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Sammanfattning 

Enligt en rapport från trafikverket förekommer kollisioner vid väghållningsarbeten 

mellan väghållningsfordon och objekt täckta av väglag. Dessa trafikolyckor kan leda 

till personskador, skador på infrastruktur och skador på de inblandade väghållnings-

fordonen. Som lösning på detta problem har möjligheten att visuellt markera de 

dolda objekten med förstärkt verklighet undersökts. Olika implementationer och 

metoder för användning av förstärkt verklighet studerades först för att få en bra upp-

fattning om ämnet. En applikation utvecklades därefter till mobiltelefon med opera-

tivsystemet Android i utvecklingsmiljön Unity. För förstärkt verklighet i applikat-

ionen användes en natural feature tracking implementation av ARCore. Positioner-

ingstester utfördes med Mobiltelefonens inbyggda GPS vilket visade en stor felmar-

ginal. Applikationen utgår därför från en fast startpunkt inmätt med geodetisk mät-

utrustning för ökad positioneringsnoggrannhet. För markering av de dolda objekten 

användes en lösning med cirkelbaserat skapande av tredimensionella objektmarkörer 

där cirklarnas radie utgick från startpositionen. Användning av applikationen gav va-

rierande resultat beroende på den trafiksituation den används i och avståndet från 

startpositionen. Objektens position markeras tydligast i situationer där mobiltelefo-

nen närmar sig det objekt som ska markeras på en väg i en riktning parallellt med 

cirkelns radie. Sämre tydlighet uppnåddes i situationer där mobiltelefonen närmar 

sig på en väg med en riktning parallell med cirkelns tangent eller på öppna ytor likt 

parkeringsplatser. Positioner för olika testobjekt mättes också med geodetisk mätut-

rustning för hög precision för att få tillgång till en testmiljö där pålitligt data kunde 

hämtas upprepade gånger. Resultaten visar att den implementation av ARCore som 

finns i applikationen är känslig för avbrott i spårning av omgivningen och kan leda 

till fel i positionering. Ett fel i avståndsberäkningen finns också i programmet. Där-

för är vidareutveckling och mer tester ett krav innan applikationen kan fungera i 

skarpt läge. 

Nyckelord: Förstärkt verklighet, markörlös registrering, mobilapplikat-

ion, vägtrafiksäkerhet, GPS. 
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Abstract 

According to a report from Trafikverket collisions occur in road maintenance work 

with road maintenance vehicles and objects hidden by road conditions. These traffic 

accidents can lead to personal injury, damage to infrastructure and damage to the 

road maintenance vehicles involved. As a solution to this problem the possibility of 

visually marking the hidden objects with the use of augmented reality has been ex-

amined. Different implementations and methods for use of augmented reality were 

first studied to get a good understanding of the subject. An application for mobile 

telephone was developed with the development platform Unity. The targeted oper-

ating system for the mobile telephone was Android. A natural feature tracking imple-

mentation of ARCore was used to bring features of augmented reality to the applica-

tion. Tests were done to measure the precision of the mobile telephone’s GPS 

which showed a large margin for error. The application therefore uses a fixed start-

ing location which has been measured with geodetic-measuring equipment for in-

creased positioning accuracy. To visualize the position of the hidden objects a solu-

tion with circle based creation of three-dimensional object markers was used where 

the radius of the circles originated from the starting position. Use of the application 

led to varied results which depended on the traffic situation and distance from the 

start position. The positions of the objects are marked more clearly in situations 

where the mobile phone is approaching the objects on a road and in a direction par-

allel to the circle’s radius. Lower accuracy was generally achieved in situations 

where the mobile phone was approaching the objects on a road in a direction paral-

lel to the circle’s tangent or in open areas like a parking lot. Positions for different 

test objects were also measured to achieve a test-environment where reliable data 

could be extracted repeatedly. The results of this study showed that the implemen-

tation of ARCore used in this application is sensitive to disruption in the real-world 

registration of the mobile telephone’s position, which can lead to errors in position-

ing. An error in calculating the distance to the objects also exists in the application. 

Therefore, before the application can be used in a real-life situations further devel-

opment and tests are required. 

Keywords: Augmented reality, markerless registration, mobile applica-

tion, road traffic safety, GPS. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Trafikolyckor i samband med snöröjning som uppstår på grund av kollision med ob-

jekt som är dolda under snö kan orsaka allvarliga personskador. Dessa olyckor lägger 

även ekonomiska kostnader på samhället i form av både sjukvård och rehabilitering 

för de som är inblandade i trafikolyckan. Vidare så uppstår också kostnader på grund 

av att eventuella skador på infrastruktur behöver repareras eller ersättas. Dessutom 

kan det uppstå en kostnad för företagen som sköter snöröjningen, både för att perso-

nal kan bli oförmögen att arbeta efter en olycka samt för reparation av de skador på 

plogar eller annan utrustning som används vid snöröjningen.  

Enligt en rapport från trafikverket om trafikolyckor vid vägarbeten under perioden 

2003 till 2015 så är det svårt att få fram exakt statistik över hur många olyckor som 

inträffar i samband med vägarbete [1]. Rapporten har granskat uppgifter från 

STRADA, som är en databas transportstyrelsen har över trafikolyckor som sker i 

Sverige. STRADA har dock inte fullständig täckning över alla de olyckor som sker i 

trafiken. Detta på grund av att det enbart är de olyckor som rapporterats in av polis 

eller där de drabbade har uppsökt sjukvård som fanns i databasen. I de fall en trafiko-

lycka enbart orsakat skada på de inblandade fordonen som till exempel plog på en 

plogbil så finns dessa inte med i databasen. Det finns inte heller uppgifter om de tra-

fikolyckor där en person blivit skadad men ej rapporterat det, vilket gör att det kan 

finnas ett stort mörkertal med olyckor då mindre skador ignorerats av föraren. 

Samma rapport nämner också att det är svårt att hitta olyckor i kategorin väghåll-

ningsarbete då olyckorna behöver sökas ut genom fritext. Dock finns det tillräckligt 

mycket data för att ändå få en tydlig uppfattning om de olyckor som inträffat. Sta-

tistik på fördelning av hur allvarliga personskadorna var för de inblandade vägarbe-

tarna fanns även med i rapporten [1]. Störst skadefrekvens på kommunala vägar var 

de för förare av traktorer som används för snöröjning samt personal på väg. Fem av 

de sex omkomna hade utfört vad trafikverket definierar som rörligt eller intermit-

tent arbete, rörligt arbete klassificeras enligt trafikverket som: 

 “rörligt arbete innebär att arbetet utförs med eller från motordrivet fordon i kontinu-
erlig rörelse som inte avviker markant från den normala trafikrytmen på vägen. Ex-
empel på rörligt arbete är sandning, saltning och snöplogning. Rensning av busshåll-
platser och liknande i samband med snöplogning räknas också som rörligt arbete, vil-
ket gör att trafikanterna är mer förberedda på att plogning pågår eller kan före-
komma. Fordon som utför rörligt arbete ska ha minst en helt fungerande varnings-
lykta, gärna fler.” [2, p 17] 
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Detta medför att den typ av trafikolycka som denna studie är inriktad på faller under 

den kategorin. Trafikverkets rapport visar att i de flesta av trafikolyckorna där trak-

tor använts för snöröjning på kommunala vägar är orsaken till trafikolyckan att trak-

torn kört in i ett brunnslock eller annat objekt. Detta har då lett till att traktorn 

oväntat stannat upp och att föraren skadat sig då denne kastas framåt. Olyckorna har 

i många av fallen förvärrats av att föraren inte använt bälte eller enbart midjebälte 

vilket då lett till att föraren kastas in i rutan eller fordonets instrumentpanel [1]. Ma-

nualen om arbete med väghållningsfordon nämner samma sak om orsak och konse-

kvens av trafikolyckor med traktorer som väghållningsfordon: 

 “I flera fall har traktorförarna fått ett kraftigt stopp på traktorn då de kört in i stenar, 
kantstenar, brunnslock och liknande. De har bland annat fått huvudskador och an-
sikts-skador då de slagit i taket eller vindrutan. Använd säkerhets-bältet så undviks 
många skador.” [2, p 17] 

Förstärkt verklighet som lösningsförslag 

För att kunna uppmärksamma föraren om var de objekt som ofta förekommer i kol-

lision med väghållningsfordon är lokaliserade utgick premissen om att det är möjligt 

för ett system att visuellt markera de dolda objektens position. Premissen ledde till 

den idé som detta arbete fokuserar på, nämligen att undersöka om det är möjligt att 

grafisk kunna märka ut dessa objekt med användning av förstärkt verklighet i en mo-

bilapplikation.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en mobilapplikation som använder sig 

av förstärkt verklighet kan visa information om var objekt, som kan vara dolda och 

svåra att se, är positionerade på och omkring vägar. Detta kan på sikt bidra till att 

olyckor vid kollisioner med dessa objekt förhindras vilket leder till att resurser som 

skulle behövas till reparation, sjukvård och liknande kan läggas på annat. Även andra 

användningsområden för denna typ av applikation kan finnas. Att få en mer exakt 

uppfattning om positionen för dolda objekt på och omkring vägar skulle även kunna 

underlätta vid vägarbete som inte innefattar den kollisionsrisk som finns vid snöröj-

ning. 

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som detta arbete utgick ifrån är i första hand: ”Hur skulle en mo-

bilapplikation som använder sig av förstärkt verklighet för att visa dolda objekt på 

väg kunna vara utformad”? Följdfråga till det är: ”Hur väl kan mobilapplikation visa 

användaren var de dolda objekten finns”? 
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1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar sattes för att detta arbete inte skulle bli allt för omfattande och då ris-

kera att ej bli klart inom arbetets begränsade tidsram. Applikationen kommer enbart 

att utvecklas för mobiltelefoner. Andra hårdvaruplattformar kommer inte undersö-

kas. Mer begränsningar som sattes är att applikationen inte testas inifrån en plogbil, 

traktor eller annat fordon som används för snöröjning. Testning av applikationens 

prestanda kommer enbart ske på gator i Gävle inom ett begränsat område. 
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2 Teori 

2.1 Förstärkt verklighet 

Som bakgrund till detta arbete har flera olika viktiga delar och metoder som används 

inom förstärkt verklighet granskats samt hur de använts i tidigare arbeten. Förstärkt 

verklighet eller ”Augmented reality” som det heter på engelska beskrivs som en tek-

nologi där verkligheten kombineras med datorgenererade virtuella bilder så att an-

vändaren i realtid kan interagera med dessa [3]. I huvudsak tre grundegenskaper bru-

kar tilldelas förstärkt verklighet och definieras enligt Azuma [4] som: 

• Teknologin kombinerar verkliga bilder med datorgenererade. 

• Det går att interagera med grafiken i realtid. 

• Den registreras i tre dimensioner. 

