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Abstract
Today, driving simulators are a very important resource for conducting studies which 
concern  driver  behavior  and  perception.  Full  control  of  the  scenario  and 
environment,  costs  and  safety  are  all  factors  which  makes  simulator  studies 
preferable over real world studies. 

One  issue  for  driving  simulators  is  that  the  image  is  projected  onto  a  two-
dimensional screen,  which limits the driver's ability to correctly estimate distance 
and speed. It is commonly known that distance and velocity are underestimated in 
driving simulators. 

The  goal  of  this  thesis  was  to  find  methods  that  could  lead  to  better  distance 
estimation in driving simulators  and in  this  project  motion parallax and shadows 
were implemented and tested, focusing mainly on the former. 

At the end of the project, a simulator study was conducted to evaluate the effect of 
motion parallax. Ten participants made two runs each in VTI's Simulator III facility, 
one with motion parallax enabled and one with it disabled. The scenario that took 
place  during the  two runs  consisted  of  several  overtaking  situations  and a  speed 
perception test. 

The results from the simulator study showed that the participants tended to position 
themselves farther  from the road center  line when motion parallax was active in 
situations when the field of view was obscured by preceding vehicles. 

Sammanfattning
Körsimulatorer är idag en mycket viktig resurs för att utföra studier med fokus på 
förarbeteende. Så väl full kontroll över scenario och miljö som kostnad och säkerhet 
är aspekter som gör det fördelaktigt att utföra simulatorstudier gentemot studier i den 
riktiga trafiken. 

Ett problem med körsimulatorer är att bilden projiceras på en tvådimensionell skärm, 
vilket begränsar förarens förmåga att uppskatta avstånd och hastighet. Det är allmänt 
känt att avstånd och hastighet underskattas i körsimulatorer. 

Målet  med  detta  examensarbete  var  att  hitta  metoder  som  kan  ge  förbättrad 
avståndsbedömning  i  körsimulatorer  och  under  projektet  implementerades  och 
testades rörelseparallax samt skuggor, med störst fokus på det förstnämnda. 

I slutet av projektet genomfördes ett simulatorförsök för att utvärdera effekten av 
rörelseparallax.  Tio  försökspersoner  fick  göra  två  körningar  vardera  i  VTI:s 
Simulator III-anläggning, den ena med rörelseparallax aktiverat och den andra med 
detsamma inaktiverat.  Scenariot  som utspelade sig under körningarna innehöll  ett 
flertal omkörningssituationer samt ett hastighetsuppfattningstest. 

Resultaten från simulatorförsöket visade att försökspersonerna tenderade att placera 
sig längre från mittlinjen när rörelseparallax var aktiverat i de situationer som sikten 
skymdes av framförvarande fordon. 

i





Förord
Jag vill tacka alla som på något sätt hjälpt mig under detta projekt. Ett stort tack till 
VTI för möjligheten att utföra detta intressanta examensarbete och för att få arbeta 
med ett stort och komplext system som en körsimulator. Jag vill speciellt tacka min 
handledare  Björn  Blissing  och  övriga  på  FTS-avdelningen  för  all  hjälp  gällande 
simulatorn samt deras tips och råd under projektets gång. 

Jag vill även tacka min examinator vid LiTH, Ingemar Ragnemalm, för goda råd 
gällande  rapporten.  Slutligen  vill  jag  också  tacka  de  försökspersoner  som kunde 
skänka en del av sin tid för att deltaga i det avslutande simulatorförsöket. 

Jonas Andersson Hultgren, Linköping december 2010

iii





Innehållsförteckning

 1 Inledning......................................................................................................1
 1.1 Bakgrund...........................................................................................................1
 1.2 Syfte och mål.....................................................................................................1
 1.3 Arbetsgång.........................................................................................................1
 1.4 Begränsningar...................................................................................................2
 1.5 Disposition........................................................................................................2

 2 Djupseende.................................................................................................3
 2.1 Rörelseparallax..................................................................................................3
 2.2 Skymmande objekt............................................................................................3
 2.3 Fokus och konvergens.......................................................................................3
 2.4 Storlek och ljusstyrka........................................................................................4
 2.5 Skuggor.............................................................................................................4
 2.6 Djupuppfattning i simulerade miljöer...............................................................5

 3 Körsimulatorer............................................................................................7
 3.1 Simulator III......................................................................................................7
 3.2 VTI:s mjukvaruarkitektur..................................................................................9

 3.2.1 VISIR.......................................................................................................11
 3.2.1.1 OpenSceneGraph.............................................................................13

 3.2.2 Smart Eye Pro..........................................................................................13

 4 Metoder......................................................................................................17
 4.1 Rörelseparallax................................................................................................17
 4.2 Skuggor...........................................................................................................17
 4.3 Stereoskopi......................................................................................................17

 4.3.1 Autostereoskopi.......................................................................................17
 4.4 Förarposition...................................................................................................18
 4.5 Rörelseoskärpa................................................................................................18
 4.6 Diskussion.......................................................................................................18

 5 Tekniska problem och lösningar............................................................21
 5.1 Rörelseparallax................................................................................................21

 5.1.1 Tidsfördröjningar.....................................................................................21
 5.1.2 Brus i Smart Eye-data..............................................................................22
 5.1.3 Signalförlust från Smart Eye Pro.............................................................24

 5.2 Skuggor...........................................................................................................25
 5.2.1 Val av skuggteknik...................................................................................25
 5.2.2 Aliasing vid skuggrendering....................................................................26

 6 Implementation.........................................................................................29
 6.1 Rörelseparallax................................................................................................29
 6.2 Skuggor...........................................................................................................30

 7 Simulatorförsök........................................................................................33
 7.1 Scenario...........................................................................................................33

v



 7.2 Deltagare.........................................................................................................34
 7.3 Resultat och slutsatser.....................................................................................35

 7.3.1 Avstånd till mittlinjen vid omkörning......................................................35
 7.3.2 Hastighetsuppfattning..............................................................................36
 7.3.3 Frågeformulär..........................................................................................36
 7.3.4 Skuggor....................................................................................................38
 7.3.5 Slutsatser..................................................................................................38

 8 Vidareutveckling och förbättringar.........................................................39
 8.1 Rörelseparallax................................................................................................39
 8.2 Skuggor...........................................................................................................39
 8.3 Simulatorförsök...............................................................................................39

Referenser.....................................................................................................41

Bilaga A: Parametrar för rörelseparallax-plugin.......................................43

Bilaga B: Frågeformulär...............................................................................45
 B.1 Körning 1........................................................................................................45
 B.2 Körning 2........................................................................................................46
 B.3 Simulatorenkät................................................................................................47

vi



Figurförteckning
Rubins vas.....................................................................................................................3
Relativ storlek som djupindikator.................................................................................4
Skuggor som djupindikator...........................................................................................5
Simulator III..................................................................................................................8
Rörelsesimulering i Simulator III.................................................................................9
Blockdiagram över simulatorsystemet........................................................................10
Framkanalen i VISIR..................................................................................................11
Förenklad scengraf för VISIR.....................................................................................12
OpenDRIVE-koordinater............................................................................................13
Smart Eye-kamerornas placering i Saab 9-3-kabinen.................................................14
Kalibreringsplatta för Smart Eye Pro..........................................................................15
Profilmarkeringar i Smart Eye Pro 5.6.......................................................................16
Rörelseoskärpa............................................................................................................18
Resultat från brusmätning samt krocktestdocka.........................................................23
Textur för statisk skugga.............................................................................................26
Självskuggad bil..........................................................................................................28
Flödesschema för rörelseparallaxalgoritmen..............................................................29
Användargränssnitt för rörelseparallax.......................................................................30
Dynamisk skugga från en bil......................................................................................31
Statiska skuggor under träd.........................................................................................31
Omkörning av lastbil...................................................................................................34
Väg för test av hastighetsuppfattning.........................................................................34
Medelavstånd till mittlinjen vid omkörningssituationer.............................................35
Vald lucka vid omkörning...........................................................................................36
Resultat från hastighetsuppfattningsstest....................................................................36
Jämförelse av formulärsvar.........................................................................................37

vii





 1 Inledning

 1.1 Bakgrund
Körsimulatorer är idag en mycket viktig resurs för såväl biltillverkare som trafik- och 
trafiksäkerhetsforskningen.  Biltillverkare  kan  spara  både  tid  och  pengar  på  att 
utveckla och testa nya modeller och ny utrustning i en simulator i ett tidigt stadium 
istället för att behöva vänta på att tillverkningsprocessen blir klar. Detta erbjuder i sin 
tur möjligheten att testa och utvärdera ny teknik innan den finns tillgänglig. 

Inom  trafikforskningen  erbjuder  körsimulatorer  en  unik  möjlighet  att  studera 
samspelet mellan människa och maskin. En stor fördel är att körsimulatorer erbjuder 
full kontroll över scenario och miljö och att man har möjlighet att upprepa exakt 
samma situationer om och om igen. Simulatorer erbjuder dessutom möjligheten att 
utföra experiment som skulle vara oetiska, farliga eller rent av olagliga att utföra i 
den  riktiga  trafiken.  Allt  eftersom  mängden  teknisk  utrustning  (till  exempel 
navigationssystem, telefoner och multimediasystem) som finns tillgänglig i dagens 
bilar ökar, erbjuder körsimulatorer en viktig plattform för att utvärdera dessa system 
med avseende på förarbeteende. 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har mer än 30 års erfarenhet av 
körsimulatorer  och  är  idag  en  ledande  aktör  inom  simulatorexperiment  och 
utveckling av avancerad simulatorteknologi. 

 1.2 Syfte och mål
Ett  problem med  körsimulatorer  är  att  den  omgivande  miljön  återges  genom att 
projicera en bild på en tvådimensionell skärm framför föraren. För att säkert framföra 
ett  fordon  krävs  att  föraren  kan  uppfatta  var  både  det  egna  och  de  omgivande 
fordonen  befinner  sig,  men  denna  förmåga  är  dock  begränsad  av  simulatorns 
tvådimensionella bild. Detta ger särskilda problem vid vissa typer av manövrar som 
till  exempel  att  bedöma  avstånd  vid  omkörningar.  Man  kan  även  tänka  sig  att 
förarens förmåga att uppskatta sin egen hastighet påverkas. Många studier visar att 
såväl  avstånd  som  hastighet  ofta  underskattas  i  virtuella  miljöer,  däribland 
körsimulatorer [1]. 

Målet  med  examensarbetet  är  att  kartlägga  och  testa  metoder  som kan  förbättra 
förmågan att bedöma avstånd i körsimulatorer. 

 1.3 Arbetsgång
I början av projektet genomfördes en litteraturstudie för att få en överblick över vilka 
problem som existerar när det gäller avstånds- och hastighetsuppfattning i moderna 
körsimulatorer samt hur körning i simulatorer relaterar till körning i verklig trafik. 

Därefter kartlades olika metoder för förbättrad avstånds- och hastighetsuppfattning 
genom  ytterligare  litteratursökning.  När  kartläggningen  av  metoder  var  slutförd 
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valdes  två  av  dessa  ut  för  implementation  i  VTI:s  simulatorsystem.  Projektet 
avslutades  med  planering,  genomförande  och  resultatsammanställning  av  ett 
simulatorförsök som testade de valda metoderna. 

 1.4 Begränsningar
Detta examensarbete är begränsat till visuella metoder och kommer därmed varken 
beröra  ljud-  eller  rörelsesimulering.  Projektet  utförs  med existerande  utrustning  i 
VTI:s lokaler i Linköping. 

