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Sammanfattning 
Denna uppsats beskriver en studie, utveckling och testning av delar och teknik till en 

applikation anpassad till operativsystemet Android. Applikationen skall kunna mäta 

avståndet till framförvarande bil. Utöver avståndsmätning så testas applikationens förmåga 

att kalkylera sin egna hastighet med hjälp av GPS. Utifrån dessa två parametrar, hastighet 

och avstånd samt några konstanter skall den teoretiska stoppsträckan kunna räknas ut för 

att kunna varna om fordonet är för nära farmförvarande bil i förhållande till sin egna fart..  

Tester utfördes på de olika applikationerna som programmerades och resultatet visade att 

tekniken i sig sätter stopp för att kunna mäta avståndet till nummerplåten på ett längre 

avstånd än ca 5m. Mätning av hastigheten var mer noggrann än hastighetsmätaren i bilen.  

Resultatet blev att om alla delar sattes ihop till en enda applikation så skulle den i bästa fall 

kunna användas i maximalt 13,8 km/h förutsatt att framförvarande bil är stillastående, och 

att kameran från telefonen är i en rak vinkel mot framförvarande nummerplåt. 
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Summary 
This report describes a study, description and testing of parts to an application adapted to 
the operating system Android. The application is supposed to measure the distance to a car 
ahead. Apart from distance measurements the ability of the application to calculate its own 
speed with the help of GPS is tested. From these two parameters, speed, distance and some 
constants the theoretical stopping distance of the car will be calculated in order to warn the 
driver if the car is too close to the car ahead in relation to its own speed and stopping 
distance. 

Tests were conducted on the different applications that were programmed and the result 
showed that the camera technique in the mobile phone itself limits the maximum distance 
of the distance measurement application. The max distance the tests in this thesis revealed 
was approximately 5 meters. The measurement done to the GPS speed calculating 
application showed that the application was more accurate than the speedometer in the test 
car. 

The result of this thesis was that if all the parts were to be put together to a single 
application the maximum speed that it could be used with some functionality was 13,8 
kilometers/hour assuming that the car ahead is at a standstill and the camera on the mobile 
phone is in a straight line from the license plate. 
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1 Introduktion 
Att kunna mäta avstånd med en mobiltelefon är ett led i utnyttjandet av den teknik som 

erbjuds via dagens smartphones. Användandet av mobiltelefonen sträcker sig för många 

människor idag mycket längre än att endast kunna ringa varandra. Mobiltelefonen utvecklas 

mer och mer till att bli en dator i fickformat där kapaciteten på en mobiltelefon idag 

motsvarar snabbheten som vanliga datorer hade för bara några år sedan. Med denna 

snabba utveckling av kraft, snabbhet och även en konstant uppkoppling mot internet 

öppnas en helt ny värld av möjligheter för användaren och även för de människor som 

utvecklar programvara till dessa enheter. De företag som utvecklar operativsystemen till 

dessa handhållna smartphones satsar i stor utsträckning på att tillhandahålla platser där 

användaren via internet enkelt kan ladda ner programvara till sina enheter, så kallade appar. 

Dessa appar kan vara allt ifrån spel till verktyg som används dagligen för att underlätta, 

underhålla och snabba upp aktiviteter i privat såväl som yrkeslivet.  

Moderna mobiltelefoner har en mängd inbyggda sensorer och hjälpmedel som till exempel 

kamera, GPS mottagare och rörelsesensorer. Genom att på ett kreativt sätt kombinera de 

olika funktionaliteter som telefonen och dess operativsystem tillhandahåller kan man skapa 

nya och innovativa programvaror som på många sätt kan hjälpa användaren i vardagen.  

Allt eftersom tekniken till smartphones blir mer avancerad och kraftfull kan även 

programvaran utvecklas till att bli mer avancerad och kraftfull. Ett exempel på detta är 

computer vision som är ett samlingsnamn för en teknik som gör att man med hjälp av 

programvara kan utnyttja exempelvis telefonens kamera för att automatiskt känna igen 

objekt som användaren väljer att rikta kameran mot. Computer vision har på senare år tagit 

stora steg framåt gällandes snabbhet och säkrare algoritmer för att processa data och hitta 

de faktorer som gör att objektet lättare kan identifieras i en bild eller videoflöde. Detta 

examensarbete visar hur avståndsvarning kan ske med hjälp av en mobiltelefon, dess 

inbyggda kamera och GPS mottagare.   

1.1 Syfte  
Projektets syfte var att undersöka om en mobiltelefon med operativsystemet Android kan 

användas som en avståndsvarnare till framförvarande bil i trafik. För att uppnå syftet var 

ett antal delmål tvungna att uppfyllas. Syftet med delmålen var att kunna testa varje enskild 

teknik för att avgöra om de fungerade var för sig. Delmålen innefattade avståndsmätningar 

med hjälp av mobiltelefonens kamera, hastighetsmätningar med hjälp av mobiltelefonens 

GPS, och en studie om computer vision för att få en förståelse för hur objekt i en bild kan 

urskiljas med hjälp av programvara. 
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1.2 Avgränsning 
Arbetet skulle inte resultera i en färdig produkt eller programvara utan endast undersöka 

och testa de komponenter och tekniker som skulle behövas för att kunna programmera en 

applikation som endast drar nytta av mobiltelefonens egna tekniker. 

1.3 Disposition 

Avsnitt 1 -5 är en beskrivande del där de olika delarna och momenten som ingår i studien 

förklaras. Här ges även en beskrivning över tillvägagångssättet för att komma fram till 

testresultaten samt den mjukvara och hårdvara som användes under studien. Avsnitt 6 

beskriver studien som gjordes för att kunna utföra testerna. Avsnitt 7 visar resultaten av de 

tester som gjorde och Avsnitt 8 – 10 presenterar slutsatserna, analysen och diskussionen 

2 Bakgrund 

För att läsaren lättare skall förstå detta examensarbete kommer grundläggande begrepp att 

förklaras i detta stycke. 

2.1 Android 
Android är en samling mjukvara som är speciellt anpassad till mobila enheter. Exempel på 

program som ingår i Android är e-mail klient, program för att kunna SMSa, 

internetbrowser mm. I samlingen av mjukvaran ingår även ett operativsystem som bland 

annat har hand om mjukvarans interaktion mellan användaren och en så kallad kärna. 

Android har i sig själv ingen kontakt med hårdvaran i enheten utan detta sköts via en Linux 

kärna  som är en mellanhand mellan hårdvaran och mjukvaran. Linux kärnan tar även hand 

om tjänster som exempelvis säkerhet och minneshantering. [1] 

Det som skiljer Android från många andra system är att den har en öppen 

utvecklingsplattform [1] vilket betyder att den som utvecklar programvara till Android har 

en stor möjlighet att kunna utveckla applikationer som utnyttjar sig av telefonens hårdvara. 

Detta gör att utvecklaren får frihet att utöva sin utveckling med en mycket stor kreativitet.  

Androids utvecklingsmiljö bygger på programmeringsspråket Java och tillhandahåller de 

flesta av Javas kärnbiblioteks funktionalitet. Varje applikation som körs på den mobila 

enheten har sin egen instans av en virtuell maskin som heter Dalvik. En enhet kan köra 

multipla instanser av Dalvik vilket gör att flera applikationer kan köras samtidigt på 

mobiltelefonen. [1] 

2.2 Computer Vision 

Computer Vision är som orden antyder en sammanfattning av att datorn ”kan se” och även 

känna igen objekt i en bild eller videoström. Allt som har med datorer att göra är 

information som behandlas, transformeras, tas emot och skickas mellan olika instanser i 
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mjuk eller hårdvaran. Computer Vision härefter kallat CV är en beskrivning som betyder 

att data som fångats av en stillbildskamera eller video behandlas och sedan mynnar ut i ett 

beslut eller en ny representation av bilden baserat på de variabler och algoritmer som 

programmeraren har bestämt.  

Människans visuella uppfattning av omvärlden är för de flesta en självklarhet där hjärnan 

tolkar omvärlden och låter oss förstå djup, vidd, bredd och ljusförhållanden med en för oss 

relativ lätthet. En dator däremot som får en bild som data kan endast tolka denna som en 

platt bild där alla bitar av bilden representeras av rutnät där varje liten ruta representeras av 

ett nummer, med andra ord ”ser datorn” bara en massa siffror.  

Problemet inom CV tekniken är att få datorn att förstå bilden rätt. En bild består av väldigt 

många komponenter som höjd, bredd, djupförhållanden, ljusförhållanden och 

färgskiftningar. Hade vår omvärld endast bestått av ett perspektiv med samma 

ljusförhållanden överallt och exakt samma färger på alla objekt så hade CV inte varit 

komplicerat. [3] Vår omvärld innehåller dock en massa olika ”störningsmoment” som 

måste tas i beaktning för att en dator själv skall kunna känna igen ett objekt. Dessa 

störningsmoment kan till exempel vara att perspektiv på objektet som vi vill att datorn skall 

känna igen förändras eller att ljuset faller på olika sätt mot omgivningen vilket gör att 

objektet vi söker i bilden för datorn får ett helt annat utseende. Den mänskliga hjärnan 

klarar automatiskt av detta men eftersom datorn endast utför de kommandon vi ger den 

måste människan utveckla avancerade matematiska formler som kan ta alla dessa 

störningsmoment i beaktning och ändå presentera det resultat som önskas i till exempel 

sökandet efter ett objekt i bilden eller videoströmmen. [2]  

2.3 OpenCv för Android 
OpenCv är ett bibliotek som används av programmerare och forskare för att implementera 

CV (Computer Vision). Biblioteket innehåller färdiga funktioner och algoritmer för att 

kunna editera, redigera och hitta objekt i videoströmmar samt fasta bilder. Målet med 

OpenCv biblioteket är att hjälpa utvecklare genom att tillhandahålla en relativt lättanvänd 

CV-struktur. Med över 500 funktioner ger OpenCv utvecklaren många möjligheter att 

kunna utveckla avancerade applikationer där CV ingår. [2] Biblioteket är helt gratis att 

använda och människor från välkända företag som Microsoft, IBM, Intel med flera ingår i 

den community som underhåller och vidareutvecklar biblioteket.  