För att förstärkt verklighet ska fungera bra måste den datorgenererade grafiken pla-

ceras på rätt position i förhållande till den verkliga världen. Flera olika tekniker finns 

för att utföra detta, mer om dem finns att läsa under avsnittet 2.2. 

Optical see-through och video see-through  

I huvudsak finns två olika varianter av förstärkt verklighet att välja på där användaren 

ser den verkliga världen. Dessa två varianter skiljer sig åt i hur de presenterar grafi-

ken för användaren och har olika för- och nackdelar som bör tas i beräkning innan 

beslutet tas om vilken av dessa som ska användas. Den ena varianten benämns som 

optical see-through av Azuma [4] och låter användaren se verkligheten igenom den yta 

som den datorgenererade grafiken visas på. Ett exempel på detta är pilothjälmar 

med halvt genomskinligt visir som både går att se igenom och som grafik kan visas 

på. Nackdelen med see-through är att de ibland inte släpper igenom allt ljus från den 

verkliga världen, vilket kan leda till att användaren får svårare att uppfatta detaljer i 

sin omgivning [4]. Den andra varianten som kallas: video see-through, fungerar tvär-

tom och låter inte användaren se den verkliga världen direkt. Här får användaren 

istället titta på någon form av skärm som visar upp video taget från en kamera i real-

tid. Den förstärkta verkligheten integreras i systemet genom att den datorgenere-

rade grafiken läggs ovanpå bilderna från kameran, resultatet visas sedan för använda-

ren på skärmen [4]. En nackdel med video see-through är att användaren blir beroende 

av kamerans uppdateringshastighet och dess möjlighet att generera grafik för att se 

de bilder som ska visas.  
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Förstärkt verklighet för fordon 

Då applikationen är tänkt att användas i samband med trafik på väg så har förstärkt 

verklighets roll inom trafik undersökts för att se i vilka syften det används till. Det 

visade sig att i huvudsak två olika varianter av förstärkt verklighet finns och utvecklas 

för markfordon i trafik. Den första av dessa två är till för att visa viktig information 

om fordonet på framrutan istället för på instrumentbrädan där det normalt visas. 

Detta kan vara information som bränslenivå, hastighet eller annan viktig information 

som föraren då kan se utan att behöva ta bort blicken från vägen eller vrida på huvu-

det [5]. Den andra typen är också säkerhetsinriktad och bygger på idén om att kunna 

visa information om vägen och navigering, exempelvis att rita upp linjer för vägkan-

terna på rutan så att dessa syns tydligt även om det är dåligt väder och sikten är 

skymd [5]. En nackdel med denna teknologi som också påpekas är att för mycket in-

formation som visas samtidigt kan göra föraren distraherad och istället orsaka de 

olyckor som målet var att förhindra [6]. Alltså måste en fin balans finnas för att för-

stärkt verklighet ska kunna fungera optimalt: detta innebär att föraren ska få den in-

formation som bedöms viktig för situationen men den ska inte distrahera föraren 

från att ha kontroll över trafiksituation som denne befinner sig i. 

I Trang et al.[7] användes förstärkt verklighet för att visualisera information till föra-

ren av ett fordon om det var säkert att utföra en vänstersväng i en korsning. Detta 

uppnåddes genom att hastighet till mötande fordon uppskattades och en projicering 

för ett område som detta fordon skulle nå inom tre sekunder projicerades med röd 

färg på vägen [7]. Föraren blev på så vis varnad om det område där risk för kollision 

förekom. Ett annat exempel på hur förstärkt verklighet kan förbättra säkerheten i 

trafiken för fordon är ett förslag om användning av förstärkt verklighet för att få en 

uppfattning av vad som finns bakom framförvarande fordon [8]. Där användes för-

stärkt verklighet för att projicera en bild av det som finns i framförvarande fordons 

synfält bakpå det framförvarande fordonet [8]. Detta skapade då en uppfattning om 

att det framförvarande fordonet var ”genomskinligt” och låter förare se viktigt in-

formation som annars skulle vara täckt att det framförvarande fordonet. 

2.2 Positionering 

Positionering inom förstärkt verklighet är en viktig del, både för att bestämma en-

hetens plats i den verkliga världen och för att bestämma den datorgenererade grafi-

kens plats i förhållande till den verkliga världen. Båda dessa aspekter av förstärkt 

verklighet har därför undersökts. 
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2.2.1 Registrering 

För att den datorgenererade grafiken ska finna sin plats i förhållande till den verkliga 

världen måste först den enhet som implementerar förstärkt verklighet förstå sin po-

sition i den verkliga världen, vilket kan åstadkommas genom avläsning av omgivning 

med hjälp av enhetens sensorer [3]. Olika varianter av lösningar på detta problem 

har granskats för att få information om hur dessa lösningar fungerar och att avgöra 

vilken av dem som mest fördelaktigt kan implementeras i applikationen. 

2.2.1.1 SLAM 

Simultaneous localization and mapping eller SLAM vilket det ofta förkortas som, besk-

rivs i Montemerlo et al.[9] som en process för en rörlig robot att skapa en karta över 

dess omgivning och förstå sin egen position i den. För detta arbete är Visual-based 

SLAM, som enbart använder sig av de synliga bilder som någon form av kamera upp-

fattar, den mest intressanta. Problemet med att få ett system att få geografisk förstå-

else om världen runtomkring den och samtidigt kunna bestämma sin egen position 

är något som nämns i Thrun et al.[10] som SLAM-problemet. Problemet likställs 

med ett höna-eller-ägget-problem: För att en robot ska kunna skapa en bild av sin 

omvärld och förstå sin egen position i den, måste roboten först förstå var den är. För 

att roboten ska förstå var den är måste den först skapa en bild av sin omvärld [10]. 

Det data som är involverat och används i SLAM-problemet samt hur det kopplas till 

en robot beskrivs i Montemerlo et al.[9]: En robot kan se referenspunkter i sin om-

givning och mäta avstånd mellan dessa och sin egen position. Roboten sparar dessa 

referenspunkter den ser vid en viss tidpunkt, den får input och rör sig till nästa po-

sition där den gör nya mätningar till nya referenspunkter och sparar dessa vid den 

nya tiden. De olika poseringar som roboten har haft sparas också kontinuerligt. När 

detta är klart finns all data för problemet tillgänglig och det beskrivs generellt som: 

problemet att bestämma positionen för alla landmärken och robotens sparade pose-

ringar från de olika mätningarna och de inputs som roboten har följt [9].  SLAM-

problemet utgår från att ingen information om omgivning är känd sedan tidigare 

utan att all data tas in av systemet i realtid och kartan över omgivningen byggs aktivt 

då systemet är igång [11]. En vanlig lösning på SLAM-problemet involverar ett filter 

för att få en bättre approximation av värdena från sensorn. Denna lösning användes 

till exempel i ett experiment dokumenterat i Newman et al.[12] där en robot lycka-

des återvända till sin startposition genom att följa den karta den skapat själv. 

Loop closure är en metod som robotar som använder sig av SLAM kan använda för att 

rätta till sin uppfattade positionering jämfört med omvärlden. När roboten råkar ut 

för felaktigheter, på grund av drift från sensorer eller annat, kan den återanvända till 

en position den tidigare har varit på och sluta en loop i kartan. 
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Utifrån observation av tidigare kända referenspunkter kan den därefter rätta till upp-

fattningen om sin egen positionering i den karta som skapats och justera referens-

punkternas position i kartan så att de stämmer bättre med verkligheten [13].  

2.2.1.2 Markörbaserad förstärkt verklighet 

Att använda olika typer av bilder speciellt skapade som markörer för registrering 

inom förstärkt verklighet kan ge ett system ökade möjligheter att hitta referens-

punkter för att bestämma sin position. Dessa benämns som fiducial markers på eng-

elska och översattes i detta arbete till referensmarkörer. Exempel på en process för 

att upptäcka och urskilja referensmarkörer i omgivningen beskrivs i Garrido-Jurado 

et al.[14], där ett system som använder sig av fyrkantiga referensmarkörer användes 

för att försöka lösa problem som uppstår vid ocklusion och förbestämda antal re-

ferensmarkörer. Först konverteras det visuella data till gråskala för att kunna hämta 

de mest framträdande konturerna. Därefter så filtreras irrelevanta konturer bort, 

vilket gör att endast konturerna för referensmarkörerna återstår. Dessa granskas se-

dan och en perspektivtransformation uppskattas för att få markören till ett tvådi-

mensionellt perspektiv. Markören delas upp i ett rutnät där rutorna tilldelas värdet 

1 eller 0 beroende på det värde majoriteten av pixlarna har. Till sist jämförs dessa 

värden med de värden som tidigare finns sparade i systemet för att avgöra ifall det 

inskannade föremålet är en giltig referensmarkör. Om ingen matchning görs så kan 

en korrektionsmetod utföras för att försöka hitta en matchning med figur vars vär-

den är liknande den inskannade för att utesluta små felaktigheter i processen [14]. 

Referensmarkörer kan ha olika utseende och mönster beroende på det system som 

används. Fyrkantiga referensmarkörer har blivit mer populära då det går att avgöra 

kamerans position utifrån observation av de fyra hörnen på dessa, förutsatt att kame-

ran är korrekt kalibrerad [14]. 

 

Figur 1: Exempel på utseende för en referensmarkör. 
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Ett koncept för att med förstärkt verklighet effektivisera och förenkla planering vid 

konstruktion på byggarbetsplats använde sig av referensmarkörer för att kunna visa 

tredimensionella modeller av konstruktionsmaterial, maskiner, verktyg, utrustning, 

och transportsystem [15].  Markörbaserad förstärkt verklighet har också använts för 

att visualisera skelettet i en människofot med hjälp av en fyrkantig svartvit markör, 

denna visualisering upprepades sedan igen men då istället med användning av natural 

feature tracking för att jämföra skillnader mellan dessa två typer av tekniker [16]. 

2.2.1.3 Natural feature tracking 

Natural feature tracking är en form av spårning och igenkänning av objekt som till 

skillnad från den som används i markörbaserad förstärkt verklighet kan använda 

verkliga objekt istället för referensmarkörer vid identifiering. Natural feature tracking 

utgår från att information om objekten som ska spåras är känd sedan tidigare, likt 

hur markörbaserad förstärkt verklighet vet om hur referensmarkörerna ser ut. När 

systemet är aktivt läses nya visuella data från kamera av och analyseras för att hitta 

olika distinkta visuella detaljer som till exempel hörn och kanter. Genom använd-

ning av olika algoritmer matchas sedan dessa med tidigare sparad data för att kunna 

avgöra ifall det är ett av de tidigare sparade objekten som observeras [16]. Denna 

teknik har bland annat använts inom ett informationssystem för sammanställning av 

kretskort [17]. Natural feature tracking användes där för att känna igen olika typer av 

kretskort som inte hade några extra referensmarkörer utan enbart baserar igenkän-

ningen på kretskortens utseende. Systemet kunde därefter visa information om 

kretskortens komponenter, de steg för montering samt de verktyg som behövdes för 

det [17]. Samma visualisering som nämndes ovan i avsnitt 2.2.1.2, visualisering av 

skelettet i en människofot, utfördes också med användning av natural feature tracking. 