 1.5 Disposition
Denna  rapport  startar  med  ett  introduktionskapitel  som  ger  grundläggande 
bakgrundsinformation samt förklarar syfte,  mål,  arbetsgång och begränsningar för 
examensarbetet.  Detta  kapitel  följs  sedan  av  en  överblick  över  människans 
djupseende, vilket presenteras i kapitel 2. 

Kapitel 3 introducerar begreppet körsimulator och presenterar några av de problem 
som berör  moderna  körsimulatorer.  Kapitlet  innehåller  dessutom en  överblick  av 
VTI:s  simulatorsystem,  inklusive  deras  Simulator  III-anläggning  och  huvud-  och 
ögonrörelsesystemet Smart Eye Pro. 

I  kapitel  4  presenteras  och  förklaras  ett  antal  metoder  som  kan  ge  förbättrad 
avstånds- och hastighetsuppfattning.  Kapitlet  avslutas med en kort  diskussion om 
vilka metoder som valdes för implementation och varför. 

De problem som uppstod under arbetets gång beskrivs i kapitel 5 tillsammans med de 
valda  lösningarna,  medan  kapitel  6  förklarar  implementationen  av  de  valda 
metoderna från kapitel 4. 

Det avslutande simulatorförsöket beskrivs i kapitel  7 tillsammans med tillhörande 
resultat  och  slutsatser.  Slutligen  presenteras  förslag  på  vidareutveckling  och 
förbättringar i kapitel 8. 
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 2 Djupseende
Människans förmåga att uppfatta djup uppstår med hjälp av ett flertal djupindikatorer 
(depth cues) som kan delas in i två grupper: binokulära indikatorer som använder sig 
av båda ögonen och monokulära indikatorer som endast behöver information från ett 
öga.  Bland  de  binokulära  indikatorerna  ingår  stereoseende  och  konvergens. 
Monokulära indikatorer inkluderar rörelseparallax, skuggor, ljusstyrka, storlek, fokus 
och skymmande objekt (occlusion). 

Var för sig ser ögonen bara en tvådimensionell bild av omgivningen, men tack vare 
stereoseende  kan  vi  dra  nytta  av  att  våra  ögon  genererar  två  bilder  med  olika 
perspektiv för att få en tredimensionell djupupplevelse. Dessa bilder sammanfogas 
sedan  i  hjärnan  till  en  bild  som  upplevs  vara  tredimensionell.  Hos  en  del  av 
befolkningen fungerar dock inte denna process,  vilket medför en oförmåga att  se 
djup med hjälp av binokulärt seende. Detta fenomen kallas för stereoblindhet [2]. 

 2.1 Rörelseparallax
En av de viktigaste djupindikatorerna är rörelseparallax [3] som uppstår på grund av 
en betraktares rörelse. När betraktaren rör huvudet förflyttar sig bilden av ett statiskt 
objekt över näthinnan i ögat med en hastighet som beror på avståndet till objektet [4]. 
Ett objekt som befinner sig nära betraktaren kommer röra sig med en högre hastighet, 
medan ett  objekt  längre bort  kommer att  ha en lägre hastighet.  Följande citat  av 
Hermann von Helmholtz är en av de mest använda förklaringarna av rörelseparallax 
[5]. 

”Suppose...that a person is standing in a thick wood, where it is impossible for him to 
distinguish...in the mass of foliage and branches all around him what belongs to one tree  
and what to another, or how far apart the separate trees are, etc. But the moment he  
begins to move...he gets an apperception of the material contents of the woods and their  
relations to each other in space...”

 2.2 Skymmande objekt
Att föremål som är nära skymmer föremål som är belägna längre bort 
kan hjälpa oss att avgöra det relativa avståndet mellan dem. För detta 
krävs  dock  att  vi  har  förmågan  att  urskilja  förgrundsfigurer  från 
bakgrunden,  det  vill  säga  att  vi  vet  vad  som  är  för-  respektive 
bakgrund. Rubins vas (figur 2.1 [4]) visar ett exempel där det inte 
klart vad som är bakgrund. Antingen ser man en vit vas på en svart 
bakgrund eller två svarta ansikten mot en vit bakgrund. 

 2.3 Fokus och konvergens
När ett öga fokuserar på ett objekt ändras tjockleken på dess lins så att man får en 
klar bild på objektet.  I och med denna ändring tänjs ögonmusklerna ut vilket kan 
hjälpa oss att uppfatta djup och avstånd. Konvergens har en liknande effekt, men 
uppstår på grund av att ögonen rör sig in mot näsan när blicken fokuserar på ett 
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Rubins vas



objekt. Båda indikatorerna är dock bara effektiva på korta avstånd. 

 2.4 Storlek och ljusstyrka
Den relativa storleken på objekt kan bidra till att avgöra det relativa avståndet mellan 
dem, under förutsättning att de antas vara av standardstorlek [4]. Objektens skalning 
kan då vara en indikator på avståndet eftersom ett  objekt längre bort kommer att 
generera en mindre bild på näthinnan. Ett exempel på denna princip kan ses i figur 
2.2,  där  de  mindre  objektet  uppfattas  befinna  sig  längre  bort.  Även den  relativa 
ljusstyrkan kan spela in då människan ofta anser att ett ljusare objekt befinner sig 
närmare om de i övrigt är lika [4]. 

Figur 2.2: Relativ storlek som djupindikator.

 2.5 Skuggor
När  objekt  belyses  bidrar  deras  skuggor  med  viktig  information  om  hur  de  är 
placerade i  vår omgivning.  Albert  Yonas et  al  visade i  slutet  av 1970-talet  att  en 
skuggas placering bidrar till att bedöma var ett objekt befinner sig i rummet [6]. I [6] 
visas  att  skuggors  rörelse  har  en  mycket  stor  inverkan  på  hur  vi  upplever  att 
motsvarande objekt rör sig. Även om objektet rör sig längs samma bana i miljön så 
är det skuggans rörelse som i många fall avgör hur vi uppfattar objektets rörelse. 
Effekten av skuggor är till och med så stark att den kan dominera andra indikatorer, 
som till exempel att alla objekt är av standardstorlek. I figur 2.3 [6] visas ett exempel 
på hur skuggans placering inverkar på vår uppfattning om bollens placering. Trots att 
bollen befinner sig i samma position och har samma storlek i de båda bilderna så 
upplevs den vara närmare kameran och högre upp i den vänstra bilden. I den högra 
bilden tycks däremot bollen vara längre bort och närmare marken. 
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 2.6 Djupuppfattning i simulerade miljöer
När  en  virtuell  tredimensionell  värld  simuleras,  i  till  exempel  ett  datorspel,  kan 
konflikter uppstå eftersom inte alla naturliga indikatorer finns tillgängliga. Viktiga 
indikatorer  som skuggor,  belysning,  storlek  och  skymmande  objekt finns  för  det 
mesta  tillgängligt,  men binokulära  indikatorer samt rörelseparallax saknas ofta på 
grund av den extra komplexitet som dessa medför. Normalt renderas en sådan värld 
dessutom på en tvådimensionell skärm vilket gör att även fokus sätts ur spel eftersom 
alla objekt befinner sig i skärmens plan. Avsaknaden av indikatorer kan i sin tur leda 
till att en försämrad förmåga att bedöma avstånd i den virtuella världen. 

Dessa  konflikter  kan  i  värsta  fall  leda  till  obehag  för  betraktaren,  i  form  av 
huvudvärk, yrsel eller illamående. 
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 3 Körsimulatorer
Körsimulatorer  erbjuder  många  fördelar  jämfört  med  verkligheten  för  att  studera 
förarbeteende  och  utveckla  fordon.  Repeterbarhet,  kostnad  och  säkerhet  är  alla 
bidragande faktorer till att simulatorer används för forskning och utveckling [1]. Men 
trots  den  viktiga  roll  som  körsimulatorer  har  för  forskningsinstitut  och 
fordonstillverkare  är  det  fortfarande  oklart  hur  pass  applicerbara  resultaten  från 
simulatorstudier är på den verkliga trafiken. 

Att  framföra  ett  fordon  är  en  aktivitet  som  anses  vara  dominerad  av  visuell 
information,  men det är  även känt att  annan sinnesinformation är relevant för att 
uppfatta och kontrollera rörelse [7]. Det är dock inte kartlagt exakt vilka indikatorer 
som är  nödvändiga  för  att  kontrollera  ett  fordon och  därmed vilka  som behöver 
finnas  tillgängliga  i  en  simulator  för  att  försäkra  sig  om  att  resultaten  från 
simulatorstudier  reflekterar  den  riktiga  trafiken.  I  dagens  körsimulatorer  finns  de 
flesta  relevanta  djupindikatorerna  tillgängliga  [7],  men  inte  alla.  Binokulära 
indikatorer samt rörelseparallax som uppstår på grund av förarens rörelser saknas 
ofta. 

Det är allmänt känt att förare kör fortare i simulatorer än i den riktiga trafiken, att 
avstånd underskattas  och  att  tidsuppskattningar  är  inkorrekta  [1].  Förare  tenderar 
även  att  ta  större  risker  i  simulatorer.  En  studie  presenterad  i  [8]  visade  att  det 
upplevda säkra avståndet till en framförvarande bil nästan dubblerades i simulatorn 
jämfört med samma situation på en riktig väg. Deltagarna i samma studie bads även 
uppskatta  avståndet  till  den  framförvarande  bilen  och  resultatet  visade  en  stor 
underskattning av avståndet för de flesta försökspersonerna vid körning i simulatorn. 

Ytterligare  ett  fenomen som uppstår  i  körsimulatorer  är  så  kallad  simulatorsjuka 
(simulator sickness), vilket är relaterat till åksjuka. Den vanligaste teorin varför åk- 
och  simulatorsjuka  uppstår  är  konflikter  mellan  våra  sinnen  [9].  En  sådan 
sinneskonflikt kan till exempel uppstå om den rörelse som man ser inte matchar den 
rörelse som man känner, vilket skulle kunna vara fallet i en fixerad simulator eller 
om bild- och rörelsesystem inte är korrekt kalibrerade. 1978 föreslog J.T. Reason en 
modell  som  bygger  på  att  sinnesinformation  även  måste  motstrida  tidigare 
erfarenheter för att åksjuka skall uppträda [9]. 

VTI  invigde  sin  första  simulator  redan  1984  och  man  har  sedan  dess  varit  en 
respekterad  aktör  inom  körsimulatorvärlden.  Idag  driver  man  tre  simulatorer 
(Simulator II, Simulator III samt Foerst) i sina lokaler i Linköping samtidigt som en 
fjärde simulator (Simulator IV) är under konstruktion i Göteborg. 

 3.1 Simulator III
Simulator  III  (figur  3.1)  invigdes  2004  och  är  just  nu  VTI:s  mest  avancerade 
simulator i drift. Normalt sitter en Saab 9-3-kabin i simulatorn, men det är möjligt att 
byta ut denna mot andra kabiner, däribland en tågkabin. Simulatorn används främst 
för  studier  som rör  personbilar.  Anläggningen  har  en  av  snabbast  accelererande 
simulatorerna i världen med en maximal acceleration på 0.8 g och den är placerad i 
VTI:s lokaler i Linköping [10]. 
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Simulatorns  rörelsesystem  är  uppbyggt  av  tre  delar:  linjär  förflyttning,  en 
tippfunktion  och  ett  vibrationsbord  (figur  3.2).  Den  linjära  förflyttningen  kan 
användas till att simulera krafter i såväl sidled som i färdriktningen. Simulatorn kan 
dock bara röra sig i en riktning under körning och för att byta mellan de båda lägena 
kan rörelseplattformen roteras 90 grader. 