Eftersom OpenCv är skrivet i C och C++ så kan inte biblioteket användas i alla 

utvecklingsspråk eftersom kompilatorn för exempelvis Java inte kan kompilera C kod. I 

min studie där Android applikationer skrivs i Java och där applikationer inte får vara 

processorkrävande måste OpenCv biblioteket konverteras för att passa Android. Detta 

görs genom att använda sig av wrapperklasser som utgör en mellanhand mellan C-koden 

och Java koden. [4] I mitt projekt användes en portning av OpenCv som en grupp av 

utvecklare anpassat till Android.  
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3 Grundläggande teknik  
För att kunna varna en förare om denne har för kort avstånd till framförvarande bil i 

förhållande till den egna stoppsträckan krävs flera olika komponenter. Först och främst 

måste avståndet till framförvarande bil på något sätt räknas ut. Sedan måste den hastighet 

som enheten i bilen har räknas ut för att sedan kunna få fram den minsta stoppsträcka 

som krävs om framförvarande bil helt plötsligt skulle börja bromsa.  

3.1 Avståndsmätning 

Avståndsmätning kan göras på många sätt, det enklaste är helt enkelt att ta ett måttband 

med fördefinierade längder utmärkta och mäta avståndet mot dessa. Tekniken har dock 

gått framåt och nu används ofta laser eller radar för att göra en säker bedömning av 

avståndet. En standard mobiltelefon har varken laser eller radar, inte heller ett måttband 

vilket kan tyckas göra avståndsmätning svår att utföra.  

En kamera i en mobiltelefon kan i sig inte utföra avståndsmätning. Om det däremot finns 

en fördefinierad storlek på ett objekt som man letar upp i en bild och exempelvis räknar ut 

höjd/bredd förhållandet mellan objektet i bilden och jämför med ursprungsförhållandet på 

objektet kan man med hjälp av en kamera och programvara göra en avståndsmätning. För 

att få fram det eftersökta objektet från kameran i mobiltelefonen krävs det en isolering av 

det eftersökta objektet i varje bild ur bildströmmen för att kunna hitta dess konturer, antal 

pixlar eller för att exempelvis rita ut dem på displayen. 

3.2 Hastighetsberäkning 

Hastighetsmätning med hjälp av en mobiltelefon kan göras med hjälp av den inbyggda GPS 

mottagaren för att sedan mäta hur lång sträcka telefonen färdats under en given tid.     

GPS (Global Positioning System) är ett samlingsnamn för ett nätverk av satelliter som 

kretsar runt Jorden och som sänder signaler som kan mottagas av exempelvis en 

mobiltelefon med en GPS mottagare. Eftersom GPS sattelitens position alltid är känd så 

kan man med så kallad triangulering få reda på sin position på marken. Triangulering sker 

genom att mottagaren får GPS data från 3 olika satteliter. Genom att ta de tre olika 

signalerna jämförs mot varandra kan därefter skärningspunkten räknas ut och positionen 

framställas. [12] 

3.3 Beräkning av stoppsträcka 
Stoppsträckan för en bil kan i grunden lätt räknas ut. Men många faktorer måste tas i 

beaktning för att göra en säker och korrekt bedömning, exempelvis väglag, hastighet, bilens 

kondition, förarens reaktionstid, bilens bromssträcka mm. Eftersom dessa oftast aldrig är 

fördeffinierbara är värdet mycket svårt att exakt räkna ut. Stoppsträckan är en kombination 

av den sträcka det tar föraren att reagera (reaktionssträcka) på en och den sträcka det tar för 

bilen att helt stanna (bromssträcka). [13][14] 
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Reaktionssträcka är den sträcka som bilen hinner färdas från att föraren uppfattar faran till 

dess han har börjat bromsa bilen. Formeln för att räkna ut reaktionssträckan är enligt rutan 

nedan [13][14]. 

Formel: s = (v*r)/3,6 (14) 

s = reaktionssträckan 

v = hastighet i km/h 

r = reaktionstid i sekunder 

3,6 = konstant för omvandling mellan km/h och m/s 

Bromssträcka är den sträcka som det tar för bilen att fysiskt bromsa till stillastående från en 

viss hastighet. Formeln för att räkna ut bromssträckan är enligt nedan. Friktionstalet som 

används är helt beroende på väglag. 0,85 i friktionsvärde är torr asfalt vilket används i 

denna studie. [14] Formeln för bromssträckan är enligt rutan nedan [13][14]. 

Formel: s = v2 / (250 * f) (14) 

s = bromssträckan i meter 

v = hastighet i km/h 

250 = fast tal som alltid används 

f = friktionstal 

Formeln för stoppsträckan är enligt rutan nedan [13][14]. 

Formel: Stoppsträckan = Reaktionssträckan + Bromssträckan 

S = (( v*1 )/3,6) + (v2 /( 250 * 0,8 )) 

4 Metod 
Om en applikation skall användas som en 

säkerhetsfunktion i en bil krävs det att den är 

noga testad. Därför lade jag stor vikt vid att 

göra testerna så noggrant som var möjligt med 

de resurser som gick att tillgå under projektets. 

För att få svar på om mobiltelefonen gick att 

använda som en avståndsvarnare var 

grundläggande tester nödvändiga för att avgöra 

om hastighet gick att mäta samt om 

applikationen med bildflödet från kameran 

kunde isolera den figur som representerade 

nummerplåten.  

Avståndsmätningen gjordes i två steg. Först och främst så var applikationen tvungen att 

finna objektet som söktes i det bildflöde som skickades från kameran. När detta test visade 

Figur 1 Testrigg 1 avstånd 
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positiva resultat kunde antalet pixlar från det funna objektet räknas ut och senare användas 

som referens till den formel som togs fram för att beräkna avståndet i centimeter. 

Hastighetsmätningen gjordes i syfte att se om hastighetsåtegivningen i telefonen kunde ge 

ett tillförlitligt värde. Hastighetstestets resultat tillsammans med avståndsmätningen skulle 

sedan kombineras för att räkna ut stoppsträckan som ligger till grund för den tänkta 

varningen till föraren om att denne ligger för nära framförvarande bil. 

4.1 Avståndsmätning 
För att kunna verifiera att rätt avstånd uppmättes så 

byggdes tre testriggar. Den första riggen var endast 

tänkt att fungera som ett test för att urskilja den rätta 

formen ur bakgrunden och de andra formerna. 

Testriggen bestod av en uppklippt plastsäck som var 

upptejpad på några flyttlådor. Plastsäcken valdes 

eftersom den var skrynklig och lätt reflekterade ljus i 

olika riktningar vilket antogs försvåra sökningen 

efter det utvalda objektet.  

På bakgrunden hade olika former tejpats upp, en 

kvadrat och tre rektanglar varav en av 

rektanglarna motsvarade måtten på en bils 

nummerplåt. Detta för att applikationen skulle 

isolera figuren som hade måtten av 

nummerplåten. Framför testriggen så placerade 

jag en lampa som jag kunde belysa den 

uppklippta plastsäcken med. Lampan hade både 

en spotlightfunktion och en lampa som lyste 

rakt upp vilket gav en mer omfattande belysning i 

rummet.  

Själva avståndsmätningen gjordes med två 

andra typer av riggar. I den första riggen hade 

jag telefonen riktad rakt mot golvet för att 

enkelt kunna styra den via det mikrofonstativ 

som telefonen var förankrad i. Denna rigg 

användes för att exakt kunna mäta ut antal 

pixlar och testa vinklar för se om applikationen 

hittade det eftersöka objektet. 

Den sista riggen använde jag för att mäta långa 

avstånd. Här använde jag mig av en rak mätlist 

med markeringar på var 30e cm som användes 

Figur 2 Testrigg 1 nära 

Figur 3 Avståndsrigg 1 

Figur 4 Avståndsrigg 2 



Examensarbete 

7 

 

som referens när jag skulle mäta hur många pixlar rektangelns övre axel hade vid ett visst 

avstånd. Positionen på telefonens kamera mättes ut med ett lod där sedan en 90 graders 

vinkel mättes upp mot mätlisten för att säkerställa att avståndet blev rätt under 

mätningarna. Utöver pixelmätningen gjordes även några tester som verifierade den 

framtagna formeln för avståndsmätningen. 

Applikationen som programmerades och testades utgick från exempelkod skrivet i C++ 

och som fanns med som exempel i OpenCv biblioteket. Koden modifierades och 

kompletterades kraftigt och testades sedan med en från Högskolan Väst handhållen 

mobiltelefonen(se punkt 5 för specifikationer). Utöver modifikationer skrevs egna metoder 

för att bland annat kunna isolera objektet som representerade en bils nummerplåt och 

räkna ut det faktiska avståndet till objektet. Verifieringen av testresultatet gjordes genom att 

applikationen på skärmen skrev ut det värde som den beräknat genom att hitta det rätta 

objektet.  (Se bilaga B) 

4.2 Hastighetsmätning 
Vid test av hur noggrant GPS mottagaren i mobiltelefonen kan återge den hastighet som 

enheten befinner sig i så programmerades ett fristående testprogram. Testprogrammet tog 

indata från GPS mottagaren i den från Högskolan Väst tillhandahållna mobiltelefonen(se 

punkt 5 för specifikationer). Applikationen beräknade sedan hastigheten genom att mäta 

hur långt enheten färdats under en given tid och skrev ut resultatet på skärmen. (se bilaga 

D) 

Verifikationen av hastigheten skedde först genom att felmarginalen på hastighetsmätaren i 

bilen som användes under studien testades. Hastighetstesterna utfördes med en fartkamera 

(se 5.2 för specifikationer) som används för hastighetskontroller av Securiatas AB på Saab 

Automobil i Trollhättan. Testerna utfördes på en lång raksträcka där en referenspunkt först 

sattes upp. När bilen passerade referenspunkten så antecknades den hastighet som 

fartkameran visade när användaren mätte hastigheten på den passerande testbilen. 