I denna implementation av förstärkt verklighet användes ett papper med en bild på 

skelettet i en människofot som det objekt som spårades för positionering istället för 

den svartvita referensmarkören som tidigare använts [16]. 

2.2.2 Mobiltelefonspositionering 

Eftersom de objekt som ska utmärkas grafiskt inte behöver upptäckas i realtid av sy-

stemet kan positionerna över dessa lagras för att sedan jämföra med användarens po-

sition. Därför behövs i detta fall användning utav mobiltelefonens sensorer för att 

kunna avgöra var användaren befinner sig i förhållande till de objekt som ska upp-

täckas. För att få mer förståelse kring de olika tekniker och sensorer som används för 

positionering i en mobiltelefon utfördes först en undersökning om hur de fungerar. 
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2.2.2.1 GPS 

GPS är ett vanligt system för att avgöra positionering och finns i de flesta moderna 

mobiltelefoner vilket gör det till ett enkelt val då positionering ska bestämmas för 

applikationen. GPS har dock en del nackdelar i dess precision när det används i vissa 

miljöer. En simulering där GPS-signalstyrka och andra positioneringssystem testas i 

olika miljöer visar att GPS-signalens felmarginal ökar då den används i tätbefolkade 

områden med höga hus och på vägar i tätbevuxen skog [18]. Simuleringen visade att 

GPS även visar stora felmarginaler vid användning inne i tunnel eller parkeringshus 

men kan ha noggrannhet på 2,5 meter i öppen miljö. Detta leder till att GPS-

systemets träffsäkerhet för enheten behöver undersökas i utvecklingen av applikat-

ionen för att se hur korrekt resultat som går att åstadkomma i samband med för-

stärkt verklighet.  

2.2.2.2 Gyroskop 

Ett MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) Gyroskop finns i elektronisk utrust-

ning och beskrivs i Passaro et al.[19] som en sensor som används för att uppskatta 

och mäta rotation för ett objekt. MEMS-gyroskop är vanligt förekommande i mobil-

telefoner där de används för att bestämma mängden av mobiltelefonens rotation i 

olika axlar. Till skillnad från det klassiska mekaniska gyroskopet som har roterande 

komponenter använder ett MEMS gyroskop i allmänhet istället vibrerande meka-

niska element för beräkning av vinkelhastigheten [19]. 

2.2.2.3 Magnetometer 

Magnetometern används för att ge enheten information om vilket håll norr ligger så 

att enheten kan bedöma sin egen kompassvinkel [20]. Magnetometern kan påverkas 

av yttre magnetiska störningar som till exempel fordon, byggnad eller annat objekt 

som består av material med magnetiska egenskaper. Detta visades i ett test som ut-

fördes på magnetometern i en Iphone 4, då uppmättes en förändring av magnetome-

terns uppskattade vinkel på upp till 30◦ när ett fordon körde förbi [21]. 

2.2.2.4 Accelerometer 

Accelerometer är en typ av sensor som kan användas för att känna av acceleration 

för att bedöma om den är i rörelse. Accelerometrar har använts i flera år på olika 

avancerade fordon till exempel på rymdfarkoster, flygplan och ubåtar där sensorn 

sitter fast på objektet som accelerationen ska avgöras för. En av fördelarna med ac-

celerometrar är att de är oberoende av yttre förhållanden som friktion, vindpåver-

kan riktning och mått [22]. Till skillnad från en vägmätare, som enbart kan känna av 

rörelse i en axel, kan en tre-axel accelerometer känna rörelse i tre olika axlar. En 

solid-state accelerometer har också fördelen med att den är väldigt liten, vilket gör 

att den går att implementera i mindre rörliga plattformar och robotar [23]. 
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2.2.2.5 Sensordrift 

Fördelen med dessa sensorer är att de är oberoende av information från bild och 

ljud, vilket gör att det snabbt och effektivt går att få relevanta data från dem. Proble-

met med sensorerna är att felmarginalen på positionering baserad på data från senso-

rerna kan öka i och med att felaktiga data ackumuleras över tiden om inte detta kor-

rigeras på något sätt. Detta nämns i ett tidigare arbete om förstärkt verklighet [24], 

där visuell spårningsteknik och interna sensorer användes för en hybridlösning av re-

gistrering för förstärkt verklighet. För att få optimal användning av dessa sensorer 

bör de därför inte användas ensamma, utan istället kombineras med andra som till 

exempel visuella spårningsinstrument [20].  

2.2.3 ARCore 

ARCore är en plattform utvecklad av Google som möjliggör utveckling av applikat-

ioner med förstärkt verklighet genom dess användning av flera olika API:er som kan 

skapa en sådan miljö [25]. Då ARCore används till applikationsutveckling har den 

enligt Googles utvecklingshemsida om ARCore [25] tre nyckelegenskaper som gör 

att den kan integrera den datorgenererade grafiken som används i förstärkt verklig-

het med bilder från den verkliga världen. Den första av dessa tre egenskaper är för-

mågan att kunna använda rörelsespårning för att mobiltelefonen ska kunna förstå och 

spåra sin position i förhållande till resten av världen. Egenskap nummer två är att 

ARCore gör det möjligt för mobiltelefonen att avgöra storlek och lokalisering för 

olika typer av ytor, horisontella, vertikala och vinklade ytor som bord, golv och väg-

gar. Sista egenskapen är ARCores möjlighet att känna av fördelningen av ljuset i mil-

jön för att kunna anpassa ljussättning för den datorgenererade grafiken så att den 

bättre stämmer in med ljussättningen för omvärlden [25].  

Registrering i ARCore 

För att grafiken i förstärkt verklighet ska kunna visualiseras på rätt sätt så måste ka-

meran i applikationen förstå var den är i förhållande till världen runtomkring den.  

Detta görs i ARCore genom en process som kallas concurrent odometry and mapping el-

ler COM [26]. Bilder som fångas av den verkliga kameran analyseras och så kallade 

feature points tas fram från olika distinkta punkter i bilderna, likt natural feature track-

ing. Dessa feature points används sedan för att avgöra ifall kameran flyttar på sig ge-

nom att jämföra avstånd och riktning i förhållande till kameran. Denna visuella in-

formation kombineras också med enhetens positionerings-sensorer för att kunna 

uppskatta enhetens position och betraktningsvinkel över tiden när den rör på sig 

[26]. 
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Igenkänning av horisontala ytor som ARCore kan använda för att placera ut objekt 

på sköts genom att kluster av feature points som verkar finnas på gemensamma hori-

sontala eller vertikala ytor läggs till som så kallade planes vars position går att spåra 

och interagera med [26]. Användar-interaktion i ARCore görs genom projicering av 

en stråle mot bilderna som kameran fångar upp och returnerar sedan de feature points 

eller planes som den skär igenom [26].  En Pose (position och riktning) för den dator-

genererade grafiken i ARCore kan förändras då ARCore förbättrar sin uppfattning 

om omvärlden. För att dessa objekt inte ska råka ut för felaktiga förflyttningar eller 

rotering så används så kallade anchors, ofta skapade av en träff av tidigare nämnd pro-

jicerande stråle på feature points, som låser den förstärkta grafiken på plats och för-

hindrar att de flyttas när ARCore gör uppdateringar [26].  
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3 Metod 

Efter genomförd litteraturstudie beslutades att applikationen ska använda sig av en 

markörlös version av förstärkt verklighet för positionering. Motiveringen till detta 

beslut var att det inte är praktikabelt att placera referensmarkörer för objekten i tra-

fikmiljön. Markörbaserad förstärkt verklighet övervägdes även för initial positioner-

ing av mobiltelefonen men valdes bort då detta beräknades ta längre tid att imple-

mentera på grund av att referensmarkörer skulle behöva skapas och testas. Video see-

through är den typ av teknik som kommer att användas till applikationen i och med 

att de komponenter som behövs redan finns i en mobiltelefon. För att skilja på re-

ferensmarkörer som används i markörbaserad förstärkt verklighet och de datorgene-

rerade visuella markörer som användes i detta arbete beslutades att de sistnämnda 

benämns som objektmarkörer. 

3.1 Val av hårdvara 

Applikationen valdes att utvecklas mot mobiltelefon, för detta beslut fanns flera 

olika motiveringar. Mobiltelefoner har allt eftersom blivit mer avancerade och kan 

idag räknas som små datorer. De klarar av att hantera mer och mer krävande beräk-

ningar som tidigare bara varit möjliga på större klumpigare enheter likt en stationär 

dator eller laptop. De är portabla, relativt små och smidiga vilket gör dem till en bra 

enhet att bygga applikationen på då det underlättar att enheten är lätt att flytta på 

och manövrera vid applikationstestning på vägar. Att de är vanligt förekommande 

gör dessutom att fler skulle ha möjlighet att testa applikationen. Mobiltelefon som 

utvecklingsenhet medför dock med några nackdelar: Skärmstorleken kan göra det 

svårt att se vad som försiggår i applikationen och begränsad processorkraft och möj-

lighet till att generera stora mängder eller avancerad grafik kan påverka applikation-

ens prestanda negativt. Detta har beaktats under utvecklingen av applikationen för 

att dra så stor nytta av potentialen för mobiltelefon som utvecklingsenhet som möj-

ligt. Baserat på tidigare erfarenhet av applikationsutveckling inom Android samt an-

vändning av mobiltelefoner med det operativsystemet valdes det även som plattform 

för applikationen i detta arbete. Den mobiltelefon som utvecklingen i huvudsak ut-

fördes på är en Sony Xperia XZ2 Compact. Denna mobiltelefon använder sig av 

Android 8.0 Oreo vilket stödjer ARCore [27] men den kan efter ytterliga system-

uppdatering operativsystemet Android 9.0 PIE [28]. Kameran för denna mobiltele-

fon har en upplösning på 19 Megapixel och en videokvalitet på 1080p 60fps. Mobil-

telefonen är utrustad med en ”Adreno 630” GPU, ” Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 

385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)” CPU och har en Skärmstorlek på 5.7” 

[28].  
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3.2 Insamling av geografiska data 

Inledningsvis utgick arbetet från att kunna använda befintliga geografiska data över 

de objekt som ska skulle markeras. Koordinater över dagvattenbrunnar i Gävle 

kommun fanns att tillgå av Gävle kommun. Datat bestod av koordinater i koordi-

natsystemet SWEREF 99 1630 och omfattade 7573st dagvattenbrunnar. För att få 

tillgång till geografiska data över flera olika typer av objekt och objekt inom kortare 

avstånd från varandra så valdes istället att mäta in egna koordinater. I detta arbete 

användes Nätverks-RTK geodetisk mätutrustning för att samla in koordinater över 

testobjekt inom testområdet som visas i Figur 1. Den geodetiska mätutrustningen 

behövdes för att få så exakta koordinater som möjligt så att testningen skulle visa på-

litliga och konsistenta resultat då samma punkter testades mot upprepade gånger. 

