilket innebär att det tar ca 0,2 ms att passera zonen. Om det kommer två eller flera 
närliggande fordon efter varandra så ska informationen stanna kvar tills alla fordonen passerat 
detekteringsområdet.  
 
Fordon som värdfordonet passerar/kör om kommer endast systemet att informera om när de 
passeras med en hastighet på mindre än 3 km/h. Anledningen till att en gräns har satts är för 
att föraren av värdfordonet anses ha koll på att den kör om ett fordon och att ingen 
information om det behöver ges om han/hon kör snabbare. Det ska tilläggas att detta är en 
gräns för personbilar och det är osäkert om den kommer att finnas för lastbilar. 

6.2.4 Brister/olösta problem 
Systemet kan inte filtrera bort sitt eget släp vid svängar och där släpet kommer att ”komma 
in” i detekteringsområdet. Detta innebär att systemet kommer att felvarna.  
 
Siemens system har även problem med att sensorn ”ser” den egna lastbilen. Oftast så kan 
systemet filtrera bort den reflektionen, men om ett annat objekt som systemet inte ska 
informera om, befinner sig i detekteringsområdet på samma avstånd från sensorn som den 
delen som den ser av den egna lastbilen så kommer systemet att informera om det objektet. 
Det gör den därför att när det radiella avståndet till sensorn är samma för vikterna som 

 
133 Oderbring, M., ”Scania BSD installation work”. E-post 
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objektet, så läggs signalerna ihop och det blir fel i filtreringen vilket leder till att systemet ger 
felvarningar. 

6.2.5 Var ligger Siemens i utvecklingen? 
För personbilar i Europa är idag ca 90% färdigutvecklat, d.v.s. det fungerar för standardfall i 
landsvägs trafik, enligt Siemens. De räknar med att ha 100% av systemet färdigt till år 2007.  

6.3 Utvärdering 
Denna utvärdering bygger på tre testomgångar som systemet har testats på. Det är inte 
tillräckligt många testomgångar eller tillräcklig tid för att fullt avgöra huruvida systemet 
fungerar men tillräckligt för att se om deras utveckling av systemet är på god väg eller inte. 
Oavsett hur många timmar som systemet testas kommer det dock alltid att finnas situationer 
som inte inträffat tidigare. 
 
Det som har testats är mestadels motorvägskörning, både två- och trefilig, samt 
landsvägskörning. Stadstrafik har inte undersökts eftersom detta testsystem inte är anpassat 
för den typen av trafiksituationer. Däremot har en del körning på mindre 50- och 70-vägar 
gjorts. 

6.3.1 Systemet 
I detta stycke kommer en sammanfattning av hur systemet fungerade på två- respektive 
trefilig motorväg, landsväg samt 50/70-väg. Tunnelkörning är en egen rubrik även om det inte 
är en viss typ av väg. 

Tvåfilig motorväg 
På den här vägtypen har det aldrig förekommit några felvarningar för stillastående fordon, 
vägräcken, bullerplank, lyktstolpar eller andra stillastående objekt. 
 
Fall 1: Värdfordonet blir omkörd 
Systemet fungerar väldigt bra i situationer där värdfordonet blir omkörd. Det har varit någon 
enstaka gång som systemet har missat ett fordon som passerat med en ganska hög hastighet. 
Dock ska systemet hinna med att tända informationssymbolen för alla fordon med lägre 
relativ hastighet än 100 km/h.  
 
I trafiksituationer där fordon är på väg att köra om lastbilen och fullföljer omkörningen men 
att lastbilen inom kort hinner ikapp fordonet igen. Denna situation kan ses i Figur 6.7. Ingen 
information har getts i dessa situationer fastän fordonet har kommit in i den döda vinkeln och 
radarns detekteringsområde igen. I de flesta av dessa situationer har dock fordonet återigen 
kört om värdfordonet så att fordonet har aldrig hamnat bakom värdfordonet (ut från 
detekteringsområdet) utan bara åkt bredvid. Eftersom detta är på den vänstra sidan så kan 
fordonet ses av föraren genom sidorutan i dessa situationer. Det är osäkert om systemet är 
programmerat för att inte ge någon information i dessa situationer men om det är 
programmerat på det sättet borde det ses över. I de fall då fordonet kördes om helt så att det 
kom ur radarns detekteringsområde och därefter körde om värdfordonet igen så gavs 
information som det ska. 
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(1) (2) (3) 

 
Figur 6.7  En trafiksituation där ett fordon är på väg att köra om lastbilen (1) och fullföljer omkörningen 
(2) men inom kort hinner lastbilen ikapp fordonet igen (3) 

 
De fordon som har passerat värdfordonet är bilar. Det borde inte vara några problem med 
större fordon som andra lastbilar etc. Det kan kanske vara problem med motorcyklister men 
det har inte kunnat testas p.g.a. årstiden. 
 
Fall 2: Värdfordonet gör en omkörning 
Då värdfordonet har gjort omkörningar fungerar det inte lika bra som när värdfordonet blir 
omkörd. Det är dock svårt att avgöra eftersom systemet har en gräns på att ingen information 
ska ges om den relativa hastigheten är större än 3km/h. Med säkerhet så har värdfordonet kört 
om fordon där den relativa hastigheten varit mindre än 3km/h och där ingen information har 
getts. Vid ett flertal tillfällen har även informationssymbolen blinkat när en bil befinner sig 
iden döda vinkeln vilket antagligen har berott på att den relativ hastigheten har pendlat 
omkring 3km/h, ibland över och ibland under den gränsen. 
 
Det uppkom även vid dessa situationer att systemet inte gav någon information om fordon 
som passerades men hann ikapp värdfordonet igen. Det är samma typ av situation som den 
som beskrevs fall 1 och antagligen så är systemet programmerat för att inte ge någon 
information till föraren om objekt kommer in i radarns detekteringsområde från fel håll, d.v.s. 
att de inte kommer in bakifrån. Det är dock mycket värre problem när värdfordonet kör om 
eftersom fordonen då är på den högra sidan där bilar och motorcyklister inte kan ses förutom i 
toppspegeln. 
 
En situation där ett fordon kom från påfarten till motorvägen och rakt in i 
detekteringsområdet, d.v.s. inte bakifrån utan snett in, så gav systemet information till föraren 
vilket är värdefull information i den situationen. 
 
De fordon som har körts om är bilar och lastbilar. Det har aldrig varit något problem med 
lastbilar utan de problem som har uppstått är med bilar. När lastbilar körs om så hålls 
varningen konstant ända tills värdfordonet har passerats helt. Vad gäller motorcyklister har 
inte det kunnat testats för det här fallet heller. 
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Trefilig motorväg 
Systemet informerade aldrig för fordon som passerade i det tredje körfältet om värdfordonet 
åkte i det högra körfältet. Vid ett tillfälle gav systemet dock en felvarning för en bil som låg i 
det tredje körfältet på höger sida. 
 
Systemet hade inga problem att hantera informationen från båda sensorerna samtidigt utan det 
fungerade likadant som på tvåfilig motorväg, d.v.s. att det som fungerade bra där fungerade 
bra även på den här vägtypen och samma problem som uppstod där uppstod även på trefilig 
motorväg. 
 
Det fungerade bra vid kösituation på trefiligt. Det informerades aldrig för de fordon som var 
stillastående och passerades när värdfordonet åkte i det yttersta körfältet. Värdfordonet åkte 
även i det mellersta körfältet och även då fungerade det tillfredsställande.  

Landsväg 
Det fungerade lika bra när värdfordonet blev omkörd på landsvägen som på motorvägen och 
systemet informerade aldrig för mötande trafik där. 
 
Det var dock på landsvägarna som de flesta felvarningarna dök upp. Det uppkom vid ett 
flertal tillfällen på två utav de tre testomgångarna att den gav felvarningar på den vänstra 
sidan fast inte några objekt fanns där. Systemet ska inte informera längre ut än tre och en halv 
meter från lastbilen och det är lite mindre än en filbredd. Anledningen till att området är satt 
till en filbredd är antagligen för att inte upptäcka fordon i den tredje filen vid trefilig väg eller 
andra objekt utanför en filbredds avstånd. Systemet borde alltså inte i det här fallet ha 
informerat för några vägskyltar eller stolpar etc. på andra sidan vägen eftersom de står längre 
än en filbredd bort. I den första testomgången uppkom ett tiotal sådana varningar där skyltar 
eller stolpar kan ha varit uppkomsten av att systemet informerade. Det är dock svårt att avgöra 
om det var det som systemet informerade om eftersom det stod stolpar längs hela vägen och 
det kan bara ha varit en slump att informationssymbolen tändes i ungefär samma ögonblick. 
Informationssymbolen var tänd väldigt länge (ca 10 sekunder) i samtliga fall. 
 