Efter att felmarginalen räknats fram på bilens hastighet och dess hastighetsmätare så 

testades applikationen i olika hastigheter och med hjälp av farthållaren i testbilen hölls en 

konstant hastighet av 50, 70, 90 och 110 km/h. Hastigheten i bilen konfirmerades visuellt 

av föraren genom att se på hastighetsmätaren. Under färden testades hastighetsmätningen 

med applikationen intermittent i cykler av en minut där testvärden avlästes var tionde 

sekund under denna minut. Mätningen gjordes sex gånger för varje hastighet för att sedan 

kunna räkna fram mätningarnas medelvärde för respektive hastighet.  

Från testerna på vägen och testet med fartkameran så kunde en felmarginal räknas ut och 

en teoretisk slutsats dras om hur tillförlitlig hastighetsåtergivningen var i testapplikationen i 

förhållande till hastighetsmätaren i testbilen och hastighetskameran.  
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4.3 Beräkning av stoppsträcka 
Eftersom reella tester av stoppsträcka av uppenbara skäl som till exempel säkerhet inte var 

möjliga under studien utfördes inget test som verifierade teorin och algoritmen.  

5 Hårdvara 

Nedanstående hårdvara användes under studien och i de olika testerna. 

5.1 Mobiltelefon 

Märke: HTC 

Model: A8181 (Desire) 

CPU Speed: 1GHz 

Platform: Android with HTC Sense 

Android version: 2.2 

Memory: 512 MB ROM, 575 MB RAM 

Display: 3,7-tum touch-sensitive screen 

GPS: Internal GPS antenna 

Camera: 5 megapixel color camera with autofocus and flash 

5.2 Hastighetskamera 
Märke/Modell: Talon 2  

Tillverkare: Kustom singnals Inc 

Frequency: KA-Band  33,4-36 GHz ±100MHz 

Type: One-piece, Moving/Stationary True Doppler radar system 

System Accuracy: Stationary ± 2km/h, Moving +2/-3 km/h [5] 

Ackrediterad: 2011-02-01 av Swedac. [6] 

5.3 Laptop 

Märke/Modell:  Acer Aspire 

Processor: Intel Core i5 (2,4 GHz) 

Ram minne: 4GB 

Videominne: 1024Mb 
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5.4 Testbil 
Märke/Modell: Volvo s40 T4 

Årsmodell: 2003 

6 Programvara 
Under studien användes en mängd olika mjukvaror och bibliotek varav de mest signifikanta 

tas upp i detta stycke. För utvecklingen av applikationen användes Eclipse som är en 

väletablerad utvecklingsplattform och rekommenderas av Google för utveckling av 

applikationer till dess operativsystem Android. Eclipse utökade jag sedan med att installera 

olika plugin för att kunna skriva och utveckla i C++ kod parallellt med Java.  

Under studien använde jag mig även av Microsoft Visual Studio 2010 för att lära mig 

OpenCv biblioteket och även testa metoder på statiska bilder innan jag började 

implementera kod i Eclipse med biblioteken anpassade för Android. Tester som krävde 

mycket datorkraft gjordes även de i Visual Studio med en  laptop (se 6.3). OpenCv fanns 

förkompilerat till Visual Studio 2010 och laddades ner som en exekverbar fil [8] som gjorde 

installation och implementation mycket enkel att genomföra.  

7 Studie 
Detta stycke beskriver studien som gjordes för att kunna implementera och förstå de olika 

delarna som behövdes för att syftet med arbetet skulle uppnås. 

7.1 Installation av OpenCv 

Problemet som tas upp i 2.3 (kompabilitet mellan C och Java) har Android löst genom att 

implementera ett paket som heter NDK vilket är en förkortning på Native Develpoment 

Kit. NDK är ett komplement till Androids SDK (Software Development Kit). I NDK 

ingår komponenten JNI (Java Native Interface) som används för att kunna kompilera C 

kod tillsammans med Java koden så att den färdiga applikationen som paketeras i en fil 

(.apk) och körs i mobiltelefonen innehåller både Java och C kod. Den kompilerade 

maskinkoden blir dock som om att koden endast var kompilerad i Java vilket gör att 

operativsystemet kan förstå instruktionerna i koden. [9] 

För att kunna använda sig av OpenCv för android så finns det ett bibliotek som är 

färdigportat men installationen är anpassat för Linux så om utvecklaren använder sig av ett 

Windows system så måste exempelvis Cygwin installeras för att kunna köra Linux 

kommandon i Windows. Med hjälp av Cygwin skapar man sedan de bibliotek som är 

speciellt anpassade till Android genom att porta C koden till .so filer vilket är ungefär det 

samma som en .dll fil i vanlig Windows miljö. Dessa .so filer används sedan i projektet och 

C++ koden länkas mot dessa bibliotek vid kompilering. 
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Vid installationen av OpenCv för Android använde jag mig av en guide [7] som följdes 

minutiöst men problem uppstod i redan i ett tidigt skede. Författaren av guiden beskrev att 

man skulle ladda ner den senaste versionen av OpenCv via en SVN server. Problemet var, 

som jag senare kom på var att den version man fick var version OpenCv2.2 men 

beskrivningen tillämnades på OpenCv2.1. Skillnaden mellan dessa två versioner var 

markanta vilket jag snart förstod eftersom att beskrivningen efter några steg inte alls stämde 

överens med den nedladdade versionen. Efter att jag hade laddat ner version2.1 så gick det 

att följa beskrivningen med undantag av någon enstaka punkt. 

Efter att kompileringen av biblioteken var färdig så skulle dessa importeras till Eclipse och 

specifika inställningar var tvungna att göras för att kunna använda biblioteket. Även här 

följde jag beskrivningen [7] och kompilering skedde med lyckat resultat redan första gången 

jag byggde projektet från Eclipse. När alla steg var utförda så kunde jag skriva C-kod 

parallellt med Java kod och kompilera dessa tillsammans till en .apk som sedan automatiskt 

installerades till den mobiltelefon jag anslutit. 

7.2 Avståndsmätning 
Det finns olika sätt att mäta avstånd med en 

bild. I min studie valde jag att koncentrera 

mig på att jag redan visste storleken på det 

objekt som jag ville identifiera i bilden som 

mobiltelefonens kamera tog. Objektet jag 

valde ut var bilens nummerplåt. Detta för 

att majoriteten av Sveriges bilar endast har 2 

olika mått på nummerplåtar, undantag 

förekommer dock.  

Den idag mest standardiserade storleken på 

Svenska nummerplåtar är den modell som är 

EU anpassad. Måtten på den EU anpassade nummerplåten är 550x110mm. Den andra 

typen av nummer plåt är en äldre modell som länge var standard i Sverige och har måtten 

480x110mm. Det mått jag valde att använda mig av i min studie var den äldre typen med 

måttet 480x110mm. Detta val gjorde jag eftersom det i min studie inte hade en avgörande 

roll vilken av nummerplåtstyperna jag använde mig av. Den andra anledningen till att jag 

valde nummerplåten är att den har karakteristiska färger som är lätta att filtrera fram i en 

bild. Det enda undantaget är förstås om bilen i fråga är vit eller har en mycket ljus färg. 

Men eftersom denna studie inte skulle resultera i en färdig applikation så var nummerplåten 

lätt att replikera i en testmiljö. [10] 

7.2.1 Kamera 

För att få en så detaljrik bild som möjligt krävs det att kameran kan återge en så bra 

upplösning som möjligt. Men med en hög upplösning blir det väldigt många pixlar att 

använda sig av när man skall beräkna och filtrera bilden. I studien gällde det att hitta en bra 

Figur 5 Testbil 
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balansgång mellan en så bra upplösning som möjligt för att möjliggöra igenkänning av 

objekt samt hur fort mobiltelefonen kunde processa bilderna. För att kunna få så hög 

upplösning som möjligt på bilden valde jag att använda mig av 1000x800 pixlar samt en 

bildström som på förhand var inställd att använda bilder i gråskala. Denna inställning 

visade sig fungera bra i de tester som genomfördes. 

7.2.2 Algoritmer och metoder för igenkänning av objekt 

Nedan följer en förklaring kring de metoder jag använt samt hur hela 

bildigenkänningsprocessen går till. För varje steg som manipulerar resultatbilden kommer 

detta att illustreras. Se även koden i Bilaga B och C för referens. 

Bilderna i detta stycke är ej manipulerade i mobiltelefonen, men samma algoritmer och 

metoder ur OpenCv biblioteket är använda till bilderna som visas och programmet som 

implementerades i telefonen. Ursprungsbilden är en statisk bild taget på den testrigg som 

användes. Bilderna i detta stycke kan variera i storlek och är endast tänkta att illustrera hur 

algoritmerna och metoderna manipulerar bilderna.  

 

Steg 1 fånga bild från bildström 

Det bibliotek jag använde mig av hade den 

fördelen att klasser och kod för import 

bildström från mobiltelefonens kamera redan 

var implementerad. Alla metoder som är 

implementerade i C anropas från 

Javaapplikatinoen.  När man initierar 

huvudklassen (Processor) blir alla dess metoder 

tillgängliga i Java via SWIG interfacet. För att 

påbörja bildhanteringen så anropas metoden 

Steg 1
• Fånga bild från bildström

Steg 2
• Gör om bilden till gråskala

Steg 3
• Skala ner bild för att rensa ut brus

Figur 6 Ursprungsbild 
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detectAndDrawFeatures() från Java interfacet och bildströmmen skickas med som 

argument. 