Mätutrustning som valdes var en Leica Viva GS14 GNSS-antenn med handdator och 

handhållen lodstång. Leica Viva GS14 använder Nätverks-RKT för att kunna mäta 

koordinater med precision på några centimeter. I nätverks-RTK så jämförs det data 

som mäts av mätinstrumentet med data från permanenta referensstationer. Korrekt-

ioner skickas sedan tillbaka vilket ger mätinstrumentet mer exakt data om dess po-

sitionering [29]. PDOP (Position Dilution Of Precision) är en enhet som används för 

att bedöma antalet satelliter och deras spridning i förhållande till GNSS-mottagaren 

sattes till tre för att undvika att ta med mätningar när spridningen av satelliterna inte 

klassificeras som god [30]. På grund av problem vid export av data om latitud och 

longitud i det globala geodetiska referenssystemet WGS84 (World Geodetic System 

1984) användes koordinater i SWERED 99 istället. Detta medförde att koordina-

terna behövde konverteras tillbaka till latitud och longitudvärden i WGS84 för att 

kunna utföra avståndsberäkningar då det är detta system som används av mobiltele-

fonens GPS. Konverteringen utfördes med en webbtjänst för konvertering och visu-

alisering av koordinater [31] och resultatet kontrollerades mot lantmäteriets webb-

tjänst för koordinatkonvertering [32]. För att visualisera det område som testning 

har utförts på samt de positioner som latitud och longitud har mätts på med hjälp av 

geodetisk mätutrustning så har en webbtjänst för konvertering och visualisering av 

koordinater använts [31]. Det område som ingick i testning av applikationen samt 

punkter för de koordinater som användes framgår i Figur 1 nedan.  
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Figur 1: Det område som testning av applikationen skedde på samt placeringar för de koordinater som 
uppmättes med geodetisk mätutrustning. Kartbild med koordinater tagen från en webbtjänst för 

konvertering och visualisering av koordinater [31]. 

Startpositionen som utgicks från i de senare testerna av applikationen är markerad 

med röd färg samt förtydligad med text. Det längsta avståndet mellan två olika ko-

ordinater, startpositionen och punkten längst upp till vänster i Figur 1, var 163 me-

ter. De punkter som större delen av testningen skedde mot är de precis höger om 

huset markerat med texten ”Nya Vall” i Figur 1, då det fanns flera olika typer av ob-

jekt att markera där. Skillnaden mellan dessa och startpositionen varierade men låg 

på ungefär 53 meter. Området i Figur 1 har en bredd på ungefär 210 meter och en 

höjd på ungefär 110 meter.  

3.3 Utveckling av applikation 

Nästa steg i arbetet var utvecklingen av den applikation som ska visa objektens posit-

ion med användning av förstärkt verklighet. 

3.3.1 Val av utvecklingsmiljö 

Unity är en spelmotor och utvecklingsmiljö med möjlighet för hantering av tredi-

mensionella modeller och valdes som utvecklingsmiljö på grund av tidigare erfaren-

heter. Android Studio övervägdes som utvecklingsmiljö men Unity valdes istället då 

Unity ger möjlighet för 3Dmodellering av egna tredimensionella objekt. Unity har 

även bra möjlighet att samla kod och tilldela funktionalitet till olika objekt för att få 

applikationen att fungera som den ska. Dessutom går det att i ett Unity-projekt an-

vända sig av redan existerande förstärkt verklighets-API:er som till exempel AR-

Foundation och ARCore för att kunna utveckla en applikation som bygger på för-

stärkt verklighet [33]. Den version av Unity som användes var 2019.1.0f2. 
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ARFoundation är ett paket med funktionalitet för att arbeta med förstärkt verklighet 

i Unity. ARFoundation erbjuder möjlighet till att få funktionalitet för förstärkt verk-

lighet till både Android och IOS genom användning av ARCore eller ARKit [34] och 

valdes därför att användas i arbetet så att möjlighet finns för utbyggnad av applikat-

ionen till IOS.  

3.3.2 Övriga utvecklingsverktyg 

Eftersom applikationen använder sig av Android som operativsystem så användes 

Androids egna software development kit (Android SDK) för utvecklingen. För de-

bugging av kod på mobiltelefon användes commandotolksprogrammet ADB (som är 

del av Android SDK platform tools) i samband med WIFI-uppkoppling för att konti-

nuerligt kunna se applikationens debug-loggar på datorn. Dessa debug-loggar visades 

sedan i Android device Monitor. Versionshantering utfördes lokalt på den dator som 

utvecklingsmiljön var uppsatt i, genom att hela projektet kopierades och sparades i 

flera versioner för att ha kvar historik ifall det skulle behövas. ARFoundation med 

ARCore användes för införandet av förstärkt verklighet i mobilapplikationen. Visual 

Studio användes för att skriva kod till de scripts som kopplades till objekt inuti 

Unity. 

3.3.3 Applikationsutveckling 

För att komma igång med en enkel scen som använder sig av förstärkt verklighet i 

Unity användes material och kod från en handledningsvideo [35] om en introduktion 

till ARFoundation och ARCore. Ett kameraobjekt, synligt i Figur 3, som represen-

terar mobiltelefonens kamera i Unity skapades och blev tilldelad tillhörande ARCore 

script för att ge kameran den funktionalitet som behövs för förstärkt verklighet. En 

textur, synlig i Figur 2, laddades in i Unity och ritas vid användning av applikationen 

ut på marken för den position som motsvarar centrum på skärmen genom att kame-

ran projicierar mot denna punkt. Detta gjorde det möjligt att se när ARCore var 

medveten om sin omgivning i och med att denna bild enbart visades då, vilket för-

enklade testningen av applikationen. 
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Figur 2: Den textur som projiceras på marken då ARCore lyckats avgöra sin position. 

Positioneringen av kameraobjektet inuti Unity såg till att varje gång applikationen 

startas så definierade kamerans koordinater origo i Unitys tredimensionella koordi-

natsystem.  

3.3.3.1 Positionering 

Då mobiltelefonen rör sig i verkligheten påverkas också positionen på kameraobjek-

tet inuti Unity vilket gör det möjligt att bestämma användarens rörelser i Unitys ko-

ordinatsystem [26]. För att kunna använda och kontinuerligt uppdatera och skicka 

mobiltelefonens GPS position till Unity behövdes funktionalitet för GPS först aktiv-

eras i applikationen. En handledningsvideo [36] följdes och kod från den implemen-

terades och modifierades för att passa denna applikations syfte. I och med att mobil-

telefonens GPS som standard anger användarens position i latitud och longitud i det 

globala geodetiskt referenssystemet WGS84 (World Geodetic System 1984) använ-

des detta system också i applikationen för att undvika onödiga konverteringar. Dock 

behövdes det göras en konvertering av latitud och longitud till en enhet som kan an-

vändas för positionering i Unity. Detta utfördes genom användning av en modifierad 

version av följande metod tagen från Unitys hjälpforum [37] som ger ett värde för 

vardera koordinat-axel i Unity, se Kodstycke 1. Variabeln earthRadiusInMeters i 

Kodstycke 1 är tilldelat ett flyttal som motsvarar jordens radie, i detta fall användes 

värdet 6 371 000 meter vilket var samma värde som användes i ett arbete där Ha-

versins formel användes för att beräkna närmsta skyddsrum i fall av jordbävning i Pa-

dang [38]. 



 

17 

Tack vare denna kod i kombination med ARCore motsvarade en enhet i Unitys ko-

ordinatsystem en meter i den verkliga världen vilket innebar att spårningen av kame-

rans rörelse kunde modelleras i skalan 1:1 i Unity. 

3.3.3.2 Skapande av objektmarkörer 

För att kunna skapa objektmarkörer på en viss position inuti Unity användes till en 

början kod från tidigare nämnd handledningsvideo [35] om att bygga en enkel scen 

med ARFoundation/ARCore. Denna kod utvecklades vidare och olika modeller i 

form av rätblock i olika färger skapades för att användas som objektmarkörer för de 

objekt som skulle markeras så att de lättare gick att skilja åt vid testning. I Figur 3 

går det att se kameraobjektet i Unity samt en förhandsvisning av det kameran ser när 

den är riktad mot några objektmarkörer. 

 

Figur 3: Kameraobjekt och objektmarkörer inuti Unitys koordinatsystem. Rutan nere till höger visar 
objektmarkörerna från kamerans synvinkel. 

    public Vector3 ConvertLatLon(float lat, float lon){ 

        float xValue = earthRadiusInMeters * Mathf.Cos(lat * 

            Mathf.Deg2Rad) * Mathf.Cos(lon * Mathf.Deg2Rad); 

        float yValue = earthRadiusInMeters * Mathf.Cos(lat * 

            Mathf.Deg2Rad) * Mathf.Sin(lon * Mathf.Deg2Rad); 

        float zValue = earthRadiusInMeters * Mathf.Sin(lat * 

            Mathf.Deg2Rad); 

        return new Vector3(xValue, yValue, zValue); 

    } 

Kodstycke 1: Kod som användes för att omvandla latitud och longitud till positioner i meter inuti 
Unitys lokala koordinatsystem. 



 

18 

För att bestämma objektmarkörernas höjd så användes till en början det höjdvärde 

som ARCores projicerade stråle returnerade när det träffade marken. Detta ledde 

till problem i vissa fall då felaktiga värden dök upp i avläsningen av marknivån. Istäl-

let användes ett höjdvärde som utgick från kamerans höjdvärde i Unity subtraherat 

med en konstant för att få den närmare marknivån. Objektmarkörernas storlek var i 

Unitys enheter 0.25 bred, 0.25 i djup och 0.5 i höjd under utvecklingsfasen. 

3.3.3.3 Applikationstestning 

Kontinuerlig testning av applikationen inom det område som Figur 1 beskriver 

skedde under hela utvecklingsfasen för att undersöka ifall applikationen betedde sig 

som förväntat. För att avläsa data från applikationen så skapades ett enkelt gränssnitt 

med information om mobiltelefonens nuvarande position i form av latitud och longi-

tud. Efterhand lades mer information i gränssnittet som bland annat omfattade de 

Unity koordinater som mobiltelefonens latitud och longitud konverterats till, data 

från mobiltelefonens gyroskop för att avgöra observationsriktning och information 

om hur långt kameran inuti Unity rört sig allteftersom mobiltelefonen förflyttades i 

verkligheten. Problemet med detta var att det blev svårt att avgöra snabba tillfälliga 

förändringar i data eftersom enbart det senaste värdet stod i gränssnittet och det ej 

fanns plats där för historik. För att få del av ytterligare information användes ADB 

över WIFI uppkoppling med telefonen för kontinuerligt kunna visa och spara debug-

meddelanden på datorn. ADB användes också för att kunna ladda upp själva appli-

kationen trådlöst till mobiltelefonen varje gång en ny version av applikationen skapa-

des. 