Vid testomgång två uppkom det liknade felvarningar, även där på den vänstra sidan. I ett av 
fallen fanns det inga objekt alls som kan ha orsakat felvarningen utan den uppkom i en ganska 
snäv högersväng med endast en åker på den vänstra sidan. I de övriga fallen kunde inget 
objekt heller registreras som kan ha orsakat felvarningen. 

50/70-väg med korsningar och rondeller etc. 
Systemet fungerade förvånansvärt bra även på den här typen av vägar med mycket korsningar 
och rondeller, vilket liknar stadstrafik till viss del. Det uppkom kösituationer vid korsningar 
och det fungerade som det ska göra. Vid rondellkörning informerades till och med att det 
fanns något på filen innanför och även vid tvåfilig korsning där någon befann sig på den 
högra sidan vid vänstersväng. Några felvarningar uppkom dock på några högre räcken, 
broräcken och räcken som delar av trottoar från väg. Dessa räcken är ungefär en meter höga 
och alla var inom en meter ifrån värdfordonet på både höger och vänster sida när 
felvarningarna kom. 

Tunnelkörning 
Det fungerade stabilt i små tunnlar och även under körning i ett stort tunnelsystem när 
värdfordonet åkte i den högra filen och hade en filbredd till den vänstra tunnelväggen. Två 
felvarningar uppkom dock på vänster sida vid två tillfällen då det var enfiligt och 
tunnelväggen var inom en meter från radarn.  
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6.3.2 Detekteringsområde och informationstiming 
Detekteringsområdet som är fem och en halv meter från backspeglarna och bakåt och tre och 
halv meter ut från lastbilen anses av förarna vara ett bra område. Informationssymbolen tänds 
nästan exakt i det ögonblick innan bilar försvinner in i döda vinkeln på både höger och 
vänster sida och släcks när bilen kan ses igen. Systemet håller kvar symbolen tänd tills 
bakdelen på bilen är i linje med lastbilens front. När andra lastbilar körs om och blir omkörda 
kan dock informationen kännas överflödig och att den hålls kvar för länge eftersom lastbilen 
blir synlig genom höger sidoruta samtidigt som bakdelen fortfarande är synlig i backspegeln.  

6.3.3 Placering 
Där radarn är placerad är bra i höjdled och placeringen är tillräckligt långt bak från fronten 
eftersom detekteringsområdet upplevs som tillräckligt och informationen upplevs komma i 
rätt tid. Detta är en tillfällig lösning eftersom radarn nu är placerad där en trailer ska kopplas 
på. De krav som Siemens har på placering är att radarn ska vara placerad mellan 0,3-1 meter 
och som den är placerad nu så går det att sänka den men ändå uppfylla de krav på placeringen.  
 
Denna placering medför att sensorn blir nedsmutsad och i de flesta fall ska sensorn klara det 
men placeringen bör ändå ses över.  

6.3.4 Omdöme 
Det känns som om systemet är stabilt på motorväg och fungerar som Siemens har sagt. 
Problemen som har uppstått på motorväg är när värdfordonet har kört om andra fordon. De 
problemen kan troligtvis härledas till 3km/h gränsen. 
 
Den gränsen känns inte bra särskilt på trefilig väg. Dessutom är det en låg gräns som 
antagligen är orsaken till att systemet ibland varnar för bilar som passeras och ibland inte. Det 
konstiga är dock att det aldrig var problem med lastbilar även om det klart kunde kännas att 
det var över denna hastighetsgräns. Det känns som om den gränsen är väldigt instabil, ett par 
gånger varnade systemet inte för bilar som åkte jämsides med värdfordonet d.v.s. med en 
relativ hastighet under 3km/h. Detta gör att funderingar kring om systemet har en uppmätt 
gräns eller om systemet på något annat sätt avgör en ungefärlig hastighetsskillnad mellan 
värdfordonet och objektet. 
 
De problem som har uppstått på landsväg har efter kontakt med Siemens konstaterats att det 
beror på buggar i programmet vilket ger upphov till felvarningar när inga objekt är i 
detekteringszonen. Detta är antagligen inte relaterat till vägtyp utan kan uppkomma 
varsomhelst men på större vägar är det ofta mer trafik och inga längre sekvenser utan objekt.  
 
Felvarningar som uppkom vid högre räcken  och tunnelväggar inom en meters avstånd beror 
antagligen på att systemet lägger ihop dessa signaler med det systemet ser av den egna 
lastbilen. Om sensor placeras annorlunda kommer antagligen inte dessa problem uppstå. 
 
Detekteringsområdet och informationen som systemet ger känns väldigt bra vilket är 
förvånande med tanke på att det är anpassat till personbilar. 
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6.3.5 Förslag på ändringar/Det som bör ses över 
Nedan följer några förslag på ändringar för att systemet ska vara anpassat för lastbilar.  
 
Gränsens på 3km/h bör ökas eller tas bort helt eftersom den som det är nu kan göra föraren 
osäker på varför systemet varnar vissa gånger men andra inte. Ska en sådan gräns finnas så 
bör den ökas så att värdfordonet kör avsevärt snabbare än det fordon som passerats. 
  
Vinkeln på sensorn bör även den ses över eftersom den som det är nu detekterar den egna 
lastbilen och hade lastbilen haft trailer så hade den detekterats. Vinkeln kan antingen ändras 
genom att vinkeln som sensorn är vinklad ut från lastbilen minskas (se Figur 4.4) eller genom 
att ändra i hårdvaran, om det går. 
 
När fordon kommer in i detekteringszonen från ”fel håll” så bör information ges även om 
information redan getts en gång när fordonet kommit in från ”rätt håll”.  
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7 Resultat 
Syftet med detta examensarbete var att bygga in en funktionsprototyp för Side Blind Spot 
detection i en lastbil och välja en lämplig sensorteknik för detta ändamål. Många av resultaten 
har redan tidigare i rapporten presenterats men i detta avsnitt kommer en kort 
sammanställning av de olika resultaten som har kommits fram till under examensarbetets 
gång. 

7.1 Vald sensorteknik 
Utvärderingen av olika sensortyper resulterade i, som tidigare nämnts i rapporten, att radar 
ansågs vara den teknik som bäst passar för applikationen Side Blind Spot Detection. Efter att 
radar använts i både funktionsprototypen och i det system från Siemens som utvärderats så 
anses radar fortfarande vara den mest lämpliga tekniken, åtminstone vid denna tidpunkt. 
Radar klarar av att detektera fordon under de omständigheter som råder, under de tester med 
prototypsystemet som gjorts, på landsväg och motorväg.  

7.2 Täckningsområde 
Det område som sensorerna minst ska täcka in är 7x3,5 meter stort och ser ut enligt de lila 
linjerna i Figur 7.2. Samma område ska täckas in på båda sidor om lastbilen även om denna 
figur bara visar en sida. Detta område är definierat som zonen där förarna inte ser objekt i 
huvudbackspeglarna, alltså den döda zonen. 

7.3 Prototypen 
En funktionsprototyp har byggts in i en lastbil d.v.s. placering har valts för radarsensorerna 
och ett användargränssnitt tillverkats och dessa har sedan integrerats i lastbilen. 

7.3.1 Radar 
I prototypen används två radarsensorer från Smart Microwave Sensors (SMS). 
Radarsensorerna från SMS detekterar fordon i det området som finns beskrivet under rubrik 
5.1.4. Även om radarn klarar av att täcka in det valda detekteringsområdet så skulle radarn 
behöva ha en större spridningsvinkel och längre räckvidd, eftersom den radar som används är 
dålig på att detektera i de yttersta områdena av dess täckningsområde. Detta var dock den 
radar som fanns att tillgå och som kunde göras egen filtrering till. 