 

För att få tillgång till och kunna manipulera bilden så måste den omvandlas till en matris. 

Detta görs genom en struct som är fördefinierad i OpenCv biblioteket. Denna struct heter 

cvMat. CvMat kan initieras med vilken typ av variabel som man själv väljer exempelvis Int, 

Float, Double osv. I mitt fall valde jag att helt enkelt lägga hela min bild från inströmmen i 

matrisen. Innhållet i matrisen blir helt enkelt värdet för varje färg i varje pixel. [4][2] 

 

Steg 2 gör om bilden till gråskala 

För att kunna ta fram ett objekt ur en bild är 

det viktigt att först ta bort oönskade delar av 

bilden så att mindre krävande beräkningar 

behövs göras. Exempelvis behöver en 

färgbild mycket mer beräkning är vad en bild 

i gråskala gör. Därför är konvertering till 

gråskala en självklar lösning. Senare steg 

kräver också att bilden är gråskala vilket gör 

att omvandling i ett så tidigt skede som 

möjligt är att rekommendera. 

 

 

Steg 3 skala ner bild för att ta bort brus 

Nästa steg är att göra en första grov filtrering för att bort bakgrundsbrus i bilden. En bra 

metod för detta är pyrDown(ursprungsbild, resutlatBild, storlekPåResultat). I metoden 

förminskar man originalbilden till önskad storlek varpå en hel del brus försvinner från 

bilden. Förenklat kan man säga att bruset försvinner på grund av att varannan jämn 

kolumn och rad i matrisen tas bort från matrisen . [2] 

 

Figur 7 Ursprungsbild till gråskala 

Figur 8 Resultat av funktion pyrDown() 

Figur 9 resultat av funktion pyrUp() 
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Steg 4 Skala upp bild 

När steg 3 är gjort har vi en bild som i detta fall är ungefär hälften så stor med en hel del 

information som är borttagen. I detta steg skall bilden skalas upp igen för att återfå 

originalstorleken så att vi i senare steg skall kunna hitta sammankopplade linjer i bilden. 

Uppskalningen sker med en metod som heter pyrUp(förminskadBild, resultatBild, 

storlekPåResultat). Denna metod är inte som man kan tro en ren motsats till pyrDown(). 

Eftersom att vi nu skall förstora bilden igen så skapas ett problem, vad fyller man i de 

kolumner och rader som precis försvann? Det som pyrUp gör är att först förstora upp 

bilden och lägga till värdet 0 i de jämna raderna och kolumnerna. Efter detta steg så läggs 

ett filter på den förstorade bilden, filtret är dubbelt så stort som den storlek på bild som 

metoden anger. Filtret används för att göra ett överslag och uppskattning av vilka värden 

som skall finnas i de tomma fälten i arrayen (med värdet 0). [11][4][2] 

 

Steg 5 Filtrera bilden i olika steg 

Nu har en bild framträtt där en hel del bakgrundsbrus är borttaget. Då är det dags att börja 

filtrera bilden mer noggrant för att kunna hitta konturer och former. I detta steg är 3 olika 

metoder användbara. cvCanny(), cvDilate() och att manuellt manipulera bildens 

tröskelvärden. Förenklat så kan man säga att man ökar eller minskar styrkan på de olika 

färgerna i bilden för att om möjligt kunna få fram konturer som kan vara de objekt man 

söker i bilden. Konturerna hittas just genom att leta i kontrasterna av de manipulerade 

pixlarna. [2] 

 

 

 

Steg 4
• Skala upp bild

Steg 5
• Filtrera bilden i olika steg

Steg 6

• För varje steg i filtreringen ->

• Hitta konturer i bilden
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CvCanny, eller som metoden heter i 

Android-biblioteket  ”Canny” används för 

att snabbt kunna hitta konturer och linjer i 

bilden. Canny(ursprungsBild, resultatBild, 

lägreTröskelvärde, högreTröskelvärde, 

nogrannhet) tar en bild som input, denna 

bild måste vara gråskala, om bilden inte är 

gråskala fungerar inte metoden. Bilden som 

returneras är också i gråskala men då som 

en filtrerad bild av ursprungsbilden som 

skickats med som argument i metoden. 

Canny använder sig av en Sobel operator för 

att hitta kanter. Enkelt beskrivet så fungerar Sobel operatorn genom att den letar efter 

intensiteter vid en grupp av pixlar och därigenom hittar hur abrupt eller hur mjukt som 

bilden förändras i just den gruppen. Därigenom så kan kanter tas fram från bilden och 

projiceras till en ny bild. [4][1][2] 

 

CvDilate(ursprungsBild,resultatBild, kärna, 

antalIterationer ) används för att expandera 

och jämna ut regioner i bilden. I mitt 

projekt användes Dilate till att jämna ut och 

förstärka konturer som hittades i cvCanny 

för att konturer lättare skall kunna hittas i 

senare steg. Detta steg används även för att 

sammanfoga glapp som kan uppstå mellan 

kanter och konturer. [2] 

 

Utöver Dilate och Canny så kan man 

självklart ”manuellt” öka och minska värdena 

på siffror som finns i matrisen för att öka och minska konstrasten i bilden. Denna metod 

kan vara ett bra komplement för att säkerställa att programmet hittar de konturer som 

eftersöks. Bilden som skall manipuleras är redan konverterad till gråskala vilket gör att det 

blir enkelt att hitta konturer manuellt i bilden. Styrkan på färgen i bilden går mellan 0 och 

255 där 255 är svart och 0 är vitt. Genom att i en loop öka eller minska de värden som 

finns i arrayen kan man få fram starkare kontraster som i senare steg kan tolkas och 

konturer plockas fram som i sin tur ger koordinater som kan användas för att exempelvis 

rita ut konturen på en display. [4][2] 

 

 

Figur 10 Resultat av funktion CvCanny() 

Figur 11 Resultat av funktion cvDilate() 
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Steg 6 Hitta konturer i bilden 

För att kunna hitta de konturer vi vill ha i bilden så måste en sökning göras för varje gång 

bilden filtreras i syfte att se om den eftersökta konturen går att utvinna. Även här har 

OpenCv en metod för att göra sökningen så enkel som möjligt. Denna metod heter 

cvFindContours( filtreradBild, resultatArrayMedKonturer, konturHämtarLäge, metod  ). 

Denna metod kan använda sig av bilder som returneras av cvCanny där bilden har tydliga 

kantpixlar men även matriser som har manipulerats manuellt. Om konturer skall hittas från 

den ”manuellt” manipulerade bilden så är det viktigt att konturerna framträder tydligt. 

cvFindContours har olika lägen ”konturHämtarLäge” som utför olika operationer. Den 

metod jag valde i mitt projekt var CV_RETR_LIST vilket betyder att metoden tar alla 

konturer som hittas och lägger dem i en Länkad lista för senare behandling. Utöver val av 

”konturHämtarLäge” så är val av metod för att hitta konturerna viktig att välja (det sista 

argumentet till funktionen). Även här så finns det några metoder att välja mellan men jag 

valde CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE vilket betyder att endast slutpunkterna (x och y) 

koordinaterna för varje kontur lagras i den list som returneras. Detta underlättar mycket i 

senare steg eftersom antalet koordinater reduceras drastiskt genom att använda denna 

metod. [4][2] 

Figur 14 Funktion Cvdilate() olika 
tröskelvärden 1 

Figur 12 Funktion Cvdilate() olika 
tröskelvärden 2 

Figur 15 Funktion Cvdilate() olika 
tröskelvärden 4 

Figur 13 Funktion Cvdilate() olika 
tröskelvärden 3 
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Steg 7 Testa alla konturer 

I detta steg så har bilden filtrerats, konturer hittats och koordinater till de sammanknutna 

konturerna lagrats i en länkad lista. Nu måste alla konturer testas för att se om de uppfyller 

de krav som programmeraren ställer. I mitt fall så ville jag endast spara konturer med 4 

hörn om dessutom har ca 90 graders vinkel mellan alla hörnen.  

Det som görs i detta steg är att alla konturer som hittades i steg6 behandlas. Viktigt att 

tänka på är att konturer endast är koordinater Point(double x, double y)som är lagrade i en 

länkad lista. I detta steg använde jag mig av metoden approxpolyDP(). [2] Denna metod 

testar alla konturer för sig. Förenklat så kontrollerar denna metod om en kontur är 

sammanhängande.  

Om konturen har fyra ändpunkter så kontrolleras dessa ändpunkter för att se om de har en 

vinkel på ca 90 grader mellan sig. Har konturerna 4 ändpunkter och ändpunkterna har ett 

gradantal på ca 90 grader så är det antingen en rektangel eller en fyrkant. Om dessa två krav 

uppfylls så läggs de konturerna i en lista som själv sedan lagras i en lista.   

(List < List<Point> >) 

Steg 8 Hitta nummerplåten 

I detta steg har vi alla delar som behövs för att kunna börja leta i alla rektanglar och 

fyrkanter som de föregående stegen tillsammans har hittat och lagt i en länkad lista. Det 

första som händer är att varje lista i den stora listan med koordinater itereras. För varje 

figur så räknas höjd bredd förhållandet ut. Höjd breddförhållandet måste vara lika formen 

på en nummerplåt med måtten 480x110 mm. Detta räknas ut genom att skillnaden mellan 

Steg 7
• Testa alla konturer

Steg 8
• Hitta nummerplåten

Steg 9
• Rita ut konturer av nummerplåten
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punkterna Ax och Bx samt att Ay och Cy räknas ut, en nummerplåts höjd breddförhållande 

= (480/110 = 4,36).  