3.3.3.4 Realtidsbaserad GPS 

Första varianten av applikationen utgick från att kontinuerligt ta reda på information 

om mobiltelefonens GPS-position genom att använda mobiltelefonens inbyggda 

GPS. Denna position konverterades i Unity och jämfördes sedan med den konverte-

rade positionen för de objekt som ska markeras för att kunna göra en avståndsbe-

dömning. På grund av felmarginaler i positioneringsnoggrannhet för mobiltelefonens 

GPS och på grund av att objektmarkörernas azimutvinkel i förhållande till kameran 

var okänd var det svårt att avgöra var objekten fanns. Det stod klart att ytterligare 

arbete krävdes varefter en alternativ lösning istället började undersökas. 
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3.3.3.5 Fast startposition 

Den andra lösningsvarianten på applikationen utgick från att startpositionen för mo-

biltelefonen var känd. Denna startposition hade sedan tidigare mätts upp med nät-

verks-RTK geodetisk mätutrustning och var lokaliserad vid en flaggstång på en par-

kering så att det alltid gick att utgå från samma startposition. Ett test för att se hur 

stor skillnad det var på GPS-data från mobiltelefonen och den som mättes med nät-

verks-RTK geodetisk mätutrustningen utfördes. Den position som data jämfördes 

med var tidigare nämnd startposition vid flaggstång, mobiltelefonen startades vid 

flaggstången och sedan fördes den olika avstånd därifrån tills den rapporterade en 

ändring i de aktuella koordinaterna. Därefter fördes mobiltelefonen tillbaka till 

startpositionen och dess latitud och longitudvärden antecknades. Detta upprepades 

fem gånger med samma mobiltelefon vilket visade att latitud och longitud uppmätt 

med mobiltelefonens GPS alltid skiljde sig från latitud och longitud uppmätt med 

nätverks-RTK. En till detalj som visar den bristande precisionen för GPS i mobilte-

lefon var att av de par av latitud och longitud uppmätta med mobiltelefonen var två 

par aldrig lika. Värdena för de par av latitud och longitud som mättes i testet går att 

se i Figur 4 och geografiska positionen för dem i Figur 5. 

 

Figur 4: De par av latitud och longitud som mättes vid startpositionen. 

 

Figur 5: Fördelningen av de positioner som mobiltelefonens GPS mätte vid test, kartbild tagen från 
webbtjänst för konvertering och visualisering av koordinater [31]. Startpositionen som mättes med 

nätverks-RTK geodetisk mätutrustning är markerad med röd färg. Uppmätt avstånd mellan 
startposition och punkt längst till höger var 8,4 meter. 
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Att utgå från en fast startposition från pålitligt inmätt geografiskt data gjorde det 

möjligt att kunna utföra avståndsbedömning till objekten som ska markeras utan att 

kontinuerligt hämta GPS-data om positionen för mobiltelefonen. Latitud och longi-

tud för både objekten som ska markeras samt startposition omvandlades till enheter i 

Unity och en skillnad mellan dessa beräknades som tidigare. Det var nu möjligt att 

skapa objektmarkörer på den exakta position som avståndsskillnaden mellan startpo-

sition och objektets position i vardera axeln eftersom startposition i Unity för använ-

daren alltid är i Origo. Problemet med denna lösning var att azimutvinkeln för ob-

jekten inte var kända. Det visade sig att varje gång applikationen startas bestämdes 

också riktningen på axlarna i Unitys koordinatsystem igen beroende på vilken vinkel 

mobiltelefonen är riktad i. Axlarnas generella egenskap är dock alltid densamma vid 

varje omstart av applikationen eftersom kameraobjektet har en fast riktning i Unity. 

X-axeln är alltid i sidled från kamerans position, positiv åt höger och negativ åt väns-

ter. Y-axeln är alltid höjd, där positiva värden är uppåt och negativa värden nedåt. 

Z-axeln går framåt direkt ut i den riktning som kameran har då applikationen startas, 

positiva värden framåt och negativa värden bakåt. Detta ledde till att objektmarkö-

rerna skapades på olika positioner beroende på vilken riktning mobiltelefonen hade 

då den startades, eftersom X och Z axlarna i Unity skapas utifrån denna riktning. 

Exempel på detta problem går att se i Figur 6 och Figur 7. 

 

Figur 6: Två objektmarkörer skapade på fixerat avstånd från startpositionen vid flaggstången. Debug-
information om startpositionen samt mobiltelefonens position och rotation går att se i gränssnittet. 
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Figur 7: Objektmarkörer skapade under samma förhållande som tidigare men med en annan startvinkel 
för applikationen vilket leder till stor skillnad i positionering. 

För att enklare se vilket riktning X och Z axeln antog då applikationen startades 

skapades en form av kompass inuti Unity, som går att se i Figur 8. Denna kompass 

bestod av två långsmala gröna bilder där den ena sträckte sig i X-axelns riktning och 

den andra sträckte sig i Z-axelns riktning. Kompassen positionerades under kamera-

objektet och script för att se till att dessa bilder alltid följer kameraobjektets rörelser 

skapades. Detta ledde till att kompassen alltid gick att se när kameran vinklades 

nedåt, Figur 9 visar en skärmdump av kompassen i applikationen. Kompassen pekar 

dock alltid i den riktning som den har givits när den skapades i Unity vilket gör att 

den går att använda för kontinuerlig avläsning av axlarna i Unity. En text med bok-

stäverna X och Z lades till för respektive x och z bild för att förtydliga vilka axlar bil-

derna representerar.  

 

Figur 8: De bildobjekt och text som användes för att bygga axel-kompassen i Unity. I denna figur är 
kompassen observerat uppifrån. X-led visas horisontalt och z-led vertikalt. 
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Figur 9: Skärmdump av axel-kompassen som visar riktningen för x och z koordinataxlarna i Unity. X-
axelns riktning är markerad med röd färg.  

Arbetet fortsatte med att försöka få ut information om i vilken riktning norr ligger 

genom användning av mobiltelefonens magnetometer för att sedan kunna justera ax-

larna inuti Unity efter denna. Det visade sig att magnetometer inte var tillräckligt 

exakt för att kunna få ut pålitliga data för justering av vinklarna på axlarna inuti 

Unity. Ytterligare modifikationer på applikationen var nödvändiga för att få en 

högre positioneringsnoggrannhet för objektmarkörerna.  
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3.3.3.6 Cirkelbaserad objektmarkörskapande med fast startposition 

För att lösa problemet med den okända azimutvinkeln användes en metod för att 

skapa objektmarkörer i en cirkel runt användarens startposition. Cirkelns radie sat-

tes till avståndet till det objekt som ska markeras vilket gör att cirkelns kant går ige-

nom positionen för detta objekt, detta går att se i Figur 10. Eftersom cirkelns kant 

går igenom den position som ska markeras leder det till att några av de objektmar-

körer som skapas längs med cirkelns kant är garanterade att hamna vid objektet som 

ska markeras, förutsatt att avstånden mellan objekten kompenserar för storleken på 

cirkelns radie. Avståndet på radien räknades ut genom användning av Haversins for-

mel [38] för avstånd mellan två koordinater givet deras latitud och longitud. Förhål-

landet mellan radien på en cirkel och antalet skapade objektmarkörer på cirkeln ex-

perimenterades på för att se till att inte fler än nödvändigt antal objektmarkörer 

skapades på en cirkel och för att se till att avståndet mellan två objektmarkörer inte 

blev för stort då radien ökade. Koden för skapande av objektmarkörer i en cirkel 

runt startpositionen finns i Kodstycke 2. 

För att kunna markera flera olika objekt skapas en cirkel med objektmarkörer per 

objekt, vilket leder till att varje objekt som ska markeras har en båge med objekt-

markörer som går igenom den vilket visas i Figur 10. 

    public List<GameObject> instantiateCircle(float radius, 
        GameObject prefab){ 

        List<GameObject> objectMarkerList = new List<GameObject>(); 

        Vector3 pos = new Vector3(0,0,0); 

        int numObjects = Mathf.RoundToInt((radius*2*Mathf.PI)*2); 

        float circumference = 2 * Mathf.PI * radius; 

        Vector3 center = new Vector3(0,TransformReporter. 

            instance.transform.position.y- 

            GlobalVariables.instance.verticalOffsetValue, 0); 

  

        for (int i = 0; i < numObjects; i++){ 

            float angle = (i * 360) / numObjects; 

            pos = CreateMarkerPosition(center, radius, angle); 

           GameObject marker = Instantiate(prefab, pos, 

               new Quaternion(0,0,0,0)); 

            objectMarkerList.Add(marker); 

 

        } 

        return objectMarkerList; 

    } 

    Vector3 CreateMarkerPosition(Vector3 center, float radius, float a) 

    { 

        float ang = a; 

        Vector3 pos; 

        pos.x = center.x + radius * Mathf.Sin(ang * Mathf.Deg2Rad); 

        pos.z = center.z + radius * Mathf.Cos(ang * Mathf.Deg2Rad); 

        pos.y = center.y; 

        return pos; 

    } 

Kodstycke 2: Den kod som användes för att skapa objektmarkörer i en cirkel runt startpositionen. 
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Figur 10: Illustration av den cirkel med objektmarkörer som skapas runt mobiltelefonens startposition 
och som skär igenom platsen för det objekt som ska markeras. Flera cirklar med objektmarkörer används 
för markering av olika objekt, i denna illustration markeras tre olika objekt. Kartbild med koordinater 

tagen från en webbtjänst för konvertering och visualisering av koordinater [31]. 

Eftersom Unitys kameraobjekt har en funktion som gör det möjligt att begränsa av-

ståndet som figurer kan visas på var inte den mängd av objektmarkörer som skapades 

ett problem för mobiltelefonen att rita ut under testning då överflödiga markörer ej 

syns utanför det givna avståndet. Under utvecklingens gång sattes detta avstånd till 

20 meter för att vid rörelse kunna få en uppfattning i god tid om var objektmarkö-

rerna fanns men fortfarande inte visa objektmarkörer som var för långt bort för att 

vara relevanta. 