7.3.2 Placering och detekteringsområde 
I Figur 7.1 går det att se den placering som används i prototypen. Placeringen fungerar väl för 
de radarsensorer som används i prototypen. Sensorerna sitter inte så utsatt för smuts även om 
de sitter helt oskyddade. Detta var ett förvånande resultat med tanke på att det från början var 
tänkt att sensorerna skulle sitta inbyggd bakom plast för att skydda dem. Leverantören 
rekommenderade inte detta och då övergavs de tankarna för prototypen. Det vore dock bra att 
ha sensorerna skyddade därför att de sitter på insteget. Oftast är sensorn inte ivägen när 
insteget används men det finns en möjlighet att någon kliver på sensorerna och skadar dem. 
 

 Carin Karlsson  
 Bodil Renfors 

62



Side Blind Spot Detection – Sensortekniker och hårdvara Resultat 
  

 
Figur 7.1  Placering av SMS radar 

 
Den valda placeringen resulterar i att sensorernas horisontella spridningsvinkel utnyttjas på 
bästa sätt så att nästan hela området täcks in. Ett område längst fram, ut från backspeglarna, se 
Figur 7.2, missas. Det området går inte att täcka in med den här radarn, p.g.a. dess 
spridningsvinkel, eftersom radarn måste vara vinklad bakåt för att kunna detektera sju meter 
bakåt. Detta område framåt kräver en extra radar för att kunna täckas in. Denna radar har bara 
en räckvidd på tolv meter så det går inte att detektera längs med hela lastbilen vid varning 
som det var tänkt. Försök med att detektera upp till elva meter vid varning utfördes men på 
grund av att radarn inte är så bra på att detektera i de tio yttersta graderna så blev det i 
praktiken ett väldigt litet område efter sju meter som täcktes in.  
 
Enligt datablad är den typiska spridningsvinkeln för radarn ±25° och den maximala 
spridningsvinkeln ±35° för bra reflekterande objekt, vilket fordon av författarna antogs vara. 
När det så visade sig att fordon inte upptäcktes bra i de yttersta vinklarna så antogs att vinkeln 
är ±25° vilket antagligen är ett för lågt värde. Det troliga är att den ligger mellan ±25° och 
±35° men inga test på detta har utförts. Se Figur 7.2 där de streckade gula linjerna visar 
området där spridningsvinkeln bara är ±25°. Det var få objekt som detekterades av radaren i 
det utökade området och därför så används bara området fram till sju meter även vid varning 
eftersom det skulle skapa en osäkerhet för föraren om systemet ibland detekterade objekt i det 
utökade området och ibland inte.  
 
Om hela radarns spridningsvinkel på ±35° hade varit lika bra så skulle inga objekt kunna 
missas. Området som radarn missar vid sju meter är 0,8 meter från lastbilen och vid elva 
meter 1,3 meter från lastbilen, detta kan även ses i figuren nedan. Där kan inga fordon 
”gömma sig” utan att någon del blir upptäckta av radarn eller att föraren kan se dem i 
backspeglarna. Däremot missas lite av området eftersom det visat sig att radarn bara är 
pålitligt för vinkeln ±25°. Detta gör vid sju meter att radarn detekterar två meter ut från 
lastbilen. Området som täcks in blir ändå nästan enligt krav på täckningsområde, förutom de 
inringade områdena i figuren nedan. Vid elva meter är avståndet från lastbilen till dess att 
radarn är pålitlig 3,2 meter och det gör att det i prototypen inte är någon idé att använda det 
utökade området (7-11 meter). Sensorn skulle eventuellt kunna vinklas mer men det skulle 
kräva fler tester, vilket inte har funnits tid till under examensarbetet. Även om radarn bara är 
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pålitlig för ±25° så kan alltid objekten delvis ses i backspeglarna i de områden som radarna 
missar närmast lastbilen. Det beror på att radarn är placerad så att radarns 
detekteringsområden, om spridningsvinkeln varit ±35°, överlappar speglarnas siktområden.  
 

 
Figur 7.2  Det gula området är radarns detekteringsområde och det lila området är det täckningsområde 
som ansågs vara döda zonen. De streckade gula linjerna visar det område som radarn fungerar bäst i. Det 
inringade visar de områden som inte täcks in. 

7.3.3 Användargränssnitt 
Användargränssnittet består av två kretskort med displayglas inmonterat i dörrkarmen på båda 
sidor i lastbilen, en ljudmodul och en systemknapp.  Användargränssnittet blev tillräckligt bra 
för prototypen, men t.ex. så skulle displayen ha varit nedsänkt i dörrkarmen, se Figur 5.17. 
Ljussensorn som sitter på kretskortet fungerar bra och den reglerar ljuset till dioderna så att de 
har en högre ljusintensitet på dagen och en lägre på natten, men ljussensorn är känslig för 
mindre ljusförändringar. Det används lysdioder till displayerna som kan ses på kretskortet i  
Figur 5.16. Lysdioderna fungerar bra och uppnår en tillräcklig ljusstyrka för att synas även i 
solljus. 
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8 Slutsatser/Diskussion 
När detta examensarbete började hade vi som har utfört arbetet inga kunskaper om varken 
fordonsindustrin eller om olika aktiva säkerhetssystem, som Side Blind Spot Detection är. 
Denna kunskap har under arbetets gång växt och under den processen har produktanalysen 
varit till stor hjälp. Detta är en undersökning av tillgängliga system och hur andra, 
systemtillverkare och fordonstillverkare, har utformat liknade system. Dock har inga beslut 
rörande vårt system tagits med hänsyn till produktanalysen. Genom att vi gjorde 
produktanalysen underlättade det även när leverantörer av radar skulle kontaktas. 

8.1 Sensorer 
Denna rapport behandlar främst val av sensorteknik för applikationen SBSD. Utvärderingen 
av sensorteknikerna ultraljud, passiv IR, lidar (aktiv IR), radar, kamera och IR kamera bygger 
på litteraturstudier men även information från leverantörer har kunnat tas del av. Ingen 
praktisk utvärdering har varit möjligt att göra förutom på radar som används i vår prototyp. 
Däremot är det många oberoende källor som alla lyfter fram radar som den i särklass bästa 
sensorn eftersom den är robust och klarar dåliga väderförhållanden. Den teknik som skulle ha 
varit intressant att utvärdera mer är kamera. Kamera har visserligen tagits del av i en 
presentation av ett system, dock inte BSD-system utan ett LDW-system. Detta system bygger 
på att samma typ kamera används för båda systemen och även till viss del samma 
bildbehandlingsalgoritmer. Deras BSD-system var inte färdigutvecklat och verkar inte i 
dagsläget fungera lika bra som andra leverantörer som använder sig av radar, exempelvis 
Siemens. 
 
De rekommendationer vi har angående vilken sensortyp som ska användas för applikationen 
Side Blind Spot Detection är alltså i dagsläget radar och vi tycker att Scania ska fortsätta 
arbeta vidare med det. Radar har kapacitet att upptäcka alla typer av objekt och den är väldigt 
effektiv i dåliga väderförhållanden. Dock så kan kanske inte den radar som använts i detta 
examensarbete användas dels för att den radarn har en begränsad räckvidd och 
spridningsvinkel och dels att den har problem i ytterområdena av dess täckningsområde. De 
utparametrar som fås från radarn (vinkel, radiellt avstånd samt relativ radiell hastighet) har 
även visat sig vara svårt att använda för att uppnå en bra filtrering eftersom ingen tracking av 
objekten görs. Tracking innebär att radarn kan följa objekten och inte ser varje ”träff” den får 
på ett objekt som ett nytt objekt. Detta rekommenderas alltså att radarn som ska användas har 
implementerat för att underlätta filtreringen. Dock så rekommenderar vi också att noggrant 
överväga om ett helt system ska köpas in eller om programmeringen/filtreringen ska göras 
inom Scania. I dagsläget är det ingen leverantör som har något färdigutvecklat system och 
efter det programmeringsarbetet som har gjorts till prototypen (andra delen av 
examensarbetet) så känns det som att det inte är alltför svårt att göra det själv. Dock var inte 
den filtreringsmetoden och informationen från sensorerna tillräcklig för att filtrera bort alla 
oönskade objekt men det visar ändå på att det går att göra själva. Är dessutom radarns 
signaler förbehandlade och ger de utsignaler som önskas så underlättar det än mer. 
 