Vanligtvis används förflyttning i sidled för att simulera de krafter som uppstår vid till 
exempel körfältsbyten och väjningsmanövrar, medan acceleration och inbromsning 
simuleras med hjälp av tippfunktionen. Om man använder den linjära förflyttningen 
för  att  simulera  krafter  i  färdriktningen  används  tippfunktionen  istället  till  att 
simulera sidokrafter  genom att  luta  hela  rörelseplattformen och på så vis  utnyttja 
gravitationen för att skapa en horisontell kraft. 

För att simulera fordonsrörelse i förhållande till vägytan, som till exempel kan uppstå 
på grund av ojämnheter i vägen, används ett vibrationsbord. Bordet flyttar kabinen i 
förhållande till skärmen och har en maximal rörelse på sex centimeter vertikalt och 
longitudinellt. Man kan utöver det även få kabinen att tippa upp till tre grader och 
kränga upp till sex grader. 

I Simulator III utgörs synfältet framåt av tre olika kanaler som renderas av varsin 
dator. Varje kanal projiceras av en separat projektor och totalt erhålls ett horisontellt 
synfält på 120 grader över den böjda projektorduk som är monterad i simulatorn. För 
att bilden ska se naturlig ut på den böjda duken behöver kanalerna skalas om för att 
ge rätt perspektiv. Kanalerna överlappar dessutom varandra lite grann för att undvika 
glapp  i  bilden.  Tre  ytterligare  kanaler  används  för  att  rendera  vyerna  för  de  tre 
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backspeglarna som utgörs av varsin mindre LCD-skärm. 

Figur 3.2: Rörelsesimulering i Simulator III.

 3.2 VTI:s mjukvaruarkitektur
VTI:s simulatorsystem är uppbyggt av ett antal delsystem (figur 3.3) som alla har 
sina egna arbetsuppgifter och dessa system är sammankopplade via ett gemensamt 
nätverk. Mjukvaran är till  största del baserad på Open Source- och egenutvecklad 
kod även om externa modeller och moduler ibland integreras [11]. 

För  att  beskriva  vägar  och  vägnät  använder  sig  VTI  av  det  öppna  formatet 
OpenDRIVE [12]. Informationen sparas i xml-format i xodr-filer och beskriver dels 
vägens geometri, men även andra funktioner som berör vägens utformning som till 
exempel körfält och korsningar. Användardefinierad data kan sedan läggas till för att 
skapa specialanpassningar för individuella applikationer. Detta används av VTI för 
att bland annat specificera texturer och 3D-objekt i separata resursfiler. 

Simulatorkärnan är  hjärnan  i  systemet  och  dess  uppgift  är  att  styra  simuleringen 
enligt uppsatt scenario. Kärnan är tänkt att kunna köras i alla VTI:s simulatorer och 
simulatorspecifik  kod  för  till  exempel  kabin  och  rörelsesystem  inkluderas  vid 
kompilering.  Kärnan  körs  i  200  Hz  på  en  Linuxdator  med  openSUSE  som 
operativsystem.  I  slutet  av  varje  iteration  av  huvudloopen  skickas  ny  data  till 
kabinen, rörelsesystemet, ljudsimuleringen och grafiken. Dessa delsystem behandlar 
i sin tur inkommande data och presenterar den för föraren. Grafikmjukvaran beskrivs 
närmare i avsnitt 3.3.1 medan rörelsesystemet och ljudsimuleringen inte behandlas 
ytterligare eftersom de ligger utanför projektets omfattning. 
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Figur 3.3: Blockdiagram över simulatorsystemet.
Alla  objekt  som förekommer  under  scenariot  representeras  av  aktörer  (actors)  i 
simulatorsystemet. Aktörerna är vanligtvis fordon, men kan även utgöra andra objekt 
som till exempel en älg. Den enklaste typen av aktörer är statiska aktörer som enbart 
har en position och som passar utmärkt för att exempelvis placera ut parkerade bilar. 
Dynamiska aktörer tillför ytterligare funktionalitet  för att hantera objekt i rörelse, 
däribland det egna fordonet. Kärnan är ansvarig för att uppdatera alla aktörer och 
skickar sedan ny data till grafiken. 

För att inte överbelasta kärnan implementeras vanligtvis extra funktionalitet som inte 
är  nödvändig  för  alla  simulatorkörningar  som  plugins.  Dessa  plugins  kan  sedan 
aktiveras specifikt för de projekt som vill ha den extra funktionaliteten. Dessutom 
kan man ställa in hur ofta en plugin ska köras, vilket kan vara lägre än 200 Hz. 

De olika delarna i kärnan, till exempel plugins, kan kommunicera med varandra med 
hjälp  av  interaktioner.  Varje  interaktion  identifieras  av  ett  namn  och  varje  del 
specificerar  vilka  interaktioner  som ska  tas  emot.  Interaktioner  kan  innehålla  ett 
godtyckligt antal datavariabler. Det går också att aktivera externa interaktioner för att 
låta  utomstående  applikationer  interagera  med  kärnan.  Även  ParameterMap kan 
användas för att dela data.  ParameterMap kan ses som en databas som utgörs av 
nyckel-värde-par där nyckeln är en textsträng och värdet kan vara av godtycklig typ. 

Vid uppstart av kärnan anges vilket projekt som ska köras och varje projekt har sitt 
eget scenario och sina egna händelser (events). En händelse är en situation som kan 
inträffa under simulatorkörningen, till exempel långsammare trafik på vägen eller en 
omkörningssituation. En händelse specificerar vilka aktörer som förekommer under 
dess livstid och hur de ska agera via olika strategier.  En strategi kan exempelvis 
bestämma vilken hastighet ett fordon ska hålla eller i vilket körfält fordonet ska köra. 
Ett flertal strategier finns idag implementerade, men det är även möjligt att skapa nya 
strategier om ingen passar. En aktör kan ha upp till fyra olika strategier samtidigt. 
Till varje händelse hör även en uppsättning loggningsvariabler för att logga relaterad 
data. 

I  scenariot  exekveras  actions när  ett  villkor  för  en  trigger  är  uppfylld,  som till 
exempel kan vara positions- eller tidsbaserad. En  action kan bland annat starta en 
händelse, men även utföra andra handlingar genom att skicka interaktioner. Utöver 
scenario  och  händelser  specificeras  för  varje  projekt  vilka  parametrar  som  ska 
loggas, vilka plugins som ska köras samt OpenDRIVE-filen för vägen. 
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 3.2.1 VISIR
Visual Simulation of Road or Rail är VTI:s egenutvecklade grafikmjukvara som är 
tänkt att kunna köras i alla deras simulatorer, såväl nuvarande som framtida. VISIR 
är baserat på grafikbiblioteket OpenSceneGraph (se avsnitt 3.3.1.1). Figur 3.4 visar 
hur väg och miljö renderad av VISIR kan se ut. 

Figur 3.4: Framkanalen i VISIR.
Grafikmjukvaran körs under Microsoft Windows och på varje grafikdator placeras en 
konfigurationsfil som anger vilken kanal som ska renderas på just den datorn. Detta 
medför att VISIR inte behöver installeras på varje grafikdator utan det räcker med en 
installation på en nätverksplats som alla datorer kan nå. 

VISIR  använder  OpenDRIVE-formatet  för  att  generera  vägen  och  omgivningen. 
Genereringen sker när grafiken startas upp, men de resulterande scengraferna kan 
cachas i ive-filer för att snabba upp uppstarten av mjukvaran nästa gång som samma 
väg används. Figur 3.5 ger en överblick över VISIR:s scengraf, där de gråmarkerade 
noderna visar vad som kan cachas. 
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Figur 3.5: Förenklad scengraf för VISIR.
Under körning är VISIR passiv vilket betyder att kärnan sköter alla uppdateringar av 
aktörer och sedan skickar ny data till grafiken. Det går även att köra grafiken utan 
kärnan  och  då  erbjuds  styrning  via  tangentbord,  men  detta  används  främst  vid 
utveckling. 

Världen  renderas  sett  från  en  observatörs  (observer)  synvinkel.  Normalt 
representerar  observatören  fordonets  förare,  men  det  är  även  möjligt  att  placera 
observatören på andra positioner i miljön. En observatör är alltid kopplad till en aktör 
och flyttas när aktören sätts i rörelse. 

I  VISIR förekommer  fyra  olika  koordinatsystem varav  två  stycken  kommer  från 
OpenDRIVE-specifikationen: inertiala koordinater och vägkoordinater. Det inertiala 
systemet är ett linjärt ortogonalt högersystem där positiv x-riktning är framåt, positiv 
y-riktning åt vänster och positiv z-riktning uppåt. 

Vägkoordinaterna  är  det  enda  olinjära  koordinatsystemet  då  det  följer  vägens 
mittlinje.  Koordinaterna  kallas  även  för  srh-koordinater  där  s-koordinaten  anger 
positionen längs mittlinjen och nollpunkten motsvarar vägens början. Den laterala 
positionen på vägen beskrivs av r-koordinaten med nollpunkt vid vägens mittlinje 
och positiv riktning åt vänster, medan h-koordinaten motsvarar höjden över vägen. 
Figur  3.6  visar  hur  inertiala  koordinater  och  vägkoordinater  förhåller  sig  till 
varandra. 

Utöver dessa finns även lokala koordinater och OpenSceneGraphs koordinatsystem. 
Det  lokala  koordinatsystemet  kan  användas  för  att  specificera  en  offset från  en 
inertial  koordinat  eller  en  vägkoordinat.  Denna  offset skulle  till  exempel  kunna 
beskriva  förarens  eller  en  backspegels  position  relativt  den  egna  bilen.  Likt  det 
inertiala  systemet  pekar  x  framåt,  y  åt  vänster  och  z  uppåt.  OpenSceneGraphs 
koordinatsystem motsvarar OpenGL-koordinater och dessa används vid renderingen 
av scenen. I OpenGL-koordinater ligger x- och y-axlarna i skärmens plan (höger och 
upp) medan z-axeln pekar ut ur skärmen. 
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Figur 3.6: OpenDRIVE-koordinater.

 3.2.1.1 OpenSceneGraph

OpenSceneGraph  (OSG)  [13]  är  ett  open  source  och  plattformsoberoende 
grafikbibliotek för effektiv rendering av 3D-grafik. OSG är skrivet i objektorienterad 
C++  och  använder  OpenGL  för  rendering.  Biblioteket  förenklar  många  av  de 
operationer som kan utföras med OpenGL. För utökad funktionalitet finns även ett 
antal nodekits som bland annat innehåller stöd för skuggor, text och partikelsystem. 
Ett av dessa, osgShadow, beskrivs närmare i avsnitt 5.2.1.1. 

OpenSceneGraph  använder  sig  av  scengrafteknologi  för  att  strukturera  data  för 
effektiv  rendering.  Scengrafen  har  en  rotnod  och  under  denna  används  olika 
gruppnoder för att  organisera  geometrin där varje grupp kan ha godtyckligt  antal 
undergrupper. I  lövnoderna längs ner i scengrafen återfinns själva geometrin som 
scenens objekt är uppbyggda av. 