Kvar fanns dock problemet att undvika att objektmarkörer visades då användaren 

närmar sig kanten av en cirkel men inte är i närheten av det objekt den cirkelns ob-

jektmarkörer ska visa. Som lösning kunde då del av tidigare kod återanvändas genom 

att återigen kontinuerligt beräkna skillnaden mellan mobiltelefonens nuvarande 

GPS-position och objektets GPS-position. Ifall användaren är inom ett visst avstånd 

från objektet som ska markeras visas den tillhörande cirkeln. När mobiltelefonen se-

dan lämnar området uppdateras positionen och en ny beräkning görs. När mobiltele-

fonen är tillräckligt långt borta från objektet visas inte cirkeln längre. Detta medför 

att objektmarkörerna enbart visas då de är relevanta, alltså när mobiltelefonen finns i 

närheten av objektet som cirkelns objektmarkörer ska markera. GPS i mobiltelefo-

ner har som tidigare nämnts en ganska stor felmarginal men har i tester fungerat bra 

för att kunna bestämma vilka objektmarkörer som ska visas då minimumavståndet 

sattes till 20 meter. 
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3.3.4 Testning av positionering 

De objektmarkörer som placerades ut i den cirkelbaserade lösningen hade till en 

början en felmarginal på flera meter för de objekt som var över 100 meter bort från 

startpositionen. Efter en tids felsökning i applikationen upptäcktes att den imple-

mentation av Haversins formel [38] som tidigare använts inte gav tillräckligt exakta 

värden för att vara pålitligt på längre avstånd. Som lösning på detta problem valdes 

då att göra avståndsberäkning genom att först konvertera de par av latitud och longi-

tud som avståndet ska bedömas mellan till enheter i Unity. Skillnad i vardera axel 

mellan dessa punkter räknades ut och formel för avståndsberäkning användes sedan 

vilket gav ett mer exakt värde. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = √(𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑧1 − 𝑧2)

2  (1) 

I avståndsformeln (1) är 𝑥1 och 𝑧1 position i x och z-led för det objekt som ska mar-

keras och startpositionen, 𝑥2 och 𝑧2 är mobiltelefonens startvärden vid origo i Uni-

tys koordinatsystem. De nya värdena på avstånden från startposition gav ett resultat 

som stämde mycket bättre med verkligheten och minskade det uppskattade av-

ståndsfelet till strax under 2 meter för objekt som låg ca 147 meter bort vilket går 

att se i Figur 11.  

 

Figur 11: Två brunnslock med objektmarkörer i blå färg ca 147 meter från startposition där den högra 
bågen med objektmarkörer tillhör brunnslocket till vänster. En meterstock utfälld till två meter visar 

avståndet till cirkels kant. Avstånd mellan brunnslock och objektmarkörernas cirkelkant i denna 
situation uppskattades till strax under 2 meter.  
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På grund av att sensorer över tid är känsliga för fel på grund av drift utfördes tester 

för att se hur stor påverkan det hade på placering av objektmarkörerna. Testen ut-

gick från startpositionen vid flaggstången och därifrån användes applikationen på en 

sådan rak sträcka som möjligt på 53 meter till objekten höger om huset markerat 

med texten ”Nya vall” i Figur 1 och sedan tillbaka till startpositionen. Väl tillbaka till 

startpositionen kunde mobiltelefonens nuvarande koordinater jämföras med koordi-

naterna den hade vid uppstart på startpositionen för att se hur stor skillnad som upp-

stått på grund av felaktigheter. Detta upprepades 5 gånger och ett medelvärde av 

felmarginalen beräknades för vardera koordinat-axel i Unity. Resultatet av detta test 

går att se i Figur 19. 

3.3.5 Hastighetstest av applikationen 

De tester som tidigare utförts med applikationen hade alla varit till fots, för att få en 

uppfattning om hur applikationen fungerar i högre hastigheter utfördes ett applikat-

ionstest inifrån en lokaltrafikbuss för linje 15. Applikationen startades då bussen var i 

stillastående läge vid hållplats Soldatkyrkan, när bussen sedan startade mättes däref-

ter det avstånd som applikationen uppfattade att den förflyttats. Mätningen stoppa-

des vid nästa hållplats som var Högskolan. Avståndet mellan de två hållplatserna 

uppskattades till 246 meter med en interaktiv kartjänst [39]. 

3.3.6 Höjdpositionering av objektmarkörer 

Felaktiga i höjdvärden som ibland uppstod ledde till att det var svårt att få en upp-

fattning om var objektmarkörerna fanns innan mobiltelefonen befann sig väldigt nära 

dessa. Objektmarkörerna kunde flyttas ner under marken eller en bit upp i luften, 

möjligtvis på grund av felaktiga värden i höjdled för sensorerna då ARCore utför 

uppdateringar på den karta som gjorts av omvärlden. I och med att mobiltelefonens 

höjd i förhållande till marken kan förväntas vara densamma under tiden applikat-

ionen är aktiv var det möjligt att påverka objektmarkörernas höjd så att de kontinu-

erligt anpassade sig efter mobiltelefonens höjd i Unitys koordinatsystem. En metod 

skapades i Unity för att se till att varje gång en cirkel med objektmarkörer sätts som 

aktiva för att visas, görs också en kontroll av skillnaden mellan objektmarkörernas 

höjd och mobiltelefonens höjd. Om skillnaden överstiger ett angivet värde sätts ob-

jektmarkörernas höjdvärde till en halv meter under mobiltelefonens höjdvärde.  
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4 Resultat 

4.1 Geografiska data 

Totalt 23 par av latitud och longitud för olika positioner mättes in med nätverks-

RTK geodetiska mätutrustningen. Fem av dessa var möjliga startpositioner men 

endast en av dessa, den vid flaggstången vid entrén till Kungsbäcksvägen 46B, använ-

des i detta syfte. De övriga 18 punkterna var positioner över olika objekt som tester 

skedde mot. Bilaga A är ett utklipp av det Excel-ark som innehåller latitud och lon-

gitud för dessa positioner. De olika objekt som markerades och ingick i testningen 

var:  

• Runda brunnslock (manhålslucka) 

• Fyrkantiga brunnslock 

• Dagvattenbrunnar 

• Trästolpar för blockering av genomfart vid bro 

• Stor sten i korsning vid väg 

• Mindre mur i cement 

Det visade sig att många utav dessa objekt ligger tillräckligt nära varandra för att po-

sitionskonflikt ska kunna uppstå. Objektmarkörer för olika cirklar kan korsa 

varandra i närhet och ovanpå de objekt som ska markeras. Både positiva och negativa 

aspekter finns med detta. Det negativa är att det kan bli väldigt många objektmarkö-

rer på ett och samma ställe vilket gör att applikationen känns som grötig. Det posi-

tiva är att det blir tydligt för användaren att ett objekt finns i närheten då flera ob-

jektmarkörer på samma ställe syntes bättre under testning. Att objekten kan ligga 

väldigt nära varandra medför dock att det är viktigt att göra så att objektmarkörerna 

för de olika objekttyperna går att urskiljbara från varandra, genom färg eller form, 

för att kunna urskilja vilka typer av objekt som applikationen varnar för. 
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4.2 Applikationen 

Den applikation som har skapats i detta arbete kan enbart räknas som en prototyp 

för hur en applikation med förstärkt verklighet med möjlighet att visa dolda objekt 

kan se ut och fungera. Den utför uppgiften genom att kunna visa användaren ungefär 

var ett objekt finns men saknar funktioner och storskalighet som krävs för att den 

skulle kunna användas i skarpt läge. Applikationen är inte särskilt pålitlig för använd-

ning under en längre tid då positioneringsfel kan uppstå i ARCore. Användning av 

applikationen ger varierande precision för objektmarkörerna beroende på den typ av 

område den används i, de objekt som ska markeras och avstånd till andra markerade 

objekt. 

4.2.1 Struktur 

Applikationen är skriven i C# och byggdes i Unity för operativsystem Android. Den 

använder sig av ARFoundation med ARCore för att kunna använda sig av markerless 

förstärkt verklighet till Android.  

4.2.2 Funktionalitet 

Applikationen kräver en fast startpunkt som alltid är densamma att utgå från då ap-

plikationen startas. Exakta GPS-koordinater med hög noggrannhet har sedan tidigare 

mätts in vid den punkten så avstånd kan bedömas därifrån. I verkligheten skulle 

denna startpunkt vara en parkeringsruta eller annan specifik plats för start av det for-

don som mobiltelefonen ska användas i. Applikationen har möjlighet att visa var ett 

objekt finns genom att objektmarkörer ritas ut i närhet av den position som objektet 

har, dessa objektmarkörer går därefter att se genom mobiltelefonens kamera. För 

detta syfte används objektmarkörer i form av rätblock i olika färger för möjlighet att 

kunna visa och markera flera olika typer av objekt. Objektmarkörernas storlek var i 

Unitys enheter 0,25 i bredd, 0,25 i djup och 0,5 i höjd där en enhet i Unity motsva-

rar en meter i verkligheten. 

4.2.3 Markering av dolda objekt 

Hur objektmarkörerna visas på en väg beror på den position som mobiltelefonen har 

när den närmar sig cirkeln. Detta ger i dessa olika fall flera varierande position-

eringsnoggrannhet, när enheten närmar sig cirkelns kant på en väg som går parallellt 

med cirkelns radie kommer objektmarkörerna att visas på rad eller i en båge över 

vägen beroende på avståndet från startpunkten och cirkelns radie vilket går att se i 

Figur 12. Detta ger bättre uppfattning om var objektet finns i förhållande till vägens 

riktning men sämre precision i förhållande till vägens bredd. 
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Figur 12: Tre cirklar med objektmarkörer som korsar väg, de markerade objekten i denna bild är två 
trästolpar och ett fyrkantigt brunnslock. Bågen med de blå objektmarkörerna i denna situation 

markerar det fyrkantiga brunnslocket och de två bågarna med röda objektmarkörer markerar de två 
röda stolparna till vänster på vägen. Pilar för att förtydliga positionerna för objekten som ska markeras 

lades till i efterhand. Svarta pilar visar positionen för de två röda stolparna och den lila pilen visar 
positionen för det fyrkantiga brunnslocket. 

Om cirklarna betraktas från en vinkel parallell med dess tangent likt situationerna i 

Figur 13 och Figur 14 så kan det vara enklare att se vilket objekt cirkeln represente-

rar. Denna betraktelsevinkel medför också att objektmarkörerna visas på rad eller i 

en båge längs med vägen. Detta ger en större precision på var objektet finns i förhål-

lande till vägens bredd men inte lika exakt när det gäller var på vägens längd som 

objektet finns. 
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Figur 13: Objektmarkörerna från Figur 12 sett från annan vinkel. Meterstock utfälld till en meter 
användes för att uppskatta felmarginalen på radien för cirkeln med blå markörer som tillhör det 

fyrkantiga brunnslocket i bilden. 
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Figur 14: Skärmdump från applikationen som visar objektmarkörer för markering av lock av sten i 
marken, sedd från vinkel parallell med cirkelns tangent. Kameran i Unity har här uppmätt avstånd på 
76,57626 meter från startposition vilket går att läsa i applikationens debug-gränssnitt till vänster på 
skärmen (dFromStart anger avstånd från startposition i meter). För att uppskatta avstånd till cirkelns 

radie har en meterstock utfälld till en meter använts. 

Situationer mellan dessa två varianter ger varierande information om objektets po-

sition på vägen beroende på cirkelns skärning av vägen. Objektmarkörer utanför 

vägen kan ignoreras av användare i de fall då dessa inte körs över.  
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Figur 15: Objektmarkörer för brunnslock på parkeringsplats ca 135 meter från startpositionen. 
Meterstock på en meter utlagd över brunnslock för uppskattning av avståndet till cirkelns radie. 