Siemens system, som det i denna rapport har gjorts en kort utvärdering av, bygger liksom vi, 
sitt system på radar. Deras system fungerar bra och de problem som återstår för dem är att 
först och främst utforma ett system även för lastbilar, vilket inte borde vara något större 
problem eftersom de kommit så långt för bilar. De måste också lösa problemen med de 
buggar som finns i mjukvara och att radarn kommer detektera lastbilens släp vid sväng. De 
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har liksom alla systemtillverkare koncentrerat sig på landvägskörning och snart bör problemet 
med detektion i stadstrafik också tas itu med. Detta system rekommenderas att utvärderas 
noggrannare för att underlätta valet att konstruera ett eget system kontra köpa ett färdigt. 
 
Vi anser att ett aktivt säkerhetssystem av typen SBSD bör kunna se mer än vad det mänskliga 
ögat ser för att det under dåliga väderförhållanden och andra ogynnsamma förhållanden 
behövs som extra stöd till föraren. Det är på de grunderna vi i dagsläget rekommenderar radar 
men vi tycker att kamera är något som ska hållas under uppsikt då dessa ständigt utvecklas, 
både vad det gäller kameratekniken och bildbehandlingen. Vi har läst om nya filter som är 
under utveckling och som ska försvaga dimma och andra oönskade komponenter i videobilder 
i realtid134. Detta skulle innebära att kameran kan se bättre än vad det mänskliga ögat kan se 
och på det sättet vara till stor hjälp för föraren. Det krävs dock att bildbehandlingen fungerar 
bättre än vad den gör idag, så att även människor och andra oupplysta relevanta objekt kan 
detekteras på natten. 
 
Många frågar sig säkert vad som kommer att hända efter att 24 GHz radars kommer att 
förbjudas år 2013. Det är redan beslutat att 79 GHz kommer att vara ersättningsfrekvensen. 
Anledningen till att de inte redan idag fungerar som närdistanssensorer är för att de ännu inte 
är tillräckligt kostnadseffektiva. Så fort det blir kostnadseffektivt att sälja 79 GHz radar för 
närdistansapplikationer kommer de att tas i bruk och detta kan ske innan 2013. Det har även 
varit mycket diskussioner om att det redan år 2007 kommer en lag som säger att vissa 24 GHz 
radar måste ha en automatisk avstängning, om fordonen passerar igenom vissa områden som 
är känsliga för störningar. Enligt både SMS och Siemens så gäller denna lag inte deras radar 
och vad gäller Siemens har vi kunnat dra samma slutsatser själva eftersom de använder sig av 
frekvenshoppning och då inte omfattas av avstängning. Vad gäller SMS radar så har vi inte 
själva kunnat utläsa varför deras radar inte skulle omfattas av denna lag och då får vi lita på 
att det de säger stämmer. Dock så måste detta följas upp ordentligt om någon utav dessa radar 
ska användas i framtiden. 

8.2 System 
De flesta BSD-system idag är ännu bara utvecklade för landsvägstrafik men vi 
rekommenderar att även titta på stadstrafik. För att på ett optimalt sätt upptäcka 
gångtrafikanter och cyklister i stadsmiljö kan en fusion antingen med kamera och passiv IR 
eller med radar och passiv IR göras. Passiv IR är effektiva på att upptäcka människor 
eftersom människor utstrålar mycket värmestrålning. Visserligen har de lång responstid men 
eftersom de bara ska detektera människor i lägre hastigheter (stadstrafik) borde detta inte vara 
något problem. 
 
Många leverantörer föreslår fusion mellan radar och kamera men frågan är om systemet 
verkligen behöver veta exakt var objekten befinner sig och dessutom vilket typ av objekt som 
är i döda vinkeln? Ett sådant system torde bli dyrt och komplext. Det borde vara bättre att 
satsa på en mediumdistansradar med en hygglig spridningsvinkel i kombination med passiv 
IR eller alternativet kamera i kombination med passiv IR. Radarn eller kameran skulle 
fungera som hjälp i döda vinkeln men även som hjälp vid filbyten och där passiv IR täcker in 
områdena nedanför dörrarna och då främst för att upptäcka oskyddade trafikanter så som 
fotgängare och cyklister. Som vi nämnde ovan så tycker vi att i SBSD borde arbeta i 
kombination med ett system för hjälp vid filbytesmanöver (Lane Change Assistant) som bör 
kunna utnyttja samma sensor som för SBSD. För att få hjälp vid filbytesmanövrar bör sensorn 

                                                 
134 http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=38628. Hämtad 2005-03-07 
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ha längre räckvidd än sju meter som är längden för döda vinkeln. En sådan sensor bör 
åtminstone räcka längre än en dragbil med trailer. 

8.3 Prototypen 
Den prototyp som vi har gjort fungerar väldigt bra för att visa de funktioner som systemet har. 
Vi hade önskat att en placering av radarn hade kunnat utvärderas mer och att den hade byggts 
in någonstans på lastbilens chassi. Det har dock visat sig att alla radar har olika 
spridningsvinklar vilket innebär att placering bör utvärderas noggrant i varje enskilt fall och 
för den radar som ska användas. Den radar som används i prototypen sitter på det övre 
insteget vilket har visat sig vara en optimal placering för den sensorn eftersom den inte 
rekommenderas att vara placerad bakom plast. Höjden är också optimal för att alla typer av 
objekt kan detekteras och det täckningsområde som bestämdes i början av projektet kan 
uppnås till en stor del. Systemet detekterar fordon i denna zon vilket innebär att placeringen 
måste vara bra. Det har dock visat sig att spridningsvinkeln på radarn inte är så stor som 
utlovat utan att radarn har problem i ”ytterområdena”. Detta har lett till att det utökade 
området som även skulle användas för varning inte kunde användas i det färdiga 
prototypsystemet. Det har dock inte med placering att göra utan är alltså en begränsning hos 
radarn och ingen annan placering hade kunnat åtgärda detta problem. Placeringen av radarn 
har visat sig vara bra med avseende på att den inte blir smutsig där den är placerad. Det har 
även visat sig att den inte heller sitter i vägen fastän den sitter på insteget till hytten. Om 
denna eller en annan radarsensor med ungefär samma spridningsvinkel ska användas så är en 
placering i det området att föredra, eventuellt inbyggd där den sitter idag eller någonstans på 
sidan av stötfångaren. 
 
Den radar som används i funktionsprototypen klarar inte alla de bör-krav som ställdes på den 
sensor som vi ville ha till examensarbetet. Detta beror på att det under examensarbetets gång 
har varit väldigt svårt att få tag på leverantörer som enbart säljer radarsensorer. De flesta 
leverantörer ville enbart sälja hela system inklusive programmeringsdelen. Av den 
anledningen fick mycket fokus läggas på att överhuvudtaget få hem en radar i tid så att den 
andra delen av examensarbetet (programmeringen) skulle hinna göras inom tidsramen för 
projektet. Det blev ändå svårt att få hem radarn som beställdes i tid och det blev en försening i 
tidplanen på ett antal veckor. Detta arbete med att leta leverantörer och radarsensorer tog mer 
tid än väntat och av den anledningen så kunde inte någon radar beställas som uppfyller alla de 
krav som vi hade önskat att radarn hade klarat av. 
 