 

 

 

Om höjd/breddförhållandet är mellan 4 och 5 så motsvarar formen med stor sannolikhet  

Steg 9 Rita ut konturer av nummerplåten 

Om höjd/bredd kraven uppfylls så ritas 

konturerna ut på skärmen med hjälp av 

metoden polylines(). Argumenten till denna 

metod bestämmer vilken bild som konturen 

skall ritas ut på, vilken tjocklek linjen skall ha, 

färg, vilken startpunkt som linjerna skall ritas 

från samt hur många gånger som metoden skall 

iterera ritandet. I fallet med rektangeln så blir 

det 4 iterationer ( lika många punkter som 

lagrats i den länkade listan ) eftersom vi har 4 

hörn som linjen skall ritas mellan. [2] 

När alla ovanstående 9 steg är klara så resulterar det i en färdig bil (se figur 17). Nu är den 

inkommande bilden filtrerad, konturer har hittats, konturerna har kontrollerats och ritats 

ut. 

7.3 Hastighetsberäkning 

Smartphones idag är oftast utrustade med en GPS-mottagare vilket gör att mobiltelefonens 

position och hastighet med relativt stor exakthet kan beräknas beroende på väder och 

signalstyrka från GPS satteliten. För att få fram hastigheten från GPS signalen så krävs det 

att man med ett visst tidsintervall räknar ut hur lång sträcka man färdats under 

tidsintervallet. Detta kan enkelt göras i en applikation där man själv sätter tiden eller tar 

tiden från GPS signalen och uppdaterar positionen för att sedan räkna ut hur snabbt GPS 

Figur 16 Uträkning höjd/bredd förhållande 

Figur 17 Färdig bild 



Examensarbete 

18 

 

mottagaren rör sig. I studien använde jag mig av Androids egna API för GPS hantering 

blandat med egen kod. 

7.4 Beräkning av stoppsträcka 

I min teoretiska beräkning av vilken hastighet som avståndsmätaren skulle kunna användas 

i så utgick jag från vedertagna formler se (2.3) Beräkning av stoppsträckan var viktig för att 

se vilken hastighet som var säker för att varna föraren så att denne teoretiskt hinner bromsa 

om framförvarande bil exempelvis står stilla. Stoppsträckan = reaktionssträckan + 

bromssträckan, dessa olika sträckor var därför viktiga att ta i beaktning vid uträknandet av 

stoppsträckan. 

7.4.1 Reaktionssträcka 

Tiden det tar för föraren att uppfatta faran till att börja bromsa bilen kallas reaktionstid. 

Den tid det tar för bilen att fördas framåt under reaktionstiden kallas för reaktionssträcka. 

[13] 

7.4.2 Bromssträcka 

Ju längre bilen färdas desto längre blir bromssträckan. Bromssträckan innefattar många 

faktorer så som bilen och dess allmänna kondition, däckens kondition, väderförhållanden, 

bromsarnas kondition, väglag osv. Bromssträckan är den sträcka som det tar för bilen att 

stanna helt från den hastighet då inbromsningen påbörjades. [13][14]  

8 Resultat 
Denna del beskriver mer ingående de resultat som jag kom fram till under studiens gång. 

Övergripande beskrivning över hur alla test gick till finns under punkt 3. 

8.1 Hur exakt är hastighetsmätningen? 
För detta tests noggrannhet så var det viktigt att ta fram ett referensvärde på vilken 

hastighet som bilen egentligen färdas i eftersom hastigheten endast kontrollerades visuellt 

under testen med mobiltelefonen. Testen utgick ifrån antagandet att hastighetskameran är 

rätt konfigurerad och kalibrerad (se 6.2) och därmed visar ett rätt värde. Förhållandena vid 

testet var optimala dvs. soligt väder utan några störningsfaktorer och gjordes på en 

raksträcka där hastigheten uppnåddes och sedan hölls konstant via farthållaren i bilen.  

8.1.1 Noggrannhet av hastighetsmätare i bil 

Testet visade tydligt att hastighetsmätaren klart överensstämde med fartkamerans uppmätta 

värde vid den låga hastigheten av 30 km/h. Vid 50 Km/h så uppmättes en differens mellan 

bilens hastighetsmätares värde mot fartkamerans. Differensen låg på mellan 4 -5 Km/h. 

Vid 70 Km/h så uppmättes även här en differens som låg mellan 6 - 7 Km/h. Den sista 

mätningen som gjordes vid en hastighet av 90 Km/h visade att differensen mellan bilens 
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hastighetsmätare och fartkamerans värde liksom i testet i 70 Km/h skiljde sig med mellan 6 

- 7 Km/h. 

 

 

Figur 18 Diagram Test av hastighetsmätares noggrannhet 

 

Figur 19 Diagram: Test hasighetsmätare Medelvärde 

 

8.1.2 Test av applikationens hastighetsmätning 

Detta test syftade till att testa den fristående applikationen för att se hur noggrant den 

mätte hastigheten i förhållande till det avlästa värdet på hastighetsmästaren i den bil som 

användes under testernas.  

Testerna gjordes med de mest förekommande hastigheterna 50, 70, 90 och 110 km/h. 

Sammanställningen av värdena har gjorts till två olika diagram där det ena visar testernas 
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olika resultat medans det andra diagrammet visar medelvärdet av alla mätningar som 

gjordes på respektive hastighet.  

Vid utförandet av testerna användes farthållare i bilen på den givna hastigheten samt att 

vädret var klart och soligt. 

Resultatet av de fyra testerna testet var inte på något sätt konsekvent. Hastighetsvärdena 

som applikationen i mobiltelefonen visade var mycket olika och kunde variera relativt 

mycket med endast 10 sekunders mellanrum trots att hastigheten i bilen var konstant samt 

att uppdateringsfrekvensen från GPS satteliterna även den var konstant med 1 sek 

mellanrum.  

Det första testet vid 50 Km/h visar en viss aning av konsekvens vid mätningarna.  

 

 

Figur 20 Applikations hastighetsmätning 50km/h 

 

Nästa test gjordes vid 70km/h och är lite mer enhetlig i kurvorna vilket förefaller konstigt 

eftersom mätvärdena är så pass oregelbundna förövrigt. Precis som i mätningarna i 50 

Km/h så är kurvorna märkbart lika mellan mätning 4 och 5 (40 resp 50 sekunder). 
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Figur 21 Applikations hastighetsmätning 70km/h 

 

Mätningen vid 90 Km/h visade på en större oregelbundenhet än 70 och 50 Km/h vilket 

möjligtvis kan förklaras med att GPS mottagningen avtar vid förhöjd hastighet av 

mottagaren i förhållande till GPS satteliten. Mellan det femte och sjätte testet (50 och 60 

sekunder) så visar kurvorna en ganska så lika ökning, samma fenomen som vi kan se i 

testerna vid 50 och 70 Km/h fast i 90 Km/h är förhållandet en ökning i motsvarighet till 

de andra mätningarna där hastigheten minskar.  

 

 

Figur 22 Applikations hastighetsmätning 90km/h 

110 km/h visar ett mer inkonsekvent resultat än de andra testerna och kan bero på att en 

högre hastighet gör det svårare för GPS antennen i mobiltelefonen att ta emot korrekta 

signaler. 
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Figur 23 Applikations hastighetsmätning 110km/h 

 

8.1.3 Exakthet av hastighetsmätning i mobilapplikationen 

För att få fram ett värde och se hur exakt applikationens hastighetsåtergivning blev under 

en bestämd period så räknades medelvärdet ut för alla mätvärden vid respektive hastighet 

som gick att jämföra via de olika testerna. 

 

Figur 24 Applikations hastighetsmätning exakthet 

 

Denna graf visar att medelvärdet uträknat för varje hastighet (utslaget på 3 min) faktiskt är 

mer exakt än vad hastighetsmätaren i bilen visar. Denna slutsats bör tas med antagandet att 

hastighetskameran i testerna representerar den korrekta hastigheten.  
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8.2 Hur exakt är avståndsmätningen? 
Nedanstående beskriver de olika delarna av avståndsmätningarna samt resultatet av den 

formel som framtogs för att kunna mäta avståndet så noggrant som möjligt. 

8.2.1 Mätning av antalet pixlar vid olika avstånd 

Tabellen nedan visar mätningen av antalet pixlar som den hittade rektangeln i bilden har på 

bredden. 

 

 

 

Tabell 1 Mätning av pixlar vid givna avstånd 

Mätning nr: Centimeter Pixlar Kommentar 

1 90 407  

2 120 304  

3 150 242  

4 180 200  

5 210 171  

6 240 148  

7 270 131  

8 300 118  

9 330 108  

10 360 98  

11 390 90  

12 420 84  

13 450 78  

14 480 71 Mycket svårt att få fram värde 

15 510  Gick inte få fram mätvärden 
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Testet visade klart att avståndsmätningen inte fungerade längre än till ca 480cm. Därefter så 

kunde applikationen inte längre hitta rektangeln och skriva ut antalet pixlar. Redan vid 

480cm var det mycket svårt att få fram ett värde. För att mätningen skulle lyckas vid detta 

avstånd så var det tvunget att rikta telefonen mycket exakt i en speciell vinkel för att kunna 

avläsa ett värde. 

8.2.2 Formel för avståndsmätning 

Mätningarna (se 8.2.1) sammanställdes i Microsoft Excel 2007 till ett punktdiagram. För att 

kunna utforma en formel för att kunna räkna ut avståndet när man endast har antalet pixlar 

så använde jag mig av en trendlinje i mitt diagram. Sedan testade jag fram vilken typ av 

trend/regressionstyp som var mest exakt (närmast 1). Genom att testa olika trendtyper 

kom jag fram till att den som var närmast 1 var potens. När jag sedan valde att visa formeln 

för potensen så räknade Microsoft Excel 2007 ut detta för mig. 

 

 

Figur 25 Framtagning av formel för avståndsmätning 

 

Formeln för att räkna ut avståndet i cm blev alltså enligt följande under förutsättning att 

upplösningen är 1000*800 pixlar samt att kameran hittar rektangeln med den fördefinierade 

formen 480*110 mm, eller ett höjd/bredd förhållande mellan 4 och 5. 