Ett beräkningsfel finns för den radie som cirklarna har. Detta fel uppstår i program-

met när radien ska räknas ut utifrån avståndet mellan startpositionen och positionen 

för objektet som ska markeras. Det största beräkningsfelet på radie som uppmättes 

under testning var vid ett avstånd på ca 147 meter från startpositionen och uppskat-

tades till strax under 2 meter vilket går att se i Figur 11. Figur 14 visar ett beräk-

ningsfel på strax över en halv meter vid ca 76 meter från startpositionen. Det kort-

aste avståndet till ett objekt som markerades syns i Figur 13, avståndet var ca 53 me-

ter från startpositionen och där uppskattades beräkningsfelet på radien vara mellan 

30 till 50 centimeter. I Figur 15 går det att se ett brunnslock med ett ungefärligt av-

stånd på 135 meter från startpositionen med uppskattad avstånd till markörer på ca 

50 cm vilket visar att större fel i avstånd till radien från objektet inte nödvändigtvis 

beror på ett längre avstånd från startpositionen. 

Avståndet mellan objektmarkörerna ökar beroende på radien för den cirkel de till-

hör. Under testningen var detta inget problem men för större avstånd behöver ett 

maxavstånd mellan objektmarkörera sättas. 
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4.2.3.1 Filtrering av irrelevanta objektmarkörer 

För att objektmarkörer inte ska visas när mobiltelefonen närmar sig kanten av en cir-

kel men inte är i närheten av det tillhörande objektet så används mobiltelefonens in-

byggda GPS. En kontroll för varje objekt görs periodiskt för att se ifall mobiltelefo-

nen är inom 20 meter. Då mobiltelefonen är inom avståndet så aktiveras de objekt-

markörer som tillhör objektet, när mobiltelefonen är utanför avståndet avaktiveras 

objektmarkörerna igen. 

En illustration av fördelningen för synliga och dolda objektmarkörer vid ett objekt 

går att se i Figur 16 och koden som användes för att bestämma vilka objektmarkörer 

som ska synas går att se i Kodstycke 3. 

 

Figur 16: Illustration av situationen i Figur 12 sett ovanifrån. Stjärnan symboliserar mobiltelefonens 
position som närmar sig ett objekt markerat med blå färg på cirkelns kant. Synliga objektmarkörer i 

denna situation finns i markerat rött område, dolda objektmarkörer i gult område. Kartbild med 
koordinater tagen från en webbtjänst för konvertering och visualisering av koordinater [31]. 



 

34 

 

Situationer där flera objekt finns på samma plats genererar flera cirklar med objekt-

markörer, det kan då vara svårt att urskilja de olika cirklarna av objektmarkörer från 

varandra vilket går att se i Figur 17. Objektmarkörerna kan också hamna inuti 

varandra, detta kan också försvåra uppskattningen av antalet objekt som applikat-

ionen varnar för. 

 

Figur 17: Flera objekt i närhet genererar många objektmarkörer på samma yta, risk för överlappning 
av objektmarkörer finns. 

    public void checkDistance() { 

        foreach (Circle c in circleList) { 

            if (distanceCalculator.calculateDistanceWithLatLon( 

                GPS.instance.updatingLatitude, 

                GPS.instance.updatingLongitude, c.getLatitude(), 

                c.getLongitude())>minimumHorizontalDistance){ 

                if (c.getbool() == true) { 

                    c.setFalse(); 

                    foreach (GameObject g in c.getbjectList()){ 

                        g.SetActive(false); 

                    } 

                } 

            } 

            else if (distanceCalculator.calculateDistanceWithLatLon( 

                GPS.instance.updatingLatitude, 

                GPS.instance.updatingLongitude, c.getLatitude(), 

                c.getLongitude())<= minimumHorizontalDistance){ 

                if (c.getbool() == false) { 

                    c.setTrue(); 

                    foreach (GameObject g in c.getbjectList()) { 

                        g.SetActive(true); 

                    } 

                } 

            } 

Kodstycke 3: Den kod som användes för att bestämma vilka objektmarkörer som ska vara synliga. 
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4.2.3.2 Situationer med felaktiga markeringar 

I och med att objekt kan ligga tillräckligt nära intill andra vägar likt situationen i Fi-

gur 14 kan objektmarkörer korsa dessa andra vägar då de inte är tillräckligt långt 

bort för att filtreras bort av GPS-avståndsbedömningen eller maximala visningsav-

ståndet i Unity. Det leder till att objektmarkörer kan visas på närliggande vägar till 

det objektet som ska markeras och bidra till falskt positiva markeringar. Objekt som 

ligger för nära startpositionen kommer också bidra till falska markeringar om radien 

till objektet är mindre än det minsta avstånd som figurer i Unity visas på. Detta på 

grund av att alla objektmarkörer i denna cirkel kan visas samtidigt. Många falska 

markeringar sker om applikationen används på stora öppna ytor som parkeringsplat-

ser, se Figur 15, där det finns ett objekt som ska markeras och gör det svårt att av-

göra var objektet finns. Detta leder till att applikationen i nuläget enbart är lämplig 

att använda på vägar. 

4.2.3.3 Svårmarkerade objekt 

Under testning av applikationen upptäcktes att objekt som sträcker sig över ett om-

råde (likt den stenmur som användes i testning se Bilaga 1 för koordinater) inte för-

delaktigt går att markera med denna metod om de är positionerade parallellt med 

radien för cirkeln med objektmarkörer. Flera olika cirklar skulle då behövas för att 

visa att objektet har en längd och inte är enbart på en specifik punkt, vilket ger stor 

otydlighet i positionering. 
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4.2.4 Positioneringsfel 

Förutom det tidigare nämnda felet med beräkningen på cirklarnas radie finns det 

även andra svagheter i applikationen som kan påverka positioneringen. På grund av 

att mobiltelefonens GPS är känslig mot störningar från hus, träd och andra objekt 

som kan blockera mobiltelefonens uppkoppling till de satelliter som förser mobilte-

lefonen med GPS-data, kan felaktigheter uppstå i den kontinuerliga avståndsbedöm-

ningen mellan de objekt som ska markeras och mobiltelefonens position. Detta kan 

leda till att cirklar med objektmarkörer som ska visas inte gör det eller att objekt-

markörer som inte ska visas ändå ritas ut. Fel i positionering kan också uppstå på 

grund av att ARCore tappar uppfattningen om omvärlden samtidigt som enheten är i 

rörelse. Observerade anledningar till detta var: plötsliga skillnader i omgivningens 

ljusfördelning, någonting blockerar kameran, kameran hålls i en vinkel där marken 

inte syns och snabba rotationer av kameran. Detta kan leda till en situation där posit-

ionen för mobiltelefonen ändras på i den verkliga världen men är oförändrad i 

Unity. Problemet som då uppstår är att objektmarkörerna inte visas på den posit-

ionen som de borde. Har enheten förflyttats närmare objektmarkörerna under ett 

avbrott i ARCores omgivningsregistrering så kommer detta avstånd sedan läggas till 

på objektmarkörernas position när registreringen sedan återaktiveras. Det omvända 

gäller för motsatta situationen, skillnader i höjd och sidled under avbrott kan också 

ge felaktiga resultat på objektmarkörpositionering. Rotation vid avbrott kan rotera 

hela scenen i Unity, detta kan då leda till att objektmarkörer roteras runt använda-

rens position och positioneras felaktigt. Vid några avbrott har implementationen av 

ARCore lyckats rätta till positioneringen då den hittat tidigare kända feature points 

men det var inte tillräckligt vanligt förekommande för att vara en pålitlig lösning på 

problemet. 

Det applikationstest som utfördes inifrån buss visade att applikationen hade stora 

problem med registrering vid höga hastigheter. Avståndet mellan de två hållplat-

serna i testet uppskattades till ca 246 meter genom användning av mätverktyg på en 

webbsida med interaktiv kartbild [39] och avståndsskillnaden som uppfattades av ap-

plikationen var ca 19 meter. Testet visade dock att ARCore kunde urskilja markni-

vån genom fönstret på bussen vid stillastående eller lägre hastigheter vilket går att se 

i Figur 18.  
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Figur 18: Applikationstest som utfördes från buss visade att ARCore kunde urskilja marknivån genom 
en fönsterruta i bussen vid stillastående och låga hastigheter. 

Felmarginal på grund av drift och fel i ARCore 

De tester som utfördes för att se hur stor drift som uppstod i applikationen visade en 

genomsnittlig skillnad på några centimeter i x-led, y-led och z-led då applikationen 

användes på en sträcka av 53 meter och sedan tillbaka till startpositionen. Om dessa 

beror på att mobiltelefonen inte återfanns exakt i startläget eller på grund av sensor-

fel är oklart. En anomali i testresultaten uppenbarade sig på tredje mätningen på 

grund av att ARCore tappade kontakt med omvärlden och räknades inte med i ge-

nomsnittet för drift. 

 

Figur 19:Data från mätning av drift från mobiltelefonens sensorer i vardera axel i Unity. Tredje 
mätningen visar stor skillnad på grund av att ARCore tappade kontakten under en period då 

mobiltelefonen var i rörelse. 
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Den stora skillnaden som uppstod i tredje mätningen är ett exempel på de felaktig-

heter som kan uppstå med registreringen i ARCore. De felaktiga värdena i vardera 

axel är problematiska då de påverkar applikationens positioneringsnoggrannhet ne-

gativt. I och med att mobiltelefonen förväntas ha en konstant höjdskillnad till mar-

ken så kunde felmarginalen i y-led åtgärdas genom en kontroll av skillnaden mellan 

objektmarkörernas position i y-led och mobiltelefonens position i y-led. När denna 

skillnad var för stor så flyttades objektmarkörerna till en höjd som var närmare mo-

biltelefonens höjd, vilket gör att objektmarkörerna inte hamnar under marken eller 

för långt upp i luften. Felmarginalen i x och z-led återstår dock och ger upphov till 

felaktiga positioner för objektmarkörerna när applikationen används under en längre 

tid. 

4.2.5 Prestanda 

Under de tester som utfördes så uppstod aldrig någon situation där mobiltelefonen 

inte klarade av eller kämpade med att visualisera de objektmarkörer som fanns på 

skärmen samtidigt. Någon sekund går åt vid uppstart för att beräkna var objektmar-

körerna ska skapas. Det är den enda laddningstiden i den nuvarande versionen av ap-

plikationen. Flera val har gjorts om objektmarkörernas attribut för att göra applikat-

ionen så optimerad som möjligt, dessa är: 

• Objektmarkörer visas inte på avstånd längre än 20 meter. 

• Objektmarkörer har inte skuggor och reflekterar inte ljus. 

• Objektmarkörerna är enkla geometriska figurer (rätblock) med endast sex 

olika sidor. 