Avslutningsvis så kan det vara värt att nämna att prototypen som helhet fungerar bra för att 
visa de funktioner som systemet har och då menar vi inte bara de delar som denna rapport 
behandlar utan hela prototypsystemet. På grund av tidsbrist så har ingen utvärdering av 
systemet kunnat göras vilket var tänkt från början. Dock har systemet testats av både oss och 
andra på Scania. Vi tycker att systemet fungerar bra för den korta utvecklingstiden som vi har 
haft. Självklart har systemet sina brister och det beror dels på radarns begränsningar och dels 
på tidsbegränsningen av examensarbetet. Exempel på radarns begränsning är att det 
uppkommer ett antal felvarningar, mest p.g.a. radarns hastighetsuppfattning. Radarn uppfattar 
mötande och omkörande fordon på ett liknande sätt p.g.a. att det är den radiella hastigheten 
som fås från radarn vilket gör att de mötande i vissa fall inte går att skilja från de omkörande 
fordonen. Det har även visat sig att radarn även detekterar s.k. spökobjekt, alltså objekt som 
inte finns. De synpunkter vi har fått av de som testat systemet är att systemet periodvis 
fungerar bra och periodvis dåligt och det är något som vi själva är medvetna om och vi tror att 
det beror på det utvecklingsverktyg som används samt att programmeringskoden inte är 
optimerad. I övrigt har det varit positiva synpunkter.  
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9 Rekommendationer/Vidare arbete  
Vi rekommenderar fortsatt arbete med radar för applikationen Side Blind Spot Detection men 
att praktisk utvärdering av både kamera och passiv IR bör göras eftersom det inte har funnits 
någon möjlighet under examensarbetet. Passiv IR har varit svårt att hitta leverantörer till och 
vad gäller kamera så sker ständig utveckling och därför måste kunskaperna om tekniken 
kontinuerligt uppdateras.  
 
Det som också bör utvärderas är om ett helt system ska köpas från en leverantör eller om 
enbart sensorer ska införskaffas. Vid konstruktion av eget system bör informationen från 
sensorn vara sådan att bortfiltrering av oönskade objekt kan ske för att systemet ska kunna 
fungera i alla typer av trafikmiljöer. 
 
Siemens system bör utvärderas mer noggrant än den utvärderingen som denna rapport 
behandlar och jämföras med det system som detta examensarbete har resulterat i. Denna 
jämförelse borde vara till hjälp vid valet av att konstruera ett eget system eller att köpa in ett 
färdigt system.   
 
Vad det gäller hur systemet ska fungera bör det i framtiden vara kopplat till Lane Departure 
Warning (LDW) och andra aktiva säkerhetssystem för att underlätta för föraren men även för 
att underlätta utvecklingen genom att ta till vara på informationen från de andra systemen. 
Exempelvis så har LDW uppsikt på om lastbilen håller sig innanför sitt körfält eller är på väg 
att köra över i ett annat körfält. Om denna koppling sker bör ett SBSD system inte vara 
kopplat till blinkers och rattvinkel utan enbart till LDW systemet och få information därifrån.
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10 Problem 
Det största problemet som uppkom under examensarbetet var att få tag på radarsensorer. 
Problemet bestod dels i att hitta leverantörer som säljer fordonsradar och dels i att hitta 
leverantörer som var bereda att sälja radarsensorer som det gick att göra egen filtrering med. 
Flera leverantörer ville sälja hela system där programmeringen redan fanns färdig. Det var till 
största del detta som bidrog till att examensarbetet tog ett par veckor längre än beräknat, ifall 
inte detta problem hade uppstått så skulle tidsplaneringen sannolikt ha hållit.
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11 Ordlista 
Förkortning Ord/uttryck Förklaring 
   
ACC  Adaptive Cruise Control Anpassar hastigheten efter framförvarnade 

fordon 
ADAS Advanced Driver Assistance 

System 
Se förarstödssystem 

BSD Blind Spot Detection Detektion av objekt i döda vinkeln 
DAS Driver Assistance System Se förarstödssystem 
LCA Lane Change Assistance System som stöder föraren vid filbyte 
LCS Lane Change Support System som stöder föraren vid filbyte 
LDW  Lane Departure Warning System som varnar om väglinjerna överskrids 
 Stop & Go  Stoppar och startar fordonet vid köbildning   
SBSD Side Blind Spot Detection Samma som ovan fast benämningen för systemet 

som utvecklats under examensarbetets gång. 
Detta system omfattar enbart de döda vinklarna 
på sidorna av lastbilen. 

 Förarstödssystem  System som stödjer och hjälper föraren under 
körning med hjälp av olika sensorer 

 Intelligenta säkerhetssystem  Se förarstödssystem 
 Parkeringshjälp  Varnar föraren om fordonet kommer för nära 

andra objekt vid parkering 
   
BIST  Built In Self Test Inbyggt självtest 
CAN Controller Area Network Ett protokoll som är en ISO-standard för seriell 

data 
CCD Charge-Coupled Device Kamerateknologi 
CMOS Complementary Metal-

oxide-semiconductor 
Kamerateknologi  

CW Continious Wave Radartyp, som sänder ut radiovågor 
kontinuerligt  

FMCW Frequency Modulated 
Continious Wave 

Radartyp, som ovan fast med 
frekvensmodulering 

dSPACE  Utvecklingsverktyg för mjukvara 
ECU Electronic Controll Unit Elektronisk kontroll enhet  
NDS Near Distance Sensor Närdistans sensor 
PD Pulse Doppler Pulsradar som utnyttjar Dopplerskift, har hög 

PRF och hög duty cycle 
   
 Värdfordon Fordonet som sensorerna är monterade på 
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12.3 Elektroniska källor 
Aftonbladet 
www.aftonbladet.se 
 
Argos press 
www.argospress.com 
 
Automobil 
www.automobil.se 
 
California Center for Innovative Transportation 
www.calccit.org 
 
Elektroniktidningen 
www.elektroniktidningen.se 
 
ELFA 
www.elfa.se 
 
Eupolitix.com 
http://www.eupolitix.com/EN/ 
 
IBEO Automobile Sensor GmbH 
www.ibeo-as.de 
 
KonstruktörsLotsen 
http://lotsen.ivf.se 
 
Kungliga tekniska högskolan maskinkonstruktion 
www.md.kth.se 
 
Micron 
www.micron.com 
 
Mobileye 
www.mobileye.com  
 
Nationalencyklopedins Internettjänst  
www.ne.se 
 
Nyteknik
www.nyteknik.se 
 
RadarNet 
www.radarnet.org  
 
Roadranger 
www.roadranger.com 
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Scania  
www.scania.com 
 
Statens institut för kommunikationsanalys 
www.sika-institute.se 
 
Susning.nu 
http://susning.nu 
 
The european union online 
http://europa.eu.int 
 
The physics Computer (Fysikdatorn) 
http://fy.chalmers.se/  
 
Trailer.se 
www.trailer.nu  
 
Valeo 
www.valeo.com 
 
Visteon corporation 
www.visteon.com  
 
Volvo Group  
www.volvo.com 
 
Volvo Lastvagnar Sverige 
www.volvotrucks.se 
  
Volvo Personbilar Sverige 
www.volvocars.se 
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http://en.wikipedia.org 
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Appendix A - Radarfakta 

Pulsradar 
I en pulsradar skickas ett tåg av pulser ut och den använder samma antenn för att sända ut 
signalen och för att mottaga den reflekterande signalen på. 135 Detta gör att pulsradar inte kan 
sända och ta emot signaler samtidigt136 utan i pauserna när sändaren är avstängd så kan 
mottagaren ta emot ekosignaler.137 En pulsradar sänder ut en signal på en viss bärfrekvens138, 
den är oftast 24 GHz för BSD-system. Signalen kommer att skickas ut med ett visst intervall 
och med en viss bredd på pulsen. Den takt med vilka pulserna sänds ut med kallas 
pulsrepetitionsfrekvens (PRF) och pulsens bredd kallas för pulsbredd139. Se Figur 1 nedan. 
Under sändningen är mottagaren avstängd och under mottagningen är sändaren avstängd. 