Scengrafer erbjuder ofta ett flertal olika typer av noder för bred funktionalitet som till 
exempel  switch-noder som kan aktivera och inaktivera sin undernoder, LOD-noder 
(level  of  detail)  som  väljer  undernod  baserat  på  avståndet  till  kameran  och 
transformnoder som kan användas för att flytta, rotera och skala objekt. 

 3.2.2 Smart Eye Pro
Smart Eye Pro är ett kamerabaserat system som möjliggör detektering av huvud- och 
ögonrörelser  i  tre  dimensioner  och  systemet  stöder  upp  till  sex  kameror  vilket 
möjliggör ett stort synfält [14]. För att minimera störningar från externa ljuskällor 
används IR-dioder för att belysa ansiktet. I Simulator III används för närvarande tre 
kameror och deras placering visas i figur 3.7. Det finns även ett enkamerasystem 
tillgängligt för Simulator II. 
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Mjukvaran körs på en vanlig PC och data kan sedan distribueras till andra enheter via 
UDP- eller TCP-kommunikation. Data kan även loggas lokalt på datorn. 

Innan Smart Eye Pro kan börja användas måste kamerorna kalibreras och en profil 
skapas för användaren. Kalibreringen sker genom att hålla upp en kalibreringsplatta 
(figur 3.8) framför kamerorna vars rutmönster är  känt av Smart Eye Pro. Utifrån 
plattan beräknar programmet sedan förhållandet mellan kamerorna. Om kamerorna 
flyttas måste kalibreringen göras om. 

Efter kalibreringen är det dags att skapa en profil för användaren. Profilen innehåller 
bland annat en huvudmodell som består av information om var alla anletsdrag så som 
mungipor, ögonvrår och näsborrar är placerade. Det är dessa punkter som Smart Eye 
Pro sedan använder för att detektera användaren. När man skapar en profil behöver 
man först  ta en uppsättning bilder (snapshots).  Dessa bilder kan man antingen ta 
manuellt  eller  så  kan  man  låta  Smart  Eye  Pro  ta  dem automatiskt.  I  nästa  steg 
används sedan bilderna för att markera anletsdragen hos användaren och på så sätt 
skapa huvudmodellen. Även här kan man låta Smart Eye Pro göra en del av jobbet 
genom att använda automatisk identifiering av anletsdrag. De markerade punkterna 
kan sedan granskas och ändras efter behov, med hjälp av den dialog som visas i figur 
3.9. Man kan även göra hela markeringsjobbet på egen hand.  Det går att använda 
systemet utan att skapa en profil, men då försämras noggrannheten. 
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Som standard  lägger  Smart  Eye  Pro sitt  koordinatsystem så att  x-  och  y-axlarna 
hamnar i kalibreringsplattans plan med x åt vänster och y uppåt. Dessa axlar bildar 
tillsammans  med  z-axeln,  som  pekar  rakt  ut  från  brädet  mot  kamerorna,  ett 
ortogonalt högersystem. Det går även att placera origo i en av kamerorna med z-
riktningen pekandes ut ur kameran eller definiera sitt eget koordinatsystem. 

Även om Smart Eye Pro i de flesta fall fungerar bra så finns det vissa fallgropar som 
kan försämra prestandan och ge dålig detektering samt en instabil utsignal. 

Den viktigaste åtgärden för att få Smart Eye Pro att fungera så bra som möjligt är att 
vara noggrann när man skapar användarprofiler. Om man inte tar sig tid till det är 
risken  stor  att  man  får  dålig  detektering  av  föraren  och  att  Smart  Eyes 
koordinatsystem ”hoppar omkring”. Ju fler  punkter man kan markera desto bättre 
kommer  detekteringen troligtvis  att  bli.  Det är  också fördelaktigt  om man kan ta 
bilder inom hela det område som användaren kan tänkas röra sig. Om man tror att 
användaren kommer att röra sig upp till två decimeter i sidled, så är det lämpligt att 
ta bilder då användaren befinner sig i de positionerna. Det är även bra att få med de 
huvudrotationer som till exempel kan uppstå när en förare tittar i backspeglarna. 

Baserat på erfarenhet från detta projekt ger manuellt tagna bilder tillsammans med 
automatisk detektering av anletsdrag följt av justering av punkter baserat på Smart 
Eyes feedback ett bra resultat i de flesta fall. 

Hur  bra  detekteringen  blir  beror  delvis  på  profilen,  men  även  på  hur  tydliga 
anletsdrag användaren har. Om man skapar en till synes mycket bra profil så är det 
ändå inte säkert att detekteringen blir bra om det är svårt för Smart Eye att urskilja 
anletsdragen. Glasögon kan också utgöra en problemkälla eftersom reflektionerna i 
dessa kan medföra att  ögonvrårna inte kan detekteras. Ögonvrår utgör tillsammans 
med näsborrar och mungipor de viktigaste anletsdragen för detekteringen. 
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Figur 3.9: Profilmarkeringar i Smart Eye Pro 5.6.
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 4 Metoder
Målet  med projektet  är  att  hitta  metoder som kan förbättra förmågan att  bedöma 
avstånd i körsimulatorer. I detta kapitel presenteras ett par metoder som kan eller har 
visats ha en inverkan på avståndsbedömning. 

 4.1 Rörelseparallax
Rörelseparallax (avsnitt 2.1) anses vara en av de viktigaste djupindikatorerna. Denna 
indikator  saknas  dock  ofta  i  simulatorer  [7],  men  enligt  samma  källa  kan 
rörelseparallax vara nödvändigt för korrekt avståndsbedömning i körsimulatorer. 

I en körsimulator uppnås rörelseparallax genom att ändra positionen utifrån vilken 
bilden  renderas genom  att  detektera  förarens  rörelser.  På  så  sätt  visas  alltid 
omgivningen från förarens synvinkel. 

 4.2 Skuggor
Som beskrevs i avsnitt 2.5 har skuggor en viktig roll när det gäller att bestämma var i 
rummet som ett objekt befinner sig. Avsaknad av skuggor i en körsimulator kan leda 
till uppfattningen att exempelvis fordon ”flyter” ovanpå vägen. Skuggor hjälper på så 
sätt till att koppla fordonen till vägen, utöver den höjda realismen den ger i miljön. 

 4.3 Stereoskopi
Stereoskopi  är  en  metod  som  drar  nytta  av  vårt  binokulära  seende  för  ge  en 
djupupplevelse. Det finns flera olika metoder inom stereoskopi, men grundprincipen 
för samtliga är att presentera två olika bilder för våra ögon. 

Den  enklaste  typen  av  stereoskopi  kallas  för  anaglyf.  En  anaglyfbild  möjliggör 
djupupplevelse  när  den  betraktas  med  färgade  glasögon  [18].  Bilden  består 
egentligen av två bilder som är förskjutna och färgade i till exempel rött och blått. 
Glasögonen har sedan samma färger där det röda glaset filtrerar bort den röda bilden 
och den blå bilden filtreras bort av det blåa glaset [2]. 

För rörlig bild kan man även använda sig av polariserade glasögon för stereoskopi. 
Dessa glasögonen polariserar ljuset från bildkällan så att rätt bild når rätt öga. En 
tredje  variant  är  att  använda  glasögon  där  det  ena  glaset  är  stängt  under  varje 
bildruta. Filmen spelas sedan upp i dubbla hastigheten där varannan bildruta visas 
för höger öga och varannan för vänster öga. 

Just nu görs en stark satsning på stereoskopi inom teve, film och spelindustrin där 
den så kallade 3D-tekniken används i allt större utsträckning. 

 4.3.1 Autostereoskopi
Autostereoskopi är ett samlingsnamn för de metoder som uppnår stereoskopi utan 
behov av extra utrustning och kallas vardagligt för "glasögonfri 3D". 

En sådan metod kallas för parallax barrier. Parallax barrier kan ses som ett filter som 
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placeras ovanpå en vanlig skärm som vinklar ljuset så att rätt bild ses av rätt öga. De 
båda bilderna renderas  samtidigt  på skärmen där varannan kolumn består  av den 
vänstra  bilden och varannan kolumn av den högra bilden.  Nackdelen med denna 
metod är dock att betraktaren måste vara placerad i en specifik punkt (sweet spot) för 
att  få  en  korrekt  djupupplevelse  och  att  den  horisontella  upplösningen  halveras. 
Tekniken kommer bland annat att användas i Nintendos kommande 3DS-konsol [19]. 

 4.4 Förarposition
Förarens  position  i  höjdled (driver  eye  height)  kan  ha en effekt  på förmågan att 
bedöma avstånd. I [8] observerades att avståndet till en långsammare bil ökade med 
en  högre  position,  medan  [20]  däremot  inte  såg  någon  effekt  av  en 
positionsförändring. En högre position visades däremot ge en ökad hastighet i både 
[8] och [20]. 

Dessa resultat visar att det kan vara viktigt att matcha positionen i simulatorn till 
motsvarande verkliga position, till exempel om det simulerade fordonet är en SUV 
gentemot en sportbil, för att få tillförlitliga studieresultat. 

 4.5 Rörelseoskärpa
I fotografier och på film uppstår rörelseoskärpa (motion blur) på grund av att objekt 
rör sig under exponeringstiden då kameran fångar bilden på film [15] (figur 4.1 [16]). 
Motsvarande  effekt  kan  användas  i  animering  och  stillbilder  för  att  ge  en  mer 
naturlig känsla och påvisa rörelse och hastighet. 

Figur 4.1: Rörelseoskärpa.
I  en  körsimulator  kan  metoden  vara  användbar  för  att  förbättra 
hastighetsuppfattningen.  En  studie  presenterad  i  [17]  visade  att  införandet  av 
rörelseoskärpa  ökade  hastighetsuppfattningen  något,  men  att  effekten  blev  den 
omvända om man använde för mycket.  Rörelseoskärpa rekommenderades därmed 
för att motverka underskattningen av hastighet i körsimulatorer. 

 4.6 Diskussion
Av de ovan nämnda metoderna implementerades och testades  rörelseparallax och 
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skuggor under detta projekt. rörelseparallax var något som VTI under en längre tid 
velat  testa,  så  det  fick  högsta  prioritet.  Skuggor  fanns  i  VTI:s  tidigare 
grafikmjukvara, men var ännu inte implementerat i VISIR. 

Även om stereoskopi är en teknik som skulle vara mycket intressant att testa i en 
simulator så är det ogenomförbart i detta projekt, eftersom införandet av tekniken 
skulle kräva inköp av ny utrustning och större förändringar av grafikmjukvaran. 

Övriga  metoder  var  relaterade  till  hastighetsuppfattning,  vilket  inte  var  huvud-
inriktningen för detta arbete. 
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 5 Tekniska problem och lösningar
Under projektets gång uppstod en del tekniska problem som behövdes lösas för att få 
de två valda metoderna att fungera tillfredsställande. I detta kapitel presenteras och 
förklaras  dessa  problem  tillsammans  med  implementerade  lösningar.  För  vissa 
problem redovisas även alternativa lösningar som uppmärksammats under arbetet. 

Implementationen av rörelseparallax och skuggor beskrivs i kapitel 6. 

 5.1 Rörelseparallax
För  att  få  rörelseparallaxeffekten  att  kännas  realistisk  och  göra  det  möjligt  att 
använda  den  i  simulatorn  är  det  viktigt  att  minimera  de  problem som stör  den 
naturliga känsla som rörelseparallax ämnar att introducera. 