Avståndet (cm) = 30360*(Pixlar^-0,968) 

y = 30360x-0,968 

R2 = 0,9998 (Mycket nära 1) 

8.2.3 Teoretisk felmarginal vid avståndsmätning 

Efter att jag gjort mätningarna och fått fram en formel så sammanställde jag alla 

mätvärdena och räknade ut alla avstånd med hjälp av formeln för att i en tabell kunna se 
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felmarginalen vid en viss längd. Nedanstående tabell visar den felmarginal som teoretiskt 

bör uppstå.  

 

Tabell 2 Beräkning av teoretisk differens i avståndsmätning 

Centimeter (Y) Pixel (X) Y = 30360*(X^-0,968) Differens 

90 407 90,4 -0,41 cm 

120 304 119,9 0,08 cm 

150 242 149,5 0,46 cm 

180 200 179,8 0,15 cm 

210 171 209,3 0,70 cm 

240 148 240,7 -0,71 cm 

270 131 270,9 -0,88 cm 

300 118 299,7 0,28 cm 

330 108 326,5 3,45 cm 

360 98 358,8 1,25 cm 

390 90 389,6 0,42 cm 

420 84 416,5 3,51 cm 

450 78 447,5 2,54 cm 

480 71 490,1 -10,10 cm 

8.3 Teoretisk systembeskrivning 
För att förstå hur alla delar i det tänka systemet bör höra ihop och fungera i sin helhet visas 

nedan en beskrivning och en bild som får representera en teoretisk systembeskrivning med 

alla de delar som testats och utvecklats. 

Kameran tar en bild samtidigt som GPS mottagaren tar emot en GPS signal. Bildflödet och 

GPS signalen tas emot i programmet, nummerplåten hittas på framförvarande bil och 

avståndet räknas ut. Samtidigt räknas mobiltelefonens hastighet ut och de två parametrarna 

hastighet och avstånd skickas till en metod som räknar ut stoppsträckan.  
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Efter att stoppsträckan räknats ut så görs en jämförelse mellan det avstånd som 

mobiltelefonen har till framförvarande bils nummerplåt och den stoppsträcka som krävs 

för att bilen skall kunna stanna helt i förhållande till den framförvarande bilen. 

Om stoppsträckan är mindre än det avstånd som uppmätts så skall mobiltelefonen varna 

föraren om att denna ligger för nära framförvarande bil. 

Om stoppsträckan är större än det avstånd som uppmätts så skall mobiltelefonen inte 

varna föraren. 

Figur 26 Teoretisk systembeskrivning 
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9 Analys av avståndsvarnarens användbarhet 

Testerna visar klart och tydligt att det maximala avståndet som applikationen kan användas 

på är 4,8m. För att se om applikationen reellt kan användas i en bil på exempelvis i 

stadstrafik där 50km/h är den högsta tillåtna hastigheten kommer 4,8 m att nedan sättas in 

i ett större matematiskt sammanhang. Eftersom testerna även visar att 

hastighetsåtergivningen är mycket exakt utelämnas denna variabel som möjlig felkälla i 

nedanstående analys 

Avståndet 4,8m får representera den maximala stoppsträcka som applikationen stödjer.   

Formlerna i följande uträkningar är uträknade med förutsättningarna att väglaget är 

optimalt, bilen är i perfekt ordning och att föraren har en reaktionstid på 1 sekund. 

Reaktionstiden kan i detta fall anses rimlig. 

Reaktionssträcka (se 2.3 för förklaring av formel) 

(v*1)/3,6 = 4,8 

v = 17,28 km/h 

Om endast reaktionstiden togs i beaktning så skulle avståndsmätningen kunna ske vid en 

hastighet av 17,28km/h 

Bromssträcka (se 2.3 för förklaring av formel) 

Nedanstående beräkning sker med friktionstalet 0,8 som representerar torr asfalt 

v2 / (250*0,8) = 4,8 

v = 30,98 km/h 

Om endast bromssträckan togs i beaktning så skulle avståndsmätningen kunna ske vid en 

hastighet av 30,98 km/h.  

För att räkna ut den maximala hastighet som avståndsvarnaren rent teoretiskt kan användas 

i så använde jag nedanstående formel och skrev ett program i programmeringsspråket Java 

som räknade ut hastigheten (se bilaga 3). Stoppsträckan i formeln är fördefinierad till det 

maximala avståndet som applikationen fungerade i (se 7.2.1).  

Formeln nedan betyder Reaktionssträckan + Bromssträckan = 4,8m 

(( v*1 )/3,6) + (v2 /( 250 * 0,8 )) = 4,8 

v = 13,83 km/h 

Den maximala hastigheten som applikationen kan användas i är 13,83 km/h om den 

säkert skall kunna varna föraren i tid så att denne hinner få stopp på bilen. Med denna 

slutsats behövs inte fler tester utföras för att avgöra avståndsvarnarens användbarhet. Hur 

exakt hastighetsmätaren än och avståndsmätningen än är så är inte applikationen användbar 

i en bil i trafik. 
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10 Diskussion 
Testerna genomfördes med största möjliga noggrannhet utifrån givna medel. Med detta 

sagt så måste det påstås att testet för att mäta antalet pixlar vid ett visst avstånd mycket väl 

kan ge olika värden om mätningen skulle göras igen med mer exakt mätutrustning. Trots 

att mätutrustningen inte var av högteknologisk typ kunde jag ändå vid det slutgiltiga 

avståndstestet uppmäta ett exakt avstånd med hjälp av ett måttband som referens.  

Gällande hastighetsmätningarna så måste det påstås att de med stor sannolikhet kan 

säkerställas som tillförlitliga eftersom professionell utrustning användes och mätningarna 

skedde mycket noggrant. De första resultaten av testerna visade att hastighetsåtegivningen 

med ett kort tidsmarginal inte är precisa. Men om man tar medelvärdet på en mängd 

mätningar så visade det sig att applikationen i mobiltelefonen var mer noggrann än 

hastighetsmätaren i bilen. 

Problemet som uppstod då mobiltelefonen inte kunde hitta objektet längre bort än ca 4,8m 

kan ha många orsaker. Den sannolikt största är att upplösningen på kameran måste vara 

högre för att fler pixlar skall få plats på en mindre yta. Som vi kan se i mätningen så är 

antalet pixlar 71 redan vid 4,8m. Detta medför en begränsning i tekniken i sig för min 

applikation. Om jag inte längre kan dividera bredden i höjden för att få ett höjd bredd 

förhållande så kan inte applikationen hitta den rektangel som den söker i bilden. Utöver 

höjd/bredd förhållandet så uppstår helt andra problem eftersom bilden blir mindre skarp ju 

längre objektet befinner sig från kameran. Problemet med skärpan i bilden på långt avstånd 

gör att algoritmerna jag använt mig av möjligtvis inte kan hitta konturerna av rektangeln 

eftersom pixlarna inte innehar en skarp kontur, de smälter alltså in i omgivningen redan vid 

ett relativt kort avstånd. Och om ovanstående anledningar inte vore nog så spelar vinkeln 

som kameran riktas mot objektet en avgörande roll. Detta märkte jag klart och tydligt 

under mina tester. För att applikationen skall känna av rektangeln så måste kameran var 

nästan rakt framför objektet för att det skall kännas av. När då skärpan och avståndet ökar 

så blir det näst intill omöjligt för applikationen att hitta rektangeln 

De utmaningar som detta arbete bjöd på var förvånande inte varken testandet eller själva 

rapportskrivningen i sig. Det svåra var att förstå och kunna använda OpenCv för Android. 

Dokumentationen för att själv komma igång och använda biblioteket var mycket sparsam 

och när jag tittade på forum på internet så var de flesta svaren inte anpassade till Android 

biblioteket. En upplevd risk med att påbörja ett projekt som har med open source att göra 

är just att dokumentation och hjälp kan vara svår att få tag i. mycket av problemlösningen i 

projekt som detta blir ofta att testa sig fram enligt uteslutningsmetoden och tillämpa ”trial 

and error”. Detta sätt att jobba på blir mycket tidskonsumerande och tid som kunde lagt på 

att exempelvis raffinera och förfina metoder och algoritmer får istället läggas på att förstå 

grunderna för det man jobbar med. 
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10.1 Förslag till fortsatt arbete  
För att applikationen skall fungera i realiteten så måste det utvecklas ett bättre sätt utnyttja 

mobiltelefonens kameras fulla potential och pixelupplösning.  

En metod för att kunna hitta objektet i olika vinklar är av yttersta vikt för att kunna 

använda applikationen i exempelvis en bil. 

Hitta en annan metod eller algoritm för att hitta objektet i bilden och även bedömningen av 

avståndet.  

Applikationen till hastighetsmätningen bör testas med ett större tidsintervall för att se om 

hastigheten återges mer noggrant. 

Eftersom de olika delarna endast är utvecklade var för sig så är en applikation med de olika 

delarna sammansatta ett spännande förslag för att testa om applikationen i sin helhet 

fungerar i verkligheten. 

11  Slutsats 
Syftet med projektet var att undersöka om en mobiltelefon med operativsystemet Android 

kan användas som en avståndsvarnare till framförvarande bil i trafik.  

De delar som behövdes för att kunna göra en avståndsvarnare isolerades till att det skulle 

krävas hastighetsbedömning och avståndsmätning för att kunna räkna ut den stoppsträcka 

som krävs vid en viss hastighet. Stoppsträckan skulle sedan vara det värde som varningen 

skulle utgå ifrån. Var avståndet till framförvarande bil kortare än stoppsträckan skulle 

applikationen varna föraren och vice versa om avståndet var längre än stoppsträckan. 

Hastighetsbedömingen skedde genom att använda sig av telefonens GPS och därigenom 

räkna ut vilken hastighet telefonen färdas i. Resultaten av testen med denna teknik visade 

att mobiltelefonens hastighetsbedömning var mycket mer exakt än bilens egna 

hastighetsmätare. 