Pulsrepetitionsfrekvens, PRF 

Pulsbredd Bärfrekvens, Fc 

 

Figur 1  Förklaring av begrepp för pulståg i en pulsradar 

En liten pulsbredd ger upphov till en stor bandbredd vilket i sin tur leder till en bra 
avståndsupplösning140. Med avståndsupplösning menas radarns förmåga att uppfatta två 
närliggande objekt som två skilda objekt. Avståndsupplösningen bestäms av pulsbredden på 
det sättet att om pulsbredden är liten kan objekten vara närmare varandra och ändå uppfattas 
som två objekt. Om pulsbredden är större måste avståndet mellan objekten vara längre för att 
de ska kunna separeras.141

 
Pulsradar kan mäta avstånd till objekt på en avläsning genom att tiden det tar för pulsen att 
komma tillbaka mäts. Avståndet fås fram genom att ljuset hastighet är känd. Se Formel 1. 
 

avståndRtcR =∆= ,2     Formel 1 

 (jfr med vts = ) 
 

                                                 
135 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.html. Hämtad 2005-01-12 
136 Skolnik M., Introduction to radar systems, sid 107 
137 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.html. Hämtad 2005-01-12 
138 http://www.umich.edu/~navyrotc/NS202/RadarPrinciples.ppt#2. Hämtad 2005-01-17 
139 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.html. Hämtad 2005-01-12 
140 http://www.umich.edu/~navyrotc/NS202/RadarPrinciples.ppt#2. Hämtad 2005-01-17 
141 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.html. Hämtad 2005-01-12 
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Det avstånd som radarn kan mäta på bestäms dels av pulsrepetitionsfrekvensen och dels av 
pulsbredden. Se Figur 1. Pulsrepetitionsfrekvensen begränsar radarns maximala mätavstånd. 
Om den frekvensen är för hög, d.v.s. att pulserna kommer ofta så blir räckvidden kortare 
eftersom mottagaren inte hinner ta emot den utsända signalen innan nästa puls ska sändas ut 
igen. Pulsbredden bestämmer det minsta avståndet som radarn kan mäta på. Det beror på att 
mottagaren inte öppnar förrän sändaren har stängt och om ett objekt är väldigt nära hinner den 
reflekterande signalen tillbaka innan mottagaren har hunnit öppna.142 Detta avstånd är typiskt 
mellan 0,3 – 0,6 meter. 
 
Pulsradar kräver inte någon kraftfull processor men å andra sidan så blir inte mätningen lika 
noggrann som för frekvensmodulerade radar så som FMCW radar143. Med en vanlig pulsradar 
kan inte hastighet mätas. 

Pulsdoppler 
Pulsdopplerradar är en utbyggd pulsradar som även kan mäta hastighet. Pulsdopplerradar 
använder sig av Doppler för att beräkna hastighet och det är samma princip som för CW 
radar. I övrigt fungerar pulsdopplerradar som en pulsradar vad gäller avståndsmätning etc.. 
Dopplereffekt används i radar som bas för att separera önskade rörliga objekt från oönskade 
stillastående objekt t.ex. från naturen.144

 
Pulsradar som använder sig av Dopplerfrekvensskift kallas antingen Moving Target 
Indication (MTI) eller Pulse Doppler (PD), beroende på deras pulsrepetitionsfrekvens (Pulse 
Repetion Frecuency), PRF, och duty cycle. MTI-radar har låg PRF och låg duty cycle medan 
Pulsdopplerradar har hög PRF och hög duty cycle.145 Duty cycle är den del av periodtiden som 
en puls är hög, d.v.s. den del av periodtiden som radarn sänder ut en signal.146

 
I Pulsdopplerradar känner mottagaren igen sin egen ekosignal genom att signalens fas 
överensstämmer med den utsända signalen. 147 Det kräver dock en mer avancerad hårdvara 
som ökar kostnaderna för systemet.148 I fordonsapplikationer är det främst pulsdopplerradar 
som används. 

CW-radar 
CW-radar sänder ut en kontinuerlig signal i stället som för pulsradar som sänder ut pulser och 
till skillnad från pulsradar så kan en CW-radar både sända och ta emot signaler samtidigt för 
att den har en antenn för sändning och en för mottagning149. Om signaler skulle skickas ut 
kontinuerligt på en antenn skulle det orsaka störningar mellan sändaren och mottagaren 
eftersom det kan vara svårt för mottagaren att skilja på reflekterande signaler mot den senaste 
utsända signalen. Detta är anledningen till att två antenner används i CW-radar. För att 
minska störningarna mellan sändare och mottagare, som ändå kan uppstå, så isoleras sändaren 
från mottagaren.150

 

                                                 
142 http://fy.chalmers.se/tp/F1projekt/1999/Radar/grunder.html. Hämtad 2005-01-12 
143 Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems”, sid 2-4 
144 Skolnik M., Introduction to radar systems, 2001, sid 2 
145 Skolnik M., Introduction to radar systems, 2001, sid 5 
146 Skolnik M., Introduction to radar systems, 2001, sid 3 
147 Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems”, sid 2-5 
148 Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems”, sid 2-6 
149 Skolnik, M, Radar handbook, sid 4.3 
150 Skolnik, M., Radar handbook, sid 4.3 
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En fördel med CW-radar är att den inte har någon begränsning i hårdvaran gällande räckvidd. 
Detta beror på att den inte har någon pulserande signal utan att den är kontinuerlig151 och är 
på det sättet inte begränsade som pulsradar utan begränsningen beror i sådana fall på yttre 
begränsningar. En nackdel med CW-radar är dock att endast hastighet på objekten152 kan 
mätas och inte avstånden till objekten. Avstånden kan inte fås fram eftersom det inte går att 
mäta tiden det tar för den utsända signalen att nå tillbaka p.g.a. signalen är kontinuerlig.153 
CW-radar utnyttjar Doppler för att mäta hastighet. Avståndet fås fram genom att modulera 
signalen med frekvens- eller fasmodulering154. CW-radar som använder sig av 
frekvensmodulering kallas Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar. På grund 
av CW-radar begränsning gällande avståndsmätning gör att de inte kan detektera objekt som 
har noll i Dopplerskift d.v.s. stationära objekt som inte har någon hastighet. 155

 
När CW-radar mäter hastighet med Doppler så genererar sändaren en kontinuerlig sinussignal 
på en frekvens . Denna signal skickas sedan ut av en antenn. När signalen träffar ett objekt 
och reflekteras tillbaka så skiftas den med en viss frekvens (Dopplerfrekvensen), +/- . 
Signalen skiftas med +  om avståndet mellan radarn och objektet minskar och –  om 
avståndet ökar. Se Figur 2. Detta för att ekosignalen från ett objekt som närmar sig har en 
högre frekvens än vad den var när signalen sändes ut och tvärtom om objektet rör sig ifrån 
radarn.

tf

df

df df

156 Den reflekterade signalens frekvens, , blir då: rf
  

dtr fff ±=      Formel 2 

Utsänd signal 

 
Figur 2  Förklaring av Dopplereffekten 

 

                                                 
151 Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Rada,Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems”, sid 2-6 
152 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=148830&i_word=CW-radar. Hämtad 2004-12-10 
153 Skolnik M., Introduction to radar systems, sid 5 
154 Skolnik M., Introduction to radar systems, sid 5 
155 http://www.argospress.com/Resources/radar/frequemodulacontinwavradar.htm. Hämtad 2004-12-10 
156 Skolnik M., Introduction to radar systems, sid 107 
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Frekvensskiftningen som uppkommer p.g.a. Dopplereffekten är proportionell mot hastigheten 
på objektet relativt radarn.157 Se Formel 3. 
 

c
fv

f tr
d

2
=  ,    Formel 3 hastighetrelvr .=

FMCW-radar 
FMCW är den bästa kombinationen av CW-radar och modulering. Modulerade signaler har 
en noggrannare avståndsmätning än vad pulsradar har därför att den utsända frekvensen 
jämförs mot den mottagna frekvensen istället för att tiden det tar för signalen att komma 
tillbaka mäts. FMCW utnyttjar Doppler för att mäta hastighet.158

 
Frekvensmodulation innebär att den utsända signalen varieras systematiskt. Det enklaste sättet 
att modulera vågen är att linjärt öka frekvensen. Detta ger en signal som ser ut enligt den övre 
bilden i Figur 3, vilket i frekvensspektrumet ger moduleringssignalen en sågtandsform enligt 
den undre bilden i samma figur. 

                  

Frekvens Reflekterad frekvens 

  
Figur 3 Frekvensmodulering med linjärt ökande frekvens 

 
För att beräkna avståndet till ett objekt så mäter FMCW bandbredden, f∆ , som är skillnaden 
mellan den utsända och den reflekterade frekvensen. Denna skillnad är direkt proportionell 
mot tidsfördröjningen, t∆ (Formel 4), som är tiden det tar för signalen att nå objektet och 
komma tillbaka. Utifrån detta kan avståndet, R, till objektet beräknas med Formel 5.159

  

                                                 
157 Skolnik M., Introduction to radar systems, sid 2 
158 Automotive Radar/Lidar Systems A Component Level Market Analysis of Radar, Lidar Ultrasonic, and Optics-based Automotive Safety 
Systems” sid. 2-10 
159 http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/cwradar/cwradar.htm. Hämtad 2005-01-21 
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Sammanställning av radartyperna 
För en sammanställning av de radartyperna som används för fordonsapplikationer se Tabell 1 
nedan. 
 