 5.1.1 Tidsfördröjningar
En  förutsättning  för  att  rörelseparallax  skall  fungera  i  praktiken  är  att  systemet 
reagerar  direkt  då  föraren  rör  på  sig.  I  simulatorsystemet  uppstår  dock 
tidsfördröjningar från det att Smart Eye Pro detekterar föraren tills positionsdata når 
grafiken, främst på grund av de beräkningar som utförs i simulatorsystemets olika 
delar.  Om  tidsfördröjningarna  inte  hanteras  korrekt  kommer  föraren  uppleva  att 
bilden släpar efter vid rörelse och det kan även vara en källa till åksjuka. 

Lösning

För att övervinna tidsfördröjningarna och eliminera eftersläpningen i bilden används 
en prediktionsalgoritm som försöker förutsäga var föraren kommer att befinna sig 
baserat på nuvarande och tidigare data. Det är viktigt att en sådan algoritm är såväl 
korrekt som snabb för att föraren ska uppleva att systemet följer dennes rörelser. Vid 
normal körning rör sig inte en förare speciellt mycket förutom i specifika situationer 
som till exempel vid omkörningar. Dessa oregelbundna rörelser kan vara ett problem 
om prediktionsalgoritmen inte reagerar tillräckligt snabbt vid förändringar. 

Ett  av  de  vanligaste  valen  är  att  använda  en  Kalmanfilter-baserad 
prediktionsalgoritm, men i detta projekt har dock  Double Exponential Smoothing-
baserad prediktion (DESP) implementerats. Enligt [21] har denna algoritm samma 
precision som Kalman-baserad prediktion,  men är klart  snabbare samt enklare att 
förstå och implementera. 

DESP-algoritmen förutsäger en användares position τ steg in i framtiden med hjälp 
av en enkel linjär regressionsekvation, där varje steg motsvarar ett samplingsintervall 
i tid. Ett större τ kommer därmed att innebära en prediktion längre fram i tiden, men 
också att felet vid riktningsförändringar blir större. Ett mindre τ ger uppenbart en 
omvänd effekt. Med en samplingsfrekvens på 50 Hz skulle τ = 1,2,3 därmed innebära 
förutsägelser 20, 40 respektive 60 millisekunder in i framtiden. Hur stor vikt som ska 
ges  till  ny  respektive  gammal  data  kan  kontrolleras  med  hjälp  av  parametern 
α ϵ [0,1),  ju  större  α  desto  mer  vikt  på  nya  värden.  Ett  högre  α  kommer  att  ge 
snabbare respons, men kommer samtidigt att ge mer brus eftersom man tar med mer 
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av signalen från Smart Eye. På så sätt görs även en viss filtrering av insignalen. 

Algoritmen som implementerats beskrivs av (5.1), (5.2) och (5.3) och härledning av 
formlerna återfinns i [21]. p t  är den avlästa positionen vid tid t och p t  den 
predikterade positionen τ steg in i framtiden vid tid t. 
S pt

=  p t  1−S pt −1
(5.1)

S pt

[2 ] = S pt
 1−S pt −1

[2 ] (5.2)

p t = 2 
1−  S p t

1 
1−  S pt

[2 ] (5.3)

Tester i Simulator III visade att τ = 15, vilket motsvarar 150 millisekunder (se avsnitt 
6.1), och α = 0,25 gav en bra och följsam prediktion. 

 5.1.2 Brus i Smart Eye-data
Utdata från Smart Eye innehåller brus och det är viktigt att kunna reducera det för att 
bilden inte ska kännas skakig och för föraren bli ett irritationsmoment som förstör 
körupplevelsen och rörelseparallaxeffekten. Man kan även tänka sig att  en skakig 
bild kan orsaka obehag för föraren i form av yrsel eller illamående. Nivån på bruset 
kan variera beroende på antalet kameror, deras placering samt kalibreringen av dem. 
Hur mycket bruset behöver behandlas varierar därmed från fall till fall. Generellt sett 
borde  fler  kameror  ge  en  stabilare  signal.  Dessutom  kan  bruset  förstärkas  av 
prediktionsalgoritmen. 

Hur mycket bruset märks beror på avståndet till objekt i miljön; ju längre bort ett 
objekt befinner sig desto mindre påverkar bruset eftersom förändringen i vinkel blir 
mindre. Även vid högre hastigheter minskas brusets effekt. Observationer i Simulator 
III visade inte någon ökning i brus då rörelsesystemet användes. 

Backspeglarna är känsligare för bruset än förarens vy eftersom de representerar en 
reflekterad vektor baserad på förarens position och spegelns plan. En förändring i 
förarens position kommer därmed att ge en större förändring i spegelvyn. Ibland har 
speglarna även en förstoringsfaktor som förstärker effekten. Dessutom syns den egna 
bilen, som befinner sig nära förarens position, delvis i speglarna. Mittenbackspegeln 
är extra känslig på grund av att den är placerad närmast föraren. 

En  brusmätning  med  ett  huvud  från  en  krocktestdocka  (figur  5.1)  med  ett 
enkamerasystem visade att bruset är i princip noll om man låter dockan stå helt still, 
men att lite brus uppstår vid rörelse (figur 5.1). Det visar att det inte finns inbyggt 
brus i Smart Eye-systemet, men att det tar lite tid på sig att ställa in sig vid rörelser. 
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Lösning

I  rörelseparallaxpluginen  (se  avsnitt  6.1) i  simulatorkärnan  används  tre  första 
ordningens lågpassfilter, ett för varje dimension, för att filtrera insignalen från Smart 
Eye  innan  prediktionsalgoritmen  beräknar  nästa  position.  Filtrens 
överföringsfunktion  återfinns  i  formel  (5.4)  där  fc är  brytfrekvensen.  Eftersom 
behovet  av  filtrering  varierar  för  olika  situationer  kan  de  tre  filtren  aktiveras 
oberoende av varandra och olika brytfrekvenser kan specificeras för de olika filtren. 

H  s = 1
1s⋅Tr

= 1

1 s
2 f c

(5.4)

Denna  filtrering  visade  sig  dock  inte  vara  tillräcklig  för  att  reducera  bruset  i 
backspeglarna  och  därför  fick  ytterligare  filtrering  implementeras  för  speglarna  i 
VISIR. Här används ett viktat medelvärde mellan den senaste och den ursprungliga 
reflektionsvektorn  för  att  begränsa  rörelsen  och  därmed  bruset.  Filtreringen  i 
speglarna kan inte konfigureras när behovet av filtrering ändras för olika situationer. 

Problemet  med  lågpassfiltrering  är  dock  att  det  introducerar  ytterligare 
tidsfördröjningar i systemet, vilket i detta fall inte är önskvärt. Därför är det viktigt 
att  inte  filtrera  mer  än  nödvändigt  för  att  få  så  små  fördröjningar  som möjligt. 
Eftersom föraren främst rör sig i sidled är det sannolikt extra viktigt att hålla denna 
riktning fri från fördröjningar. 
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 5.1.3 Signalförlust från Smart Eye Pro
Eftersom Smart  Eye  Pro förlitar  sig  på  användarens  anletsdrag för  att  identifiera 
ögon- och huvudrörelser så tappar systemet detekteringen om dessa inte kan hittas 
och man får därmed ingen ny utdata. Den vanligaste orsaken till att detta problem 
uppstår  är  kamerornas  begränsade  synfält,  det  vill  säga  att  användaren  hamnar 
utanför  det  område  som  kamerorna  kan  se.  Men  även  huvudrotation,  som  till 
exempel kan uppstå när en förare tittar i någon av backspeglarna, samt föremål som 
skymmer ansiktet kan orsaka signalförlust. 

De delproblem som behöver behandlas är vad som ska hända då signalen försvinner 
och vad som ska ske då man återfår signalen igen. 

Lösning

För att kunna detektera signalförlust så skickar Smart Eye Pro ett kvalitetsvärde för 
huvudpositionen. Värdet är 0 om ingen kamera kan detektera föraren, 0.5 om exakt 
en kamera ser föraren och 1 om två eller fler kameror detekterar föraren. Enligt [14] 
betyder ett värde som är mindre än 1 att positionsdata inte är tillförlitlig och i denna 
implementation används därmed bara insignalen om kvalitetsvärdet är 1. 

Eftersom  man  inte  kan  veta  var  föraren  tar  vägen  när  man  tappar  signalen  så 
beräknas ingen ny prediktion under tiden som insignalen är borta, det vill säga bilden 
stannar i den senaste positionen. För att hålla liv i bilden läggs dock lite brus på 
utsignalen så att den inte är helt still när signalen försvinner. 

En alternativ  lösning  skulle  vara  att  fortsätta  röra  sig  i  samma riktning  som när 
signalen försvann, men inom ett begränsat område. Men eftersom det alltid finns en 
liten skillnad i position mellan två iterationer  så skulle det betyda att bilden alltid 
skulle ”flyta iväg” när man tappar signalen. Dessutom skulle det vara omöjligt att 
förutse eventuella förändringar i riktning som föraren gör då signalen är borta. 

När man återfår signalen från Smart Eye kan det skilja en del mellan den gamla och 
nya positionen och det är inte lämpligt att direkt hoppa till den nya positionen. Därför 
behövs en mjuk övergång och i detta fall har två olika lösningar implementerats. Den 
första lösningen bygger på att man gör övergången över ett fixt antal iterationer. I 
varje iteration uppdateras målet så att övergången alltid görs mot den senast avlästa 
positionen. Om avståndet mellan gamla och nya positionen är stort kan man dock 
fortfarande få onaturligt stora hopp i bilden. 

Den andra lösningen begränsar därför istället sträckan som bilden kan röra sig mellan 
två iterationer. Prediktionsalgoritmen (avsnitt 5.1.1) beräknar fram en ny position och 
om avståndet dit är längre än det angivna maximala avståndet så begränsas rörelsen. 
Tester utförda med ett enkamerasystem visade att det största avståndet mellan två 
iterationer var ungefär två centimeter när en användare försökte röra huvudet så fort 
som möjligt i sidled. 

Båda  dessa  lösningar  introducerar  dock  extra  tidsfördröjningar  under  tiden  som 
övergången görs. Här spelar även Smart Eye Pro in då systemet tar lite tid på sig att 
detektera föraren igen när denna åter kommer in i bilden. 

En  ytterligare  metod  för  att  reducera  problemet  är  att  markera  många  punkter 
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användarprofilerna i Smart Eye Pro (se avsnitt 3.2.2). Det är oftast inget problem att 
få med många punkter för ögonvrår och mungipor, men genom att till exempel ha 
fler markeringar för öronen kan prestandan vid huvudrotationer förbättras. 

Den bästa lösningen för att  lösa detta problem hade varit  att  utvidga kamerornas 
synfält. Allra helst hade man velat ha fler kameror för att täcka upp ett större område, 
men  att  flytta  kamerorna  längre  bort  hade  sannolikt  kunnat  reducera  problemet. 
Ingen av dessa lösningar var dock möjliga att genomföra i detta projekt. 

 5.2 Skuggor
I detta avsnitt presenteras de tekniska problem som uppstod vid implementationen av 
skuggor i VISIR. 

 5.2.1 Val av skuggteknik
Det finns ett flertal olika tekniker som kan användas för att generera skuggor i en 
3D-värld. Först måste man bestämma om man ska använda statiska eller dynamiska 
skuggor. Statiska skuggor består normalt av en förgenererad textur, till exempel som 
i figur 5.2, som appliceras i världen, medan dynamiska skuggor renderas i realtid 
baserat på scenens utformning och innehåll utifrån ljuskällans position. Båda typerna 
har  sina  för-  och  nackdelar;  statiska  skuggor  går  snabbt  att  rendera,  men  är 
begränsade till sin förgenererade form. Dynamiska skuggor kan däremot ge ett mer 
realistiskt resultat, men i utbyte mot en prestandakostnad. 