Avståndsbedömningen gjordes genom att i applikationen först isolera formen av en 

nummerplåt från bildflödet. När detta fungerade så mättes hur många pixlar den övre sidan 

på rektangeln hade. Mätningar gjordes sedan på förbestämda avstånd för att se hur många 

pixlar längden på ovansidan av rektangeln var vid ett visst avstånd.  Dessa mätningar 

resulterade i ett diagram som användes för att räkna fram en formel som möjliggjorde 

avståndsbedömning av rektangeln i centimeter. 

Avståndstestet uteslöt en positiv användbarhet för applikationen i reell trafik vilket klart 

och tydligt besvarar syftet med denna rapport. Det maximala avståndet som applikationen 

under perfekta förhållanden kan fungera under är ca 4,8m. Utifrån detta värde så räknades 

den maximala hastigheten som applikationen kan användas i ut till 13,83 km/h. 

Eftersom 13.83km/h ungefär motsvarar en moppe med mindre än halv gas så skulle 

applikationen möjligen kunna fungera under följande trafikliknande förhållanden. 

 En moppe med mindre än halvt gaspådrag 

 En förare med exakt 1 sek reaktionssträcka 
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 Däck med exakt 0,8 i friktionsvärde 

 En exakt rak vinkel till framförvarande bil (föraren får inte styra moppen) 

 Framförvarande bil står helt stilla 

 Väderförhållanden är optimala 

Som tydligt kan ses så är applikationen allt för bristfällig på allt för många områden för att 

kunna användas i trafik med något slags fordon överhuvudtaget. 

Utöver testerna så resulterade detta projekt även i en teoretisk och förenklad systemdesign 

för att eventuellt i ett senare skede förbättra och vidareutveckla systemet. 
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Bilaga A 
Program för uträkning av max hastighet beroende på avstånd till framförvarande bil. 
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package javaapplication1; 

import java.lang.Math.*; 

import java.text.DecimalFormat; 

 

/** 

 * @author Joakim Johansson 

 * @since 2011-05-19 

 */ 

public class Main { 

 

    double startSpeed = 0.00; 

    double stopLength = 4.8; 

    double increaseRate = 0.01; 

    double ConstMeterToKm = 3.6; 

    double reactionTimeConstant = 1; 

    double friction = 0.8; 

    double constant = 250; 

    DecimalFormat df = new DecimalFormat("##.##"); 

 

    public Main(double stopDistance) { 

        this.stopLength = stopDistance; 

 

        while (true) { 

 

             

double brTime = 

Double.parseDouble(fixString(df.format(calcBreakTime(startSpeed)))); 

            

double reacTime = 

Double.parseDouble(fixString(df.format(calcReactionTime(startSpeed)))); 

 

            if ((brTime + reacTime) == stopLength) { 

System.out.println("Max hastighet vid " + stopLength + " meters"+ 

" stoppsträcka är: " + startSpeed + " km/h"); 

            

System.out.println("Reaktionssträcka: " + reacTime + "meter"); 

                 

System.out.println("Bromssträcka: " + brTime + " meter"); 

                break; 

            } 

             

startSpeed += 0.01; 

startSpeed = Double.parseDouble(fixString(df.format(startSpeed))); 

        } 

    } 

 

    public double calcBreakTime(double speed) { 

        double breakTime = (Math.pow(speed, 2)) / (friction * constant); 

        return breakTime; 

    } 

 

    public double calcReactionTime(double speed) { 

        double reactionTime = (speed * reactionTimeConstant) / ConstMeterToKm; 

        return reactionTime; 

    } 

 

    public String fixString(String value) { 

        return value.replace(",", "."); 

    } 

 

    public static void main(String[] args) { 

        double stopDistance = 4.8; 

        Main m = new Main(stopDistance); 

    } 

} 
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Program för att hitta nummerplåt i bildström och rita ut konturer på display 
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/* 

 * Processor.cpp 

 * 

 *  Created on: 2011-05-02 

 *   Author: Joakim Johansson 

 */ 

 

#include "Processor.h" 

#include <sys/stat.h> 

 

 

 

//Euro nummerplåt bredd och höjd 

/*double plateWidth = 520; 

double plateHeight = 110;*/ 

 

//gammal svensk nummerplåt bredd och höjd 

double plateWidth = 480; 

double plateHeight = 110; 

 

// Rektangel som hittats i bild och dess höjd bredd frhållande 

double rectangleRatio; 

 

//Gränsvärde för cvCanny 

const int thresh = 50; 

//Antal loopar för att hitta gränsvärden 

const int N = 11; 

 

Processor::Processor() : 

fastd(20/*threshold*/, true/*nonmax_suppression*/) 

{ 

 

} 

Processor::~Processor(){ 

 // TODO Auto-generated destructor stub 

} 
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// Räkna ut avståndet (i centimeter) 

double Processor::calcDistance(double width){ 

 double distance = 30360*(pow(width,-0.968)); 

 return distance; 

} 

 

// Kolla om figurens kanter är ungefär 90 grader 

double Processor::angle( Point pt1, Point pt2, Point pt0 ) 

{ 

 double dx1 = pt1.x - pt0.x; 

 double dy1 = pt1.y - pt0.y; 

 double dx2 = pt2.x - pt0.x; 

 double dy2 = pt2.y - pt0.y; 

 return (dx1*dx2 + dy1*dy2)/sqrt((dx1*dx1 + dy1*dy1)*(dx2*dx2 + dy2*dy2) + 1e-10); 

} 

 

 

// En del av nedanstående kod är tagen från orginalet processor.cpp 

void Processor::detectAndDrawFeatures(int input_idx, image_pool* pool, int feature_type){ 

 

 /*** STEG 1 ***/ 

 double s, t; 

 cv::Mat pyr, gray, timg; 

 std::vector<vector<Point> > squares; //färdiga "4 hörningar med 90 graders vinkel" 

 Mat image = pool->getImage(input_idx); //hämta livefeed från image_pool 

  

 /*** STEG 2***/ 

 Mat gray0(image.size(), CV_8U); //Skapa lite nya bilder 

 

 /*** STEG 3***/ 

 pyrDown(image, pyr, Size(image.cols/2, image.rows/2)); // skala ner för att ta bort brus 

  

 /***STEG 4***/ 

 pyrUp(pyr, image, image.size()); //skala upp igen 

 

 /***STEG 5***/ 

 // Filtrera bild och hitta former med 4 hörn 
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 for( int c = 0; c < 3; c++ ) 

 { 

  // Prova olika tröskelvärden 

  for( int l = 0; l < N; l++ ) 

  { 

   if( l == 0 ) 

   { 

    Canny(image, gray, 0, 50, 3); 

 

    //kommenterat bort 2011-05-18 

    //dilate(gray, gray, Mat(), Point(-1,-1)); 

    dilate(gray, gray, Mat(), Point(-1,-1), 0 , 1); 

   } 

   else 

   { 

    gray = gray0 >= (l+1)*255/N; 

   } 

 

   /***STEG 6***/ 

   std::vector<vector<Point> > contours; // Konkturer för att hitta "4 hörningar" 

   findContours(gray, contours, 5, true); 

    

   vector<Point> approx; 

 

   /***STEG 7***/ 

   // Testa alla konturer 

   for(  i = 0; i < contours.size(); i++ ) 

   { 

    //Kolla koordinater och se om de hänger ihop 

    //Om de gör det, lägg till i lista,  

approxPolyDP(Mat(contours[i]), approx, arcLength(Mat(contours[i]), 

true)*0.02, true); 

     

    if( approx.size() == 4 && 

     fabs(contourArea(Mat(approx))) > 1000 && 

     isContourConvex(Mat(approx)) ) 

    { 
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     double maxCosine = 0; 

 

     for( int j = 2; j < 5; j++ ) 

     { 

     // find the maximum cosine of the angle between  

// joint edges 

double cosine = fabs(angle(approx[j%4], approx[j-2], 

approx[j-1])); 

      maxCosine = MAX(maxCosine, cosine); 

     } 

 

     // if cosines of all angles are small 

     // (all angles are ~90 degree) then write quandrange 

     // vertices to resultant sequence 

     if( maxCosine < 0.3 ){ 

      squares.push_back(approx); 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

 /***Steg 8***/ 

 // Här kollar man så att det är en rektangel med de höjd breddförhållanden 

 // som man valt att ha. 

 // Utöver detta så räknas avståndet ut och skrivs ut på skärmen 

 for( i = 0; i < squares.size(); i++ ) 

 { 

 

  int n = (int)squares[i].size(); // Plocka ut en form med fyra hörn i squares listan 

  const Point* p = &squares[i][0];//Startpunkt för utritande av linjer 

 

  // Plocka ut punkter från raktangeln för att kunna kolla höjd bredd förhållande 

  double pAx = squares[i][0].x; 

  double pBx = squares[i][1].x; 

  double pAy = squares[i][0].y; 

  double pCy = squares[i][2].y; 
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  // Räkna ut höjd bredd förhållande 

  double plateRatio = plateWidth/plateHeight; // Höjd/bredd förhållande på en nummerplåt 

 

  double rectWidth = pBx - pAx; // Hitta längden på rektangeln i bilden 

  double rectHeight = pCy - pAy; // Hitta höjden på rektangeln i bilden 

  rectangleRatio = rectWidth/rectHeight; // Räkna ut höjd/bredd förhållande på rektangel 

 

  char buffer[50]; //Buffert för sprintf 

 

  // Om höjd/bredd förhållandet i rektangeln i bilden stämmer........ 