 Parametrar som kan mätas 

 
Övrigt 

Pulsradar • Avstånd 
 

Kräver inte så stor processor 

Pulsdopplerradar • Avstånd  
• Hastighet 

Kräver extra hårdvara för att ekot 
måste vara sammankopplad till rätt 
utsänd puls. Används ofta i 
fordonsapplikationer. 

CW-radar • Hastighet 
 

Har ingen hårdvarubegränsning i 
räckvidd. 

FMCW-radar • Avstånd 
• Hastighet 

Kan göra noggrannare mätningar på 
avstånd än vad pulsradar kan. 

Tabell 1 

Mätning av vinklar 
Det finns flera olika sätt att mäta den horisontella vinkeln på beroende på om radarn har fasta 
strålar eller skanning. Radar med fasta strålar är vanligast förekommande i DAS 
applikationer. För fasta strålar används antingen single fixed beam eller multiple beam. Vid 
användning av single fixed beam så mottas den reflekterade signalen med fler än en 
mottagare. Avståndet från objektet till de olika mottagarna jämförs och eftersom avstånden 
mottagarna emellan är känt kan vinkel fås fram. Multiple beam är en variation av single fixed 
beam, där monopuls är mest vanlig.160 Namnet monopuls kommer från att det går att få fram 
vinkeln med bara en puls, men i praktiken så används oftast flera pulser för att öka chanserna 
till detektion samt öka noggrannheten i vinkelmätningarna. Ett monopulssystem har en 
sändare och två eller fyra mottagarkanaler, men använder bara en antenn. Genom att jämföra 
valda parametrar från de mottagna signalerna kan den horisontella vinkeln beräknas.161

                                                 
160 Skolnik M., Introduction to radar systems, sid 606-615 
161 Woll, J.D, Monopulse Radar for Intelligent Cruise Control 
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Appendix B - Intervjuver 

Intervjufrågor till LP-förare (Långtidsprovningsförare) 
LP-förare kör alla typer av lastbilar både på provbana och ute i trafik (landsväg, motorväg 
och stadstrafik). 

 
1. Hur länge har du arbetat med att köra lastbil?  

 
2. Känner du dig någonsin osäker på om du ser allt i backspeglarna?  

i. Om ja: varför är du osäker –hur påverkar det din körning – (följ upp om 
konversation tillåter det…) 

 
3. Skulle du vilja att ett system varnar dig i situationer då något objekt befinner sig i en 

död vinkel eller anser du att du har bra kontroll över situationen utan ett sådant 
system?  
 

4. Skulle du vilja ha information om huruvida ett objekt finns i området kring lastbilen 
trots att du delvis kan se det i backspegeln? (eller anser du att det är överflödig 
information?) 
 

5. Vilka objekt är svårast att upptäcka; personbil, motorcykel, mopedist, cyklist eller 
fotgängare är du kör på landsväg respektive i stadstrafik? 

 
6. Har du råkat ut för en situation då du varit nära att krocka på grund av att du inte har 

sett ett objekt i backspeglarna?  
i. Om ja: I vilken situation det var som de var nära att krocka och vilka var 
förutsättningarna då? (Väder, ljusförhållanden et.c.) 
 

7. Anser du att det finns många knappar, kontroller och skärmar att ”hålla koll på” i 
lastbilen? 
 

8. Är designen av instrumentpanelen tydlig, det vill säga att det är lätt att veta vad 
knappar och displayer är till för? 
 

9. Hur skulle du vilja bli varnad om ett föremål befinner sig i döda vinkeln då du till 
exempel skall göra en omkörning?  

 
10. Använder du blinkers vid omkörning:  
Alltid  Oftast  Ibland  Sällan Aldrig 

 
 

Intervjufrågor till blivande lastbilschaufförer 
1. Vilket moment i körningen anser du är svårast? (backa, köra på landsväg, köra i 

stadstrafik et.c.) 
 
 Varför anser du att detta moment är det svåraste? 
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2. Vilka objekt är svårast att upptäcka; personbil, motorcykel, mopedist, cyklist eller 
fotgängare?  
 

3. Känner du dig någonsin osäker på om du ser allt i backspeglarna? 
 

4. Har du råkat ut för en situation då du varit nära att krocka på grund av att du inte har 
sett ett objekt i backspeglarna? 

5. Använder du dig av vidvinkelspegeln? 
  Om ja: ofta, ibland eller det händer? 

Om nej: Varför använder du inte den? 
 

6. Använder du dig av toppspegeln? 
    Om ja: ofta, ibland eller det händer 

Om nej: Varför använder du inte den? 
 

7. Anser du att det finns mycket knappar, kontroller och skärmar att ”hålla koll på” i 
lastbilen? 

 
8. Skulle du vilja att ett system informerar dig i situationer då något objekt befinner sig i 

en död vinkel? 
  

9. Skulle du vilja ha information om huruvida ett objekt finns i området kring lastbilen 
trots att du delvis kan se det i backspegeln? (eller anser du att det är överflödig 
information?) 

 
10. Hur skulle du vilja bli varnad (ljud, visuellt etc) om ett föremål befinner sig i döda 

vinkeln då du till exempel skall göra en omkörning?  
 

Svar på intervjufrågor, LP-förare 
 

Grupp 1: Erfarenhet av lastbilskörning: 16 år och längre 
LP-förare 1: 

1. 20 år 
2. Beror på vädret. Om det är mörkt och dimmigt har man inte 100 procentig koll på 

läget och bör därför vara mycket uppmärksam.  
i. Vara på sin vakt hela tiden. Vid backning och snabba manövreringar 

(t.ex. snabb inbromsning) måste man ha pejl på läget. 
3. Varför inte, om något finns i döda vinkeln är det inte fel. Motorcyklar är jobbiga 

eftersom de kommer så fort så att man inte hinner reagera. 
4. Varför inte, man ser inte så långt ut åt sidorna med backspeglarna. I vissa situationer 

ser man bara släpet. 
5. De som har hög fart och kommer plötsligt, det varierar från fall till fall beroende på 

hastigheten.  
6. Nej, men det har funnits situationer där det kunde ha inträffat. 
7. Nej, men om du får information som behövs plockas fram samtidigt blir det jobbigt 

och stressigt.  
8. Kunde absolut vara bättre. 
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9. Signal eller något. Ögonblicket du blinkar hade varit bra. Mycket som finns nu är 
mindre viktigt, säkerhet går först. Prioriteras före andra symboler. 

10. Använder blinkers oftast. Skulle bli ännu bättre på att använda blinkers om det fanns 
en säkerhetsfunktion kopplad till den. 

 
LP-förare 2: 

1. 25 år. 
2. Nej. 
3. Nej, har testat med liknande system och blev ”allergisk” för att det pep hela tiden, 

stängde av det efter ett tag. 
4. Nej, om man ser det i backspegeln behövs det ingen information. 
5. Cyklister och mopedister i stadstrafik, inget i landsvägstrafik. 
6. Nej. 
7. Nej, det bestämmer ju du som kund. 
8. Nej. 
9. Man ser allt på vänster sida, det är bara en död vinkel på höger sida. Om det är någon 

till höger om lastbilen ska någon diskret information ges. 
10. Ja, försöker. Så ofta jag kan. 

 
LP-förare 3: 

1. 30 år. 
2. Ser dåligt längre ut i backspegeln och i högra hörnan. Känner sig för sakta innan man 

svänger ut i en korsning. 
3. Inte så dumt. 
4. Nej, det behövs ej. 
5. Motorcyklister för de kommer så fort. 
6. Nej, inte direkt. Det har hänt situationer i tätbebyggt område och i y-korsningar där det 

är svårt att se. 
7. Nej, det växer fram. 
8. Nej, den nya displayen som kommit är plottrig och med otydliga symboler som 

bleknar bort med tiden pga smuts. 
9. Signal av något slag. Ej ljud stup i kvarten och inte heller flera meter ifrån. Ska bara 

signalera om objektet är i rörelse och pipa till när det är väldigt nära. 
10. Ja! 
 