En ytterligare aspekt som behöver tas i beaktande i detta projekt är att vissa objekt i 
landskapet representeras av billboards, det vill säga de är tvådimensionella. 

Lösning

Eftersom OpenSceneGraph  används  i  VISIR  är  det  naturligt  att  använda  OSG:s 
skuggbibliotek osgShadow för att implementera dynamiska skuggor i grafikmotorn. 
För att generera skuggor med osgShadow placeras först all geometri som ska kasta 
eller ta emot skuggor under en ShadowedScene-nod. I delgrafen under denna nod kan 
sedan  två  nodmasker  (CastsShadow och  ReceivesShadow)  användas  för  att 
kontrollera vilka noder som ska kasta och ta emot skuggor. I dagsläget stöds dock 
bara  CastsShadow av  osgShadow.  Det  är  möjligt  att  placera  mer  än  en 
ShadowedScene-nod i scengrafen, men delgraferna kommer att hanteras separat vid 
skuggenereringen. 

osgShadow stödjer ett  flertal  skuggtekniker,  bland annat skuggmappning (shadow 
mapping), mjuk skuggmappning och skuggvolymer (shadow volumes). Efter tester 
av  de  tillgängliga  skuggteknikerna  togs  beslutet  att  använda  skuggmappning 
eftersom denna teknik fungerade bäst i sitt originalutförande. 

Skuggmappning är en av de enklaste och minst prestandakrävande teknikerna för att 
rendera skuggor i realtid, men uppnår trots det oftast bra resultat. Tekniken bygger på 
att ljuskällan "ser" alla belysta ytor, medan de skuggade ytorna är gömda [22]. I det 
första steget renderas en djupbild (depth / shadow map) från ljuskällan mot scenen 
där varje pixel innehåller avståndet till den närmast synliga ytan från ljuset. Detta 
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steg kostar väldigt lite då en sådan bild redan är en del av standardpipelinen i dagens 
grafikhårdvara. I nästa steg, vid renderingen av själva scenen, jämförs sedan värdena 
i djupbilden med avståndet till ljuskällan för varje fragment. Om avståndet till ljuset 
är  större  än  motsvarande  värde  i  djupbilden  så  är  fragmentet  skuggat.  Normalt 
används en fragmentshader för skuggmappning och det gäller även osgShadow. 

Ett  fragment  kan  ses  som en  kandidat  för  en  specifik  pixel  och  innehåller  den 
information  som  behövs  för  att  rendera  pixeln.  Om  fragmentet  används  i  den 
slutgiltiga bilden beror på vilka inställningar som används vid renderingen. I många 
fall ignoreras ett  fragment om det befinner sig längre bort  än det pixelvärde som 
redan  finns  på  motsvarande  position.  En  shader  är  ett  program  som  körs  på 
grafikprocessorn (GPU:n) och fragmentshaderns uppgift är att beräkna färgvärdet för 
varje fragment. Färgen kan till exempel bero på texturdata och dimma. 

osgShadows skuggmappning är dock inte lämplig om man vill ha mjuka skuggor då 
skuggrenderingen  ger  hårda  kanter  mellan  skuggade  och  belysta  områden.  För 
sådana skuggor finns som tidigare nämnts mjuk skuggmappning att tillgå. Tekniken 
är även begränsad av upplösningen på djupbilden, vilken inte kan göras hur stor som 
helst, och man kan dessutom behöva rendera flera djupbilder för att täcka upp hela 
det område som man vill rendera skuggor inom. 

Kombinationen av dynamiska skuggor och den vegetation som utgörs av billboards i 
VISIR gav vissa problem,  bland annat  att  skuggorna försvann när  ljuset  riktades 
längs  billboarden,  och därför användes inte dynamiska skuggor för dessa.  Istället 
lades en statisk skugga rakt under objektet i form av rund mörk cirkel med mjuka 
kanter (figur 5.2) som tonades in i marken. Resultatet kan ses i figur 6.4. 

Figur 5.2: Textur för statisk skugga.

 5.2.2 Aliasing vid skuggrendering
Eftersom  djupbilden  består  av  diskreta  sampel uppstår  aliasing,  vilket  ger  en 
trappstegseffekt vid skuggans kanter (se figur 5.3). Effekten kan förstärkas ytterligare 
om en  stor  del  av  scenen  projiceras  till  en  mindre  del  av  djupbilden,  vilket  till 
exempel  sker  om  man  försöker  generera  skuggor  inom  ett  för  stort  område. 
Upplösningen  på  djupbilden  har  också  en  inverkan  på  hur  mycket  aliasing  som 
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uppstår. 

I denna applikation behövs inte perfekta skuggor eftersom föraren antagligen inte 
kommer  att  märka  skillnaden,  men  det  finns  ändå  en  gräns  för  vad  som  är 
acceptabelt. Som en följd av aliasing-problemet uppstod även problem med kvalitén 
på självskuggningen av objekt, vilket också kan ses i figur 5.3. 

Lösning

För att reducera aliasing-problemet genererades dynamiska skuggor enbart inom ett 
begränsat område framför eller bakom den egna bilen, beroende på vilken vy det är 
som renderas.  Storleken på området  samt upplösningen för djupbilden gjordes så 
stora som möjligt utan att prestandan påverkades och skuggornas kvalitet fortfarande 
var acceptabel. Nackdelen är att skuggorna dyker upp på ett visst avstånd, men detta 
verkade  inte  vara  något  som  föraren  lade  märke  till  baserat  på  resultaten  från 
simulatorförsöket (avsnitt 7.3). 

En alternativ lösning hade varit  att  omorganisera scengrafen för att  skapa mindre 
områden där man renderar  separata djupbilder  med minskad aliasing.  Alla objekt 
inom samma område hade då placerats under en egen  ShadowedScene-nod. Denna 
lösning skulle dock innebära att man dynamiskt skulle behöva flytta rörliga objekt 
som till exempel fordon mellan dessa områden. Dessutom måste man fundera på hur 
man  ska  hantera  skuggor  som  går  över  områdenas  gränser.  Eftersom  separata 
djupbilder skulle renderas för varje område tillkommer en prestandakostnad och i 
slutändan behöver man ändå begränsa antalet områden som man genererar skuggor 
inom. 

För  att  kontrollera  självskuggningen  infördes  en  sanningsvariabel  i  den 
fragmentshader som används för att applicera djupbilden på scenen. Variabeln säger 
om djupbilden ska användes eller inte för fragmentet och värdet sätts sedan till falskt 
för lämpliga noder i scengrafen. En nackdel med denna lösning är dock att ett objekt 
inte  enbart  kan  skuggas  av  andra  objekt,  men  denna  bieffekt  ansågs  inte  vara 
tillräckligt allvarlig för att behandlas ytterligare. 
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Figur 5.3: Självskuggad bil.
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 6 Implementation
I  detta  kapitel  beskrivs  implementationerna  av  de  två  valda  metoderna: 
rörelseparallax och skuggor. 

 6.1 Rörelseparallax
För  att  göra  simulatorkärnan  oberoende  av  rörelseparallaximplementationen 
utformades algoritmen som en plugin till kärnan som kan aktiveras specifikt för de 
projekt  som vill  använda  rörelseparallax.  För  att  inte  överbelasta  grafikmotorn  i 
onödan har så mycket beräkningar som möjligt placerats i kärnan. 

Innan rörelseparallax-algoritmen kan börja arbeta måste den initieras, bland annat för 
att sätta en startposition för prediktionsalgoritmen (avsnitt 5.1.1) och för att initiera 
insignalernas lågpassfilter om dessa skall användas. Initieringen utförs vid aktivering 
av rörelseparallaxpluginen. 

I början av varje iteration kontrolleras om föraren kan detekteras, det vill säga om 
kvalitetsvärdet från Smart Eye är 1 (se avsnitt 5.1.3). Om så inte är fallet utförs inga 
nya positionsberäkningar. Om kvalitetsvärdet däremot är 1 utförs lågpassfiltrering av 
insignalen (avsnitt  5.1.2) samt beräkning av utsignal med hjälp av DESP (avsnitt 
5.1.1)  alternativt  mjuk  övergång  (avsnitt  5.1.3).  När  alla  beräkningar  har  utförts 
skrivs sedan ny data i ParameterMap och kärnan skickar vidare denna till VISIR. 

Figur 6.1: Flödesschema för rörelseparallaxalgoritmen.
Vid inläsning av Smart Eye-data fås förarens huvudförflyttning från positionen som 
lästes  av  vid  initieringen.  Denna  data  konverteras  sedan  till  lokala  koordinater 
(avsnitt  3.2.1),  vilket  används  vid  alla  beräkningar.  Figur  6.1  visar  ett  förenklat 
flödesschema över algoritmen. 

När grafikmotorn sedan tar emot ett paket från simulatorkärnan som innehåller ny 
data, packas paketet först upp och positionsdata läses ut. Positionen appliceras sedan 
direkt på den observatör som motsvarar föraren i det egna fordonet. Spegelvyerna är 
baserade på förarens positionen och kommer att uppdateras automatiskt. Den extra 
filtreringen i speglarna (se avsnitt 5.1.2) utförs då spegelvyerna uppdateras. 

I pluginen utförs inga kontroller för att kolla om Smart Eye har skickat ny data sedan 
förra iterationen, vilket betyder att samma data kan behandlas flera gånger. I detta 
projekt kördes pluginen i 100 Hz vilket är snabbare än vad Smart Eye kan leverera 
data och det leder till att gammal indata ibland har använts. 
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Ett flertal  parametrar i  pluginen är konfigurerbara via projektets xml-fil  i  kärnan, 
inklusive aktivering och inaktivering av filtrering, DESP 
och  mjuka  övergångar.  Även  brytfrekvenser  för 
insignalens  lågpassfilter,  DESP-algoritmens  τ-  och  α-
parametrar samt typen av mjuk övergång kan ställas in. 
För en komplett lista över konfigurerbara parametrar se 
bilaga A. 

För  att  kunna  aktivera  och  inaktivera  rörelseparallax 
under  körning  skapades  ett  enkelt  användargränssnitt 
(figur 6.2).  Även DESP-parametrarna kan ändras under 
körning via gränssnittet vilket underlättade testningen för 
att hitta bra värden för dessa. 

Rörelseparallax-algoritmen  utvecklades  i  första  hand  i 
skrivbordsmiljö  med  ett  enkamerasystem  samt  Smart 
Eyes  AntiSleep-mjukvara.  MATLAB  användes  för  att 
simulera  algoritmen,  experimentera  med  DESP-
parametrar  och  filtrering  samt  testa  olika  lösningar  för  mjuka  övergångar.  När 
algoritmen  väl  fungerade  tillfredsställande  i  denna  miljö  utfördes  tester  i 
Simulator III. 

 6.2 Skuggor
Som beskrivs i  avsnitt  5.2.1 är  implementationen av dynamiska skuggor i  VISIR 
baserad på skuggmappningen i osgShadow. Om skuggor är aktiverat placeras vägen, 
landskapet och alla aktörer under en  ShadowedScene-nod och lämpliga nodmasker 
samt den shadervariabel som introducerades i avsnitt 5.2.2 sätts för relevanta noder. 