 

  /* 

   * 4 och 5 är gränsvärden som är uträknade enligt följande: 480 / 110 = ca 4,36 

   * Numerplåtens bredd = 480 mm / Nummerplåtens höjd  =  110 mm 

   * Sedan höftar jag till med ett gränsvärde för att hitta en rektangel som ligger 

   * ganska nära */ 

 

  if (4.0 < rectangleRatio && rectangleRatio < 5.0 ){ 

   polylines(image, &p, &n, 1, true, Scalar(0,255,0), 4, CV_AA); 

 

   double distance = calcDistance(rectWidth); // Räkna ut avståndet 

 

   // Om avståndet är under 1 m -> skriv ut i cm 

   if (distance < 100){ 

    sprintf(buffer, "Dist: %2.2f cm", calcDistance(rectWidth) ); 

   } 

 

   // Om avståndet är mer än en meter -> skriv ut i meter 

   else if (distance > 100){ 

    distance /= 100; 

    sprintf(buffer, "Dist: %1.2f m", calcDistance(rectWidth) ); 

   } 

 

   //sprintf(buffer, "Pixels: %2.2f ", rectWidth ); // Skriv ut pixlarna 
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   //Skriv ut den formaterade texten från sprintf 

   drawText(input_idx, pool, buffer ); 

 

   // Bryt loop om rektangel med rätt förhållande hittas 

   // (eftersom en bil förhoppningsvis bara har en nummerplåt bak) 

   break; 

  } 

 } 

} 

 

 

void Processor::drawText(int i, image_pool* pool, const char* ctext) 

{ 

 // Bestämm format på text 

 string text = ctext; 

 int fontFace = FONT_HERSHEY_SIMPLEX; 

 double fontScale = 2; 

 int thickness = 2; 

 

 // plocka bild från image_pool 

 Mat img = pool->getImage(i); 

 

 // Formatera texten 

 int baseline = 0; 

 Size textSize = getTextSize(text, fontFace, fontScale, thickness, &baseline); 

 baseline += thickness; 

 

 // Centrera texten 

 Point textOrg((img.cols - textSize.width) / 2, (img.rows - textSize.height * 2)); 

 

 // Skriv ut texten 

 putText(img, text, textOrg, fontFace, fontScale, Scalar::all(255), thickness, 8); 

} 
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Huvudapplikation 
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package com.theveganrobot.cvcamera; 

 

import java.util.LinkedList; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.ViewGroup.LayoutParams; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.FrameLayout; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.Toast; 

import com.opencv.camera.CameraConfig; 

import com.opencv.camera.NativePreviewer; 

import com.opencv.camera.NativeProcessor; 

import com.opencv.camera.NativeProcessor.PoolCallback; 

import com.opencv.jni.image_pool; 

import com.opencv.opengl.GL2CameraViewer; 

import com.theveganrobot.cvcamera.jni.Processor; 

import com.theveganrobot.cvcamera.jni.cvcamera; 

 

public class CVCamera extends Activity { 

 

 private static final int DIALOG_OPENING_TUTORIAL = 2; 

 private static final int DIALOG_TUTORIAL_FAST = 3; 

  

 // final processor so taht these processor callbacks can access it 

 final Processor processor = new Processor(); 

 

 void toasts(int id) { 

  switch (id) { 

  case DIALOG_OPENING_TUTORIAL: 
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   Toast.makeText(this, "Startar Program", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   break; 

  case DIALOG_TUTORIAL_FAST: 

   Toast.makeText(this, "Startar Sökning", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 

 } 

 /* 

  * (non-Javadoc) 

  *  

  * @see android.app.Activity#onKeyLongPress(int, android.view.KeyEvent) 

  */ 

 @Override 

 public boolean onKeyLongPress(int keyCode, KeyEvent event) { 

  return super.onKeyLongPress(keyCode, event); 

 } 

 

 /** 

  * Avoid that the screen get's turned off by the system. 

  */ 

 public void disableScreenTurnOff() { 

  getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON, 

    WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 } 

 

 /** 

  * Set's the orientation to landscape, as this is needed by AndAR. 

  */ 

 public void setOrientation() { 

  setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE); 

 } 
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 /** 

  * Maximize the application. 

  */ 

 public void setFullscreen() { 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

  getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

    WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 } 

 

 public void setNoTitle() { 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

  menu.add("STARTA!"); 

  menu.add("Inställningar"); 

  return true; 

 } 

 

 private NativePreviewer mPreview; 

 private GL2CameraViewer glview; 

 

 @Override 

 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

  LinkedList<PoolCallback> defaultcallbackstack = new LinkedList<PoolCallback>(); 

  defaultcallbackstack.addFirst(glview.getDrawCallback()); 

  if (item.getTitle().equals("STARTA!")) { 

   defaultcallbackstack.addFirst(new FastProcessor()); 

   toasts(DIALOG_TUTORIAL_FAST); 

  } 

  else if (item.getTitle().equals("Inställningar")) { 

   Intent intent = new Intent(this, CameraConfig.class); 

   startActivity(intent); 

  } 

 

  mPreview.addCallbackStack(defaultcallbackstack); 
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  return true; 

 } 

 

 @Override 

 public void onOptionsMenuClosed(Menu menu) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onOptionsMenuClosed(menu); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

  setFullscreen(); 

  disableScreenTurnOff(); 

 

  FrameLayout frame = new FrameLayout(this); 

 

    

  mPreview = new NativePreviewer(getApplication(), 1000, 800); 

 

  LayoutParams params = new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 

    LayoutParams.WRAP_CONTENT); 

  params.height = getWindowManager().getDefaultDisplay().getHeight(); 

  params.width = getWindowManager().getDefaultDisplay().getWidth(); 

 

  LinearLayout vidlay = new LinearLayout(getApplication()); 

 

  vidlay.setGravity(Gravity.CENTER); 

  vidlay.addView(mPreview, params); 

  frame.addView(vidlay); 

 

  // make the glview overlay ontop of video preview 

  mPreview.setZOrderMediaOverlay(false); 

 

  glview = new GL2CameraViewer(getApplication(), false, 0, 0); 

  glview.setZOrderMediaOverlay(true); 
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  LinearLayout gllay = new LinearLayout(getApplication()); 

 

  gllay.setGravity(Gravity.CENTER); 

  gllay.addView(glview, params); 

  frame.addView(gllay); 

 

  LinearLayout buttons = new LinearLayout(getApplicationContext()); 

  buttons.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 

    LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 

 

  setContentView(frame); 

  toasts(DIALOG_OPENING_TUTORIAL); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPause() { 

  super.onPause(); 

 

  // clears the callback stack 

  mPreview.onPause(); 

  glview.onPause(); 

 

 } 

 

 @Override 

 protected void onResume() { 

  super.onResume(); 

  glview.onResume(); 

  mPreview.setParamsFromPrefs(getApplicationContext()); 

  // add an initiall callback stack to the preview on resume... 

  // this one will just draw the frames to opengl 

  LinkedList<NativeProcessor.PoolCallback> cbstack = new LinkedList<PoolCallback>(); 

  cbstack.add(glview.getDrawCallback()); 

  mPreview.addCallbackStack(cbstack); 

  mPreview.onResume(); 
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 } 

 

 class FastProcessor implements NativeProcessor.PoolCallback { 

  @Override 

  public void process(int idx, image_pool pool, long timestamp, 

    NativeProcessor nativeProcessor) { 

   processor.detectAndDrawFeatures(idx, pool, cvcamera.DETECT_FAST); 

  } 

 

 } 

  

 public void test(){ 

  Toast.makeText(this, "Hej från C++", 

    Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } 

} 
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package org.me.test; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.location.Location; 

import android.location.LocationListener; 

import android.location.LocationManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class Main extends Activity { 

 

 private TextView output; 

 boolean first = false; 

 

 // Positioner för att hämta tid och koordinater 

 Location A; 

 Location B = null; 

 

 //räknare för att inte skriva ut för mycket i textfältet 

 int i = 0; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 

  //Textview för att skriva ut text 

  output = (TextView) findViewById(R.id.output);  

 

  //Ha hand om signaler från GP 

LocationManager locationManager = (LocationManager) 

this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);  
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// Starta GPS mottagaren och länka till lyssnarmetod onLocationChanged i locationListener 

  

locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, locationListener);   

 } 

 

 LocationListener locationListener = new LocationListener() { 

 

  public void onLocationChanged(Location location) { 

   A = location; 

   if (first){ 

 

    // returnerar tid från sattelit i milisekunder, gör om till sekunder 

    long time = (A.getTime() - B.getTime())/1000;  

 

    //returnerar ungefärligt värde i meter 

    double distance = A.distanceTo(B);  

 

    //Skriv ut avstånd i meter 

    output.append("Avstånd mellan punkter:"  

      + Double.toString(distance)+ " Meter\n" ); 

 

    //skriv ut tid mellan locations 

    output.append("Tid:"  

      + Long.toString(time)+ " sekunder \n" ); 

 

    //Räkna ut hastighet 

    double speed = calcSpeed(time, distance); 

 

    //Skriv ut hastigheten 

    output.append("Hastighet: " + Double.toString(speed) + " Km/h \n"); 

    output.append("********************* \n"); 

 

    //Uppdatera variabler 

    B = A; 

   } 

 

   //Gäller bara första varvet om punkt B inte har sats än 



Bilaga D:4 

   else if(!first){ 

    //Uppdatera variabler 

    first =  true; 

    B = A; 

   } 

 

   i++; 

 

   // Om i = 8 så skall textfältet rensas 

   if (i==8){ 

    output.setText(""); 

    i=0; 

   } 

  } 

 

  public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {} 

  public void onProviderEnabled(String provider) {} 

  public void onProviderDisabled(String provider) {} 

 

 }; 

 

 double calcSpeed(double time, double distance){ 

  // hastighet = sträckan / tid 

  /** 

   * distance = Meter 

   * time = sekunder 

   */ 

  double speed = (distance / time)*3.6; //Multiplicera med 3,6 för att göra om m/s till km/h 

  return speed; 

 } 

 /** 

  * Skriver ut text som en Toast 

  * @param text 

  */ 

 public void print(String text){ 

  Toast.makeText(this, text, 

    Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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 } 

} 