Grupp 2: Erfarenhet av lastbilskörning: 1-15 år 
LP-förare 4: 

1. 6 år. 
2. Nej, har rätt bra koll på vad jag ser. 
3. Ja. 
4. Nej, bara om det ej visas i spegeln. Det är onödigt annars. 
5. De flesta objekt är svåra att upptäcka om de finns i döda vinkeln. 
6. Ja, det var en bil i högerfilen när jag skulle göra ett filbyte på en trefilig väg. 
7. Det finns tillräckligt med knappar.   
8. Ej tydlig instrumentpanel, dåliga knappar. Man vet ej om de är på eller av, de lyser 

inte och det är svårt att se vilket läge de är i. 
9. I backspeglarna för där tittar man ändå när man ska göra ett filbyte.  
10. Ja, men vet att det finns yrkesförare är dåliga på att använda blinkers. 
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LP-förare 5: 
1. 7år. 
2. Nej. 
3. Ja, man ser inte vid högra dörren. 
4. Ja. 
5. Tvåfilig väg, fotgängare. 
6. Ja, det var under dagtid och jag skulle göra ett filbyte. 
7. Nej. 
8. Vissa knappar och displayer kan vara svåra att förstå. 
9. Ljud. 
10. Ja, tittar i speglarna. 
 

LP-förare 6: 
1. 1 år. 
2. Ja, tittar sig runt. 
3. Bra, om det inte är för krångligt. Det måste vara ett tillförlitligt system. 
4. Bra, beroende på hur det informerar. 
5. Cyklister och motorcyklister. 
6. Nej. 
7. Nej. 
8. Ja. 
9. Lampa alternativt pip. 
10. Ja, blinkar först. 
 

Svar på intervjufrågor, blivande lastbilschaufförer: 
 
Elev 1: 

1. Stadstrafik, för att det är svårt att se fotgängarna. Man ser inte som man gör i en 
personbil p.g.a. de döda vinklarna. 

2. Fotgängare. 
3. Nej, jag vet vad jag ser och inte. 
4. Nej. 
5. Ja, alltid. 
6. Ja, när jag vill se var lastbilen är i förhållande till väglinjerna. 
7. Nej, inte vid körning. 
8. Ja. 
9. Nej, det kan bli överflödigt. 
10. Ljud 
 
Elev 2: 
1. Inget 
2. Fotgängare  
3. Nej, jag har koll på vad jag ser. 
4. Nej. 
5. Inte mycket 
6. Nej. 
7. Nej, det tycker jag inte. 
8. Ja, jag skulle vilja ha ett system som informerar mig om vad som finns i döda 

vinklarna. 
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9. Nej, överflödigt. 
10. Ljud i kombination med symbol. 
 
Elev 3: 
1. I stadstrafik och trånga utrymmen. 
2. Cyklister på cykelbana och mopedister. 
3. Nej, jag ber någon om hjälp om det behövs. 
4. Ja, när man ej ser tillräckligt. 
5. Ja, så mycket jag kan. 
6. Ja, så mycket jag kan. 
7. Det är mycket reglage, men en display vore inte helt fel. 
8. Ja, allt för att underlätta. 
9. Ja, jättegärna. 
10.  Vet ej. 
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Appendix C – Tabeller över fördelar/nackdelar med olika 
sensortekniker 

Ultraljud  
Fördelar Nackdelar 
Kan mäta avstånd på upp till ca 15 m Kort detektionslängd för objekt (ca 5m)  

 
Kräver ej ren sensoryta Liten vinkelupplösning 

Kan detektera hastighet  Kan detektera andra ljudvågor t.ex. ljudet av 
däck på en våt vägbana  

Kräver ingen stor processor Känslig för vind- och temperaturändringar 

Billig teknik Lager av is eller lera över sensorn kan göra 
den funktionsoduglig 

Kamera  
Fördelar Nackdelar 
Kan bestämma exakt position (Kräver dock 
två kameror) och form 

Två kameror för att bestämma exakt avstånd 

Har stor spridningsvinkel Snö och dimma minskar möjligheten för 
upptäckt  

Har tillräckligt stor räckvidd Stora mängder data att ta om hand i realtid  

 Kameror har problem i mörker för att 
omgivningen och objekten är för dåligt 
upplysta  

 Vid vissa förhållanden kan det vara svårt att 
skilja objekt från bakgrunden 

 Skuggor och oönskade reflektioner kan 
detekteras som objekt 

 Kräver ren lins 

IR  
Fördelar Nackdelar 
Opåverkad av objektets färg, storlek och 
utseende 

Kräver ren lins  

Påverkas inte av mörker Kan bli problem med skuggor beroende på 
utformningen 

Påverkas inte av snö, regn och extrema 
temperaturer 

Vid utformning som rörelsedetektor så är det 
opassande för fordonsapplikationer 
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IR kamera 
Fördelar Nackdelar 
Kan detektera även på natten Bildbehandling som för en vanlig kamera 

Opåverkad av objektets färg, storlek och 
utseende (passiva) 

Kräver ren lins 

Fungerar i dåliga väderförhållanden Kan bli störd av strålkastare från andra 
fordon 

Lidar (aktiv IR) 
Fördelar Nackdelar 
Tillräckligt stor räckvidd Kräver minst två stycken avläsningar innan 

det går att upptäcka om ett objekt är i rörelse 
eller ej  

Kan mäta hastigheten av objektet  Prestationsminskning vid dåliga 
väderförhållanden som t.ex. kraftigt regn, tät 
dimma och snö 

Kan mäta avståndet till objektet Kräver ren lins 

Fungerar lika bra på natten som på dagen Uppfattar t.ex. vägräcken som objekt som rör 
sig i samma hastighet som värdfordonet 

 Kan ha problem med ljus som innehåller 
infraröda frekvenskomponenter 

Radar 
Fördelar Nackdelar 
Är inte väderkänslig Problem med långsträckta objekt, t.ex. 

vägräcken 
Fungerar lika bra på dagen som på natten Problem kan uppkomma i hårt regn eller 

hagel 
Uppfattar direkt om ett objekt är i rörelse 
eller inte (beroende av radartyp) 

Kan inte definiera objekt  

Kan placeras bakom plast t.ex. stötfångaren  

Den reflekterade signalen ger info om 
position och annan objektrelaterad info 

 

Är inte känslig mot att ett heltäckande lager 
av smuts, snö eller is etc. täcker sensorn 

 

Kan utskilja flera objekt samtidigt    
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Appendix D - Kretsschema över displaykorten samt 
komponentvärden och komponenttyper 
 
 
 

 

R1 = 20kΩ 
R2 = 14,7MΩ  
R3 = 360Ω 
R4 = 360Ω 
R5 =  8,2kΩ 
R6 = 179Ω 
R7 = 179Ω 
  
D2, D3 = Grön lysdioder 
                (EL30-01SUGC) 
D5, D6 = Röda lysdioder 
                (EL30-01USRC) 
 
D1, D4 = 1N4007 
 
Q1, Q2 = 2N3053 
 
U1 = OPT101 

Ljussensor 

OBS! Förändringar i kretsschemat: 
Mellan ben 1 på ljussensorn och till 
kollektorerna på transistorerna (Q1 och 
Q2) ska en skyddsdiod sitta. 

Övriga komponenter: 
Diffusionsfilter = DR75C (1mm) 
Systemknapp = Scanias egen med artikelnummer 1459835 
Ljudmodul = QV301m2 (från Quadravox) 
Mutebox = Scanias egen 
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Appendix E - Systemkoppling 
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*Figuren visar en reläkoppling av de fem stycken som finns i relä/drivboxen 
 

 

För S (start), LM (Ljudmodul) och MB 
(Mutebox) gäller att IN kopplas till dSPACE-
utgångarna och UT kopplas till respektive 
enhet. 
 
För DH (Display höger sida) och DV 
(Display vänster sida) gäller att IN kopplas 
till dSPACE-utgångarna och UT till 
respektive display. För DH_IN och DV_IN 
gäller att de kopplas in istället för VCC på 
den ingången som pilen pekar på.  

OBS! Förändringar i kretsschemat: 
Anslutningen som pilen pekar på ska 
inte vara ansluten. 
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