För att kunna begränsa området inom vilket dynamiska skuggor genereras skapades 
en subklass till osgShadows ShadowMap. I denna subklass kan man ange radien för 
det område som skuggor genereras inom. Inför varje rendering av djupbilden hämtas 
det  egna  fordonets  position  och  rotation  kring  y-axeln  (OSG-koordinater). 
Mittpunkten för det skuggade området placeras framför bilen i xz-planet enligt den 
givna radien och solljusets position används som kameraposition vid renderingen. 
Om det är en spegelvy (backspegel) som renderas placeras mittpunkten dock bakom 
bilen.  Figur 6.3 visar ett exempel på hur en dynamiskt genererad skugga kan se ut 
med en radie på 40 meter och en upplösning i djupbilden på 2048x2048 pixlar. 

De statiska skuggor som används för träd och vegetation skapas vid genereringen av 
landskapet.  Under  varje  träd  skapas  en  kvadratisk  yta  vars  hörn  placeras  strax 
ovanför marken för att undvika flimmer. På denna kvadrat appliceras sedan texturen i 
figur 5.2 och resultatet kan ses i figur 6.4. 

För  att  enkelt  kunna  aktivera  eller  inaktivera  skuggor  infördes  ett  globalt 
skuggalternativ  i  projektets  xml-fil  i  VISIR.  Om man använder  cachade  filer  för 
landskapet så kommer dock användandet av statiska skuggor att bero på om de har 
sparats  i  landskapets  ive-fil  eller  inte.  Även  radien  för  det  dynamiskt  skuggade 
området samt upplösningen för djupbilden kan konfigureras via samma xml-fil. Det 
är dessutom möjligt att på 3D-modellnivå bestämma vilka modeller som ska kasta 
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skugga  genom att  sätta  shadowCaster-attributet  för  modellen  i  resursfilen.  Alla 
modeller kastar skuggor som standard. 

Figur 6.3: Dynamisk skugga från en bil.

Figur 6.4: Statiska skuggor under träd.

31





 7 Simulatorförsök
För  att  utvärdera  de  valda  och  implementerade  metoderna  utfördes  ett 
simulatorförsök i slutet av projektet. Försöket genomfördes i Simulator III med dess 
Saab 9-3-kabin och med automatisk växellåda. Fokus lades på att utvärdera effekten 
av  rörelseparallax,  dels  på  grund  av  att  effekten  av  skuggor  när  det  gäller 
djupuppfattning redan är känd [6] och dels på grund av tidsbegränsningar. Skuggor 
användes genom hela försöket. 

Försöket bestod av två simulatorkörningar där samma scenario utspelades under båda 
körningarna. Under ena körningen var rörelseparallax aktiverat och under den andra 
körningen  var  det  inaktiverat.  Ordningen  på  körningarna  varierades  mellan 
deltagarna  genom  att  hälften  av  dem  körde  med  rörelseparallax  under  första 
körningen och hälften av dem med systemet aktiverat under den andra körningen. 

Innan försöket  påbörjades  fick  deltagarna  skriftliga  instruktioner  om försöket  (se 
avsnitt 7.2) och efter varje körning fick de fylla i ett frågeformulär (se bilaga B). 

 7.1 Scenario
Scenariot  utspelade  sig  på  en  enkelfilig  landsväg  med  en  skyltad 
hastighetsbegränsning på 90 kilometer i timmen och med en total längd på knappt 25 
kilometer. Scenariot innehöll fyra omkörningssituationer med mötande trafik samt ett 
avslutande  hastighetsuppfattningstest.  Den  första  körningen  föregicks  av  en  tio 
kilometer  lång  träningssträcka  för  att  ge  deltagarna  möjlighet  att  vänja  sig  vid 
simulatorn. 

Den  första  omkörningssituationen  utgjordes  av  ett  vägarbete  i  försökspersonens 
körfält. Den mötande trafiken bestod av fem personbilar varav den första anlände vid 
vägarbetet ungefär samtidigt som den egna bilen, vilket tvingade försökspersonen att 
stanna och vänta på den mötande trafiken. Gapen mellan de mötande bilarna ökade 
efterhand och det var upp till försökspersonen att bedöma när det fanns en lucka stor 
nog för att kunna passera vägarbetet. 

De  tre  övriga  situationerna  bestod  av  omkörningar  av  långsammare  fordon:  en 
personbil,  en  buss  och  en  lastbil  (figur  7.1).  I  dessa  fall  utgjordes  den  mötande 
trafiken av nio personbilar med ökande avstånd mellan dem. Avstånden var desamma 
för alla tre situationer. De långsammare fordonen höll 70 kilometer i timmen och det 
var som vid vägarbetet upp till försökspersonen att bedöma när det var säkert att köra 
om. 

I  slutet  av  scenariot  testades  försökspersonernas  förmåga  att  uppskatta  sin  egen 
hastighet.  Den  skyltade  hastighetsbegränsningen  sänktes  först  till  70  kilometer  i 
timmen och en bit  längre fram till  50 kilometer  i  timmen.  Strax före  70-skylten 
stängdes hastighetsmätaren av och försökspersonens uppgift var att försöka hålla sig 
så  nära  den  skyltade  hastigheten  som möjligt.  På  denna  del  av  vägen  användes 
heldragna sido- och mittlinjer (figur 7.2) för att inte försökspersonen skulle kunna ta 
hjälp av väglinjernas repetition för att uppskatta hastigheten. 
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Figur 7.1: Omkörning av lastbil.

Figur 7.2: Väg för test av hastighetsuppfattning.

 7.2 Deltagare
Försöket  utfördes  av  tio  försökspersoner  vilka  huvudsakligen  var  kamrater  till 
författaren. Samtliga deltagare var mellan 20 och 26 år gamla, nio av dem var män 
och samtliga hade körkort för personbil. Alla försökspersoner hade ingen eller liten 
erfarenhet av simulatorn. Ett pilotförsök genomfördes innan simulatorförsöket för att 
testa  scenariot  och  för  att  få  feedback  på  vägen,  omkörningssituationerna  och 
frågeformulären. Föraren i pilotkörningen var en VTI-anställd med stor erfarenhet av 
att köra i simulatorn. 

Deltagarna blev instruerade att hålla sig så nära den skyltade hastigheten som möjligt 
och de var uppmuntrade att köra om långsammare trafik. De fick även reda på att 
hastigheten skulle sänkas i slutet av scenariot och att hastighetsmätaren då stängdes 
av.  Detta  för  att  inte  förvirra  föraren.  Försökspersonerna  fick  däremot  inga 
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instruktioner om att de skulle få testa rörelseparallax under den ena körningen. Dock 
så kände fyra av försökspersonerna till systemet då de hjälpt till att testa det tidigare 
under projektet. Föraren i pilotkörningen kände också till att rörelseparallax skulle 
finnas tillgängligt. 

 7.3 Resultat och slutsatser
I analysen av resultaten från simulatorförsöket har frågeformulär och dataloggar från 
nio  av  försökspersonerna  använts.  För  den  tionde  försökspersonen  krånglade 
huvudrörelsesystemet  och  körningen  med  rörelseparallax  kunde  inte  genomföras. 
Data från pilotförsöket har till viss del ersatt den förlorade försökspersonen då det 
försöket inte skiljde sig mycket från det slutgiltiga simulatorförsöket. 

 7.3.1 Avstånd till mittlinjen vid omkörning
Loggad  data  visade  att  avståndet  till  mittlinjen  ändrades  när  rörelseparallax 
användes. I figur 7.3 kan man se att medelavståndet ökar med rörelseparallax för 
omkörning av såväl personbil som buss och lastbil. Det är rimligt att denna effekt 
uppstår eftersom föraren i dessa fall kan röra på huvudet för att se mötande trafik 
bättre och därmed inte behöver ligga lika nära mittlinjen för att få samma vy. 

Som kan  ses  i  figur  7.3  är  skillnaden  minst  för  omkörning  av  personbil,  vilket 
troligtvis  beror  på  att  sikten  inte  skyms  tillräckligt  mycket  av  ett  sådant  fordon. 
Däremot kan man se en större effekt för omkörning av buss och lastbil där sikten är 
mer skymd. Man kan också se att förarna närmar sig mittlinjen ju mer sikten skyms, 
oberoende av användandet av rörelseparallax. 

Om man ser till den individuella förändringen per försöksperson så höll sig fem av 
deltagarna  närmare  mittlinjen  vid  omkörning  av  personbil  med  rörelseparallax 
aktiverat,  vilket motsvarar hälften av försöksgruppen. Vid omkörning av buss och 
lastbil minskade denna andel till tre försökspersoner. 

Baserat på de individuella skillnaderna för varje försöksperson (vilka inte redovisas 
här) utfördes ett signifikanstest som visade att resultaten för omkörning av buss och 
lastbil  med 90% sannolikhet  beror på användandet  av rörelseparallax och inte  på 
variationer i mätdata. Detta kunde däremot inte visas för omkörning av personbil. 

Medelvärdet för avståndet till mittlinjen har beräknats från det att föraren befinner 
sig 100 meter bakom det långsamma fordonet tills dess att föraren passerar mittlinjen 
för  att  utföra  omkörningen.  Ingen  hänsyn  tagits  till  eventuella  misslyckade 
omkörningsförsök eller skillnader i vald lucka för omkörning. 

Omkörning av Med rörelseparallax Utan rörelseparallax
Personbil 1,65 m 1,63 m

Buss 1,58 m 1,51 m

Lastbil 1,52 m 1,39 m

Figur 7.3: Medelavstånd till mittlinjen vid omkörningssituationer.
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I de flesta fall valdes samma lucka vid omkörning med rörelseparallax som med icke 
rörelseparallax.  I  figur  7.4  visas  hur valet  av lucka ändrades  med rörelseparallax 
aktiverat jämfört med körning utan detsamma. 

Figur 7.4: Vald lucka vid omkörning.

 7.3.2 Hastighetsuppfattning
Resultatet  från hastighetsuppfattningstestet  i  slutet  av körningarna visade en liten 
skillnad  mellan  rörelseparallax  och  icke  rörelseparallax.  Som kan ses  i  figur  7.5 
ökade hastigheten med ett par kilometer i timmen med rörelseparallax aktiverat för 
såväl 70- som 50-sträckan. I båda fallen körde sju av försökspersonerna fortare med 
rörelseparallax  än  utan.  Avståndet  till  mittlinjen  visar  däremot  ingen  betydande 
skillnad i det avseendet. 

Med rörelseparallax Utan rörelseparallax
Hastighet, 70-sträcka 72,3 km/h 69,9 km/h

Hastighet, 50-sträcka 59,7 km/h 56,3 km/h

Avstånd till mittlinjen, 70-sträcka 1,71 m 1,70 m

Avstånd till mittlinjen, 50-sträcka 1,70 m 1,68 m

Figur 7.5: Resultat från hastighetsuppfattningsstest.

 7.3.3 Frågeformulär
Svaren från frågeformulären visade att försökspersonerna tyckte att det var aningen 
lättare  att  bedöma  avståndet  till  mötande  trafik  med  rörelseparallax  i  samtliga 
omkörningssituationer förutom vid omkörning av personbil. Körordningen visade sig 
dock ha en större inverkan på försökspersonernas subjektiva förmåga att  bedöma 
avståndet, då det i  samtliga fall ansågs vara lättare att bedöma avstånd under den 
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andra  körningen.  Skillnaden mellan  såväl  rörelseparallax  och  icke  rörelseparallax 
som mellan körning ett och körning två kan ses i figur 7.6. 

När  det  gällde  att  bedöma  vilken  körning  som  kändes  mest  naturlig  spelade 
körordningen  en  stor  roll.  Alla  försökspersoner  utom  en  tyckte  att  den  andra 
körningen kändes mer naturlig och de flesta motiverade valet med att de hade vant 
sig vid simulatorn och att de kände igen situationerna från första körningen. Detta är 
tydligt kopplat till den inlärningsperiod som finns för körsimulatorn och det visade 
sig att sex, sju minuter var för lite tid för att reducera inlärningseffekten tillräckligt 
mycket.  Försöket  hade  dock  tagit  för  lång  tid  att  genomföra  ifall  samtliga 
försökspersoner hade fått tid nog att vänja sig fullt ut vid simulatorn. 

Fem  av  de  nio  försökspersonerna  svarade  att  de  märkte  skillnaden  mellan 
rörelseparallax och icke rörelseparallax under körningarna, till exempel genom att de 
kunde ”kolla runt” den långsammare trafiken. Av dessa fem kände tre stycken till 
systemet sedan tidigare och en av dessa tre var även den försöksperson som tyckte att 
den första körningen, som gjordes med rörelseparallax, kändes mer naturlig. 

Alla fem personerna tyckte att rörelseparallaxen innebar en positiv effekt, men en av 
försökspersonerna poängterade att det fanns för lite utrymme att röra sig i sidled. På 
grund av detta bara reagerade på en bit av rörelsen som föraren utförde eftersom 
kamerornas synfält var för litet. 

Figur 7.6: Jämförelse av formulärsvar.

37

Illamående

Hastighetsuppfattning

Omkörning lastbil

Omkörning buss

Omkörning bil

Vägarbete

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Körning 1 Körning 2  
Med rörelseparallax Utan rörelseparallax



I övrigt kommenterade en stor del av försökspersonerna att den mötande trafik syntes 
dåligt på långt avstånd och att bilarna ”smälte in i bakgrunden”. Detta ledde till att 
försökspersonerna upptäckte bilarna för sent och de inte alltid vågade köra om även 
om de inte såg en bil i det mötande körfältet. I många fall medförde det också att 
man väntade ut all mötande trafik vid omkörningarna av bil, buss och lastbil. 

 7.3.4 Skuggor
Den valda skuggimplementationen, med generering av dynamiska skuggor inom ett 
begränsat  område,  verkade  fungera  bra  då  ingen  försöksperson  observerade  att 
skuggorna dök upp vid ett  visst  avstånd. Skuggenerering inom ett  större  område 
skulle dock ha kunnat reducera problemet med att den mötande trafiken syntes dåligt 
på långt avstånd. 

 7.3.5 Slutsatser
Eftersom simulatorförsöket utfördes med ett begränsat antal försökspersoner så är det 
inte möjligt att dra några definitiva slutsatser, men resultaten i avsnitt 7.3.1 visar att 
rörelseparallax påverkar valet av position i körfältet vid skymd sikt. Detta betyder att 
föraren drar nytta av rörelseparallax för att få en bättre vy, kanske även om föraren 
själv inte märker att det finns tillgängligt. Resultaten visar också att rörelseparallax 
ger en större effekt ju mer sikten skyms. 

Att  de försökspersoner  som kände till  systemet  sedan tidigare  skulle  försöka dra 
nytta av det var väntat, men det är svårt att säga varför övriga försökspersoner inte 
märkte  av  skillnaden.  En  anledning  kan  vara  att  föraren  har  använt  systemet 
undermedvetet utan att upptäcka skillnaden. En annan förklaring skulle kunna vara 
att  de  deltagarna  helt  enkelt  inte  använder  några  större  huvudrörelser  i  liknande 
situationer  i  den  vanliga  trafiken.  Man  skulle  även  kunna  tänka  sig  att 
försökspersonerna  inte  förväntar  sig  att  rörelseparallax  finns  tillgängligt  i  en 
simulator och därmed inte använder det medvetet. 

Några av de problem som uppstod hade kanske kunnat undvikas om man kört en 
ytterligare pilotkörning med en förare med liten simulatorvana, eftersom det nu var 
en  stor  skillnad  i  bakgrund  mellan  pilotföraren  och  försökspersonerna. 
Inlärningseffekten är dock svår att undvika med det nuvarande försöksupplägget. Ett 
alternativ som diskuterades var att enbart göra en körning per försöksperson, men det 
slutgiltiga  upplägget  för  försöket  valdes  för  att  försöka  få  ut  mer  data  från 
experimentet. 
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 8 Vidareutveckling och förbättringar
Nedanstående  punkter  kan  vara  intressanta  att  undersöka  vid  eventuell 
vidareutveckling  av  rörelseparallax  och  skuggor  samt  vid  genomförande  av 
ytterligare simulatorförsök. 

 8.1 Rörelseparallax
En av  de  viktigaste  förbättringarna  för  rörelseparallax  är  att  utvidga  kamerornas 
synfält. Det kan man göra genom att antingen installera fler kameror eller genom att 
flytta kamerorna längre bort. Kamerorna borde täcka hela området som föraren kan 
tänkas röra sig inom. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur mycket förare rör på sig i riktig 
trafik, vid till exempel omkörningar, för att få en bild av hur relevant rörelseparallax 
är i en körsimulator och hur stor synfält som behövs för kamerorna. 

 8.2 Skuggor
Att kunna rendera skuggor inom ett större område borde vara en av de viktigaste 
förbättringarna av skuggimplementationen som gjordes i detta projekt. Dels kan man 
undersöka metoder för att reducera aliasing ytterligare för skuggmappning, men man 
kan även tänka sig att titta på andra tekniker för generering av dynamiska skuggor. 

I dagsläget uppstår en skarp kant vid det skuggade områdets gränser. Detta var inget 
som någon av försökspersonerna reagerade på under simulatorförsöket, men det är 
något som man skulle kunna förbättra genom att tona in skuggorna nära ytterkanten 
på det skuggade området. 

Man skulle även kunna tänka sig att införa statiska skuggor för fordon som befinner 
sig utanför det dynamiskt skuggade området. Övergången från statiska till dynamiska 
skuggor kan dock orsaka vissa problem. 

Som nämnts tidigare behöver inte skuggorna vara perfekta för denna applikation och 
det skulle vara intressant att undersöka hur mycket aliasing som kan tolereras utan att 
körningen påverkas negativt. 

 8.3 Simulatorförsök
Gällande simulatorförsöket skulle det självklart vara intressant att utföra en studie 
med fler försökspersoner och med en bredare försöksgrupp (med avseende på kön, 
ålder,  erfarenhet  etcetera)  för  att  få  ett  bättre  statistiskt  underlag.  Att  reducera 
inlärningseffekten  är  mycket  viktigt.  Men  även  att  skapa  en  väg  som  är  bättre 
planerad när det gäller omkörningssträckorna och avstånden för mötande trafik är 
något som man kan titta mer på. 
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Bilaga A: Parametrar för rörelseparallax-plugin
Nedanstående  konfigurationsparametrar  kan  anges  för  rörelseparallax-pluginen  i 
simuleringskärnan.  Alla  koordinater/riktningar  är  angivna  i  lokala  koordinater 
(avsnitt 3.2.1). 

Tagg Attribut Värden Standardvärde
desp enabled true / false true

alpha Real number 0.25
tau Unsigned integer 15

input_filter x_enabled true / false false
y_enabled true / false false
z_enabled true / false false
fc_x Real number [Hz] 10.0
fc_y Real number [Hz] 0.3
fc_z Real number [Hz] 5.0

smoothing enabled true / false true
type diff / frames diff
frames Unsigned integer 20
max_diff Real number [m] 0.01

movement_limits x Real number [m] 0.3
y Real number [m] 0.3
z Real number [m] 0.1

XML-format

<plugin type="exjobb::parallax" rate="2">
 <desp enabled="true" alpha="0.25" tau="15"/>
 <input_filter x_enabled="false" 

  y_enabled="false" 
  z_enabled="false"
  fc_x="10.0" fc_y="0.3" fc_z="5.0"/>

 <smoothing enabled="true" type="diff" frames="20" max_diff="0.01"/>
 <movement_limits x="0.3" y="0.3" z="0.1"/>
</plugin>
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Bilaga B: Frågeformulär
Nedanstående frågeformulär fylldes i av deltagarna under simulatorförsöket. 

 B.1 Körning 1

Utgå från din egen körupplevelse och kryssa i det du anser stämma bäst:  

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid vägarbetet?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid omkörning av personbil?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid omkörning av buss?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid omkörning av lastbil?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma din egen hastighet i slutet av 

körningen?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Upplevde du illamående under eller efter körningen? ingen alls □□□□□□□ mycket

 

Övriga kommentarer?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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 B.2 Körning 2

Utgå från din egen körupplevelse och kryssa i det du anser stämma bäst:  

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid vägarbetet?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid omkörning av personbil?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid omkörning av buss?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma avståndet till mötande trafik 

vid omkörning av lastbil?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Hur svårt var det att bedöma din egen hastighet i slutet av 

körningen?
mycket lätt □□□□□□□ mycket svårt

Upplevde du illamående under eller efter körningen? ingen alls □□□□□□□ mycket

Vilken körning kändes mest naturlig? 1□ □2

Varför kändes den körningen mest naturlig?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Du har nu kört samma scenario med och utan rörelseparallax. Uppmärksammade du skillnaden 

under körning?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Övriga kommentarer?

_________________________________________________________________________________
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 B.3 Simulatorenkät

Följande enkät ligger till grund för vidare utveckling av den tekniska biten på fordonssimulatorn.

Information om dig som förare:

Ålder: ____________________ □ man □ kvinna  

Hur många mil kör du årligen? □ 0-1000 □ 1000-2000 □ 2000-3000 □ över 3000

Hur många olika fordon kör du? □ 1 □ 2 □ 3-4 □ över 4

Vilket/vilka fordon kör du? □ bil □ lastbil □ buss □ mc

 

Utgå från din egen körupplevelse och kryssa i det du anser stämma bäst:
Vet 
ej

Hur upplevde du att likheten var med att köra 

på riktigt?
mycket liten □□□□□□□ mycket stor

□

Hur upplevde du miljön du körde i? torftig □□□□□□□ omväxlande □

 orealistisk □□□□□□□ realistisk □

Kunde du upptäcka detaljer i miljön i tid? inte alls □□□□□□□ mycket bra □

Hur upplevde du dina omgivande 

medtrafikanter?
helt overkliga □□□□□□□

helt 

realistiska

□

Hur väl kände du fordonets placering på vägen? inte alls □□□□□□□ mycket bra □

Hur upplevde du bilens styrning? mycket dålig □□□□□□□ mycket bra □

Hur upplevde du bilens bromsar? mycket dåliga □□□□□□□ mycket bra □

Hur väl kunde du hålla din önskade hastighet? inte alls □□□□□□□ mycket bra □

Vilken vana har du av tv- eller datorspel? ingen alls □□□□□□□ stor vana □

Upplevde du illamående under eller efter 

körningen?
ingen alls □□□□□□□ mycket

□
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Slutliga kommentarer:

Vad tycker du är mest angeläget att förbättra på simulatorn?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Övriga kommentarer?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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