Mer data och undersökningar skulle dock behövas för att avgöra hur applikationen 

presterar i områden med många objekt samtidigt då det största antalet objekt som 

hade synliga objektmarkörer samtidigt under applikationstestning var 8st. 
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5 Diskussion 

5.1 Geografiska data 

De test som utfördes med mobiltelefonens inbyggda GPS visar att mobiltelefons-

GPS ännu inte har tillräckligt hög positioneringsnoggrannhet för att vara det enda 

positioneringssystemet som används för avståndsbedömning i en applikation likt 

denna. Detta kan räknas som del av svaret på den första frågeställningen för detta ar-

bete ”Hur skulle en mobilapplikation som använder sig av förstärkt verklighet för att 

visa dolda objekt på väg kunna vara utformad?” Att istället få en startpunkt mätt med 

hög precision och sedan alltid utgå från den möjliggjorde den lösning som användes i 

applikationen.  

Den Leica GS14 GNSS-antenn som användes för inmätning av geografiska data var 

enkel att använda och underlättade testningen av applikationen då den stora data-

mängd med koordinater inte behövdes gå igenom för att hitta bra objekt i närheten 

av högskolan som testningen utfördes vid. Möjlighet till inmätning av olika typer av 

objekt för större variation att markera var också en positiv aspekt med geodetisk 

mätutrustningen.  

5.2 Utvecklingsprocess 

Applikationsutvecklingen som var den större delen i arbetet har varit ett omständligt 

arbete och framsteg har ibland tagit lång tid. En av anledningarna till detta var att 

ändring i kod ofta krävde att testområdet utomhus behövde besökas för att se änd-

ringarna aktivt i applikationen. Användning av Unity som utvecklingsplattform har 

fungerat bra och dess möjlighet till smidig modellering av de objektmarkörer som 

användes förenklade arbetet mycket då dessa kunde skapas direkt i projektet utan 

tredjepartsprogram. 
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5.3 Applikationen 

På grund av att den implementation av ARCore som används i denna applikation 

ofta tappar kontakt med omvärlden så är tyvärr applikationen i nuvarande skick inte 

pålitlig för att markera var objekten finns. Under kortare perioder fungerar den bra 

och det går då under optimala förhållanden få en bra uppfattning om var på vägen ett 

objekt finns. Om applikationen startas om blir positioneringen av objektmarkörer 

fel om den inte startas i korrekt startposition. Detta leder till att användaren behö-

ver återvända till startpositionen varje gång applikationen kraschar, telefonen oav-

siktligt sätts i viloläge eller då ARCore tappar uppfattning om omvärlden under en 

längre period på grund av yttre omständigheter. En möjlig anledning till att ARCore 

inte fungerar optimalt är att på grund av applikationens uppgift så används den ofta 

på en längre sträcka utan att ha möjlighet att vända om och se feature points som tidi-

gare sparats. Applikationen får då aldrig möjlighet att utföra loop closure för att rätta 

till sin positionering när felaktigheter uppstått. 

Användarvänlighet skulle kunna ökas genom att ge alternativa och fler möjliga start-

punkter för att användaren inte skulle behöva ta sig så långt för att komma igång igen 

vid uppstart av applikationen.  

Att den implementering av ARCore som använts i applikationen även har stora pro-

blem med registrering i hög hastighet visades i det applikationstest som utfördes från 

en buss. Möjligt att registreringen kan fungera bättre i väghållningsfordon om de 

håller en lägre hastighet än vad bussen gjorde. Frågan om väghållningsfordonen fort-

farande har för hög hastighet för registreringen i applikationen kunde inte besvaras i 

detta arbete då fordon av denna typ inte fanns tillgängligt för arbetet. Att ARCore 

hittade marken genom bussens fönsterruta är positivt, då det möjliggör att mobilte-

lefonen kan monteras inuti det fordon som den ska användas i istället för att använda 

en extern kamera. 

Placering av objektmarkörer 

På grund av den cirkelbaserade lösningen för att skapa markörer uppstår flera situat-

ioner i positioneringen av objektmarkörerna. För att försöka besvara frågan ”Hur väl 

kan mobilapplikation visa användaren var de dolda objekten finns?” Har en illustrat-

ion av några av dessa situationer skapats, vilket går att se i Figur 20. 
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Figur 20: Illustration av olika situationer med olika sätt objektmarkörer kan visas på en väg sett 
ovanifrån. Den blå punkten i bilderna är objektet som ska markeras, rött område innehåller synliga 

objektmarkörer och gult område dolda objektmarkörer. Situation i bild A visar väg utan markörer. Bild 
B visar markörer över väg parallell med cirkelns radie. Bild C visar objektmarkörer parallell med 

cirkelns tangent. Bild D visar situation vid riktning mellan den i Bild B och C.  

Den optimala situationen återfinns i Bild B i Figur 20, där får föraren det mest ex-

akta avståndet till objektet visuellt markerat av objektmarkörerna. Det finns dock 

risk för felaktiga markörer i det körfält som inte har objektet på sin sida. För snöröj-

ningsfordon med bred plog kan dock dessa objektmarkörer fortfarande vara rele-

vanta för att undvika kollision. Bild C visar den situation där den sämsta avståndsbe-

dömningen till objektet uppnås. Här skapas objektmarkörerna på rad längs vägen, 

vilket leder till att det blir svårt att avgöra var objektet finns i förhållande till läng-

den på vägen. Bild D och liknande situationer ger ett resultat med positionerings-

noggrannhet för objektmarkörerna någonstans i mellan de för de objektmarkörer 

som visas i bild B och bild C. Att förminska det synliga avståndet för objektmarkörer 

kan förbättra precisionen för markering av objektet i den typ av situation som syns i 

Bild C och möjligtvis bild D. Problemet med detta är att föraren får kortare tid att 

reagera på objektmarkörer som dyker upp och att mobiltelefonens GPS kanske inte 

hinner uppdatera tillräckligt snabbt vilket gör att fordonet kör över objektet innan 

det markeras. Det beräkningsfel som finns i applikationen bidrar också till att det är 

svårt att uppskatta hur väl applikationen kan markera ett objekt i de olika situation-

erna då det bidrar med ytterligare variation från fall till fall.  
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Det cirkelbaserade skapandet av objektmarkörer utifrån en fast startpunkt har pot-

ential för exaktare positionering vid vidareutveckling. Startpositionen skulle också 

kunna avgöras med annan teknik än den nuvarande, en referensmarkör eller natural 

feature tracking för något objekt skulle kunna användas och avläsas likt i de tidigare 

arbeten som granskats för att bestämma mobiltelefonens absoluta position när appli-

kationen används. Situationer finns i applikationen där objektmarkörer visas i onö-

dan och ger falska markeringar vilket är problematiskt och har hög prioritet att åt-

gärda vid eventuell vidareutveckling av applikationen.  

Felmarginal 

Testerna för att avgöra sensordrift visade att drift var väldigt liten så länge ARCore 

inte tappade kontakt med omvärlden. När ARCore väl slutar fungera kan det leda 

till stora fel i applikationen vilket gör applikationen blir opålitlig. Förhoppningsvis 

kommer positioneringssystem och sensorer fortsätter att förbättras med tiden, vilket 

skulle leda till att positioneringsnoggrannhet kommer bli mer och mer exakt för ap-

plikationer likt den som utvecklats i detta arbete. Den felmarginal som uppstår på 

grund av felaktigheter i beräkning av radie för cirklarna kan bero på flera orsaker. 

Flyttal används vid beräkningen och det är möjligt att avrundningsfel kan bidra till 

felet. Det kan även vara fel i den formel som används för beräkningen av radien, 

möjligtvis redan där latitud och longitud konverteras till enheter i Unity. Vid vidare-

utveckling hade undersökning om vad orsaken är och åtgärdande av detta varit vik-

tigt. 

Prestanda 

Koden i applikationen går nog att förbättra väldigt mycket då refaktorering och opti-

mering av denna ej hunnits gjort särskilt grundligt. Att byta ut figurerna för objekt-

markörerna mot en tvådimensionell sprite för ytterligare optimering är en möjlighet 

vid fortsatt utveckling. Detta hade varit något som skulle kunna ändras i fortsatt ar-

bete. Programmets prestanda har dock inte varit något problem under testning av 

applikationen. Det är endast direkt efter uppstart som applikationen märkbart 

pressas, detta på grund av att objektmarkörerna skapas då. 

Risker 

Ett möjligt problem för registrering av omgivningen med ARCore under vintertid är 

att plana enfärgade ytor utan textur kan vara svåra att hitta feature points på. Det 

nämns i beskrivningen om hur registrering för ARCore fungerar [26] och kan då leda 

till att kameran i ARCore inte lyckas förstå var det befinner sig i omgivningen. Detta 

kan i sin tur leda till att objektmarkörerna hamnar på felaktiga positioner. 
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Tyvärr fanns det ingen snö kvar i testområdet då applikationen var i testningsfasen. 

Applikationens effektivitet i denna typ av miljö hann därför aldrig testas, vilket är 

något som skulle behöva göras för att undersöka applikationens möjlighet att använ-

das då vinterväglag råder. Även ifall det skulle vara så att ARCore inte har möjlighet 

att hitta feature points när vägarna är täckta av snö kan det fortfarande finnas möjliga 

användningsområden för en applikation likt denna. Snö är inte det enda väglaget 

som kan täcka över och göra det svårt att upptäcka objekt på väg. Grus, sand, löv, 

skräp och annat material kan också göra det svårt för en förare att uppfatta var 

brunnslock eller andra objekt finns, detta skulle kunna undersökas i eventuellt fort-

satt arbete. 
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6 Slutsatser 

Den applikation till mobiltelefon som utvecklats i detta arbete använder förstärkt 

verklighet genom en implementation av ARCore för att markera positionen för ob-

jekt dolda av väglag. Applikationen utgår från en fast startpunkt vars position likt de 

objekt som ska markeras har sedan tidigare mätts in med nätverks-RTK utrustning. 

Användning av applikationen gav varierande positioneringsnoggrannhet för de objekt 

den ska markera visuellt. Variationen beror på det cirkel-baserade skapandet av ob-

jektmarkörer som används. Applikationen fungerar bättre på vägar där den kan ge 

användaren uppfattning om var objektet finns inom några meter. Sämre noggrannhet 

återfås på öppna ytor där antalet visuella markörer gör det svårt att få en uppfattning 

om var det objektet som ska markeras finns. Den riktning mobiltelefonen har när 

den närmar sig markörerna spelar också roll för positioneringsnoggrannheten. En 

riktning parallell med objektmarkörernas cirkel ger bättre möjlighet för avståndsbe-

dömning än en riktning parallell med cirkelns tangent. Felaktiga markeringar är en 

risk i applikationen på vägar som ligger nära varandra och ett beräkningsfel finns för 

beräkningen av cirklarnas radie. Problem med applikationen finns i och med att den 

implementation av ARCore som använts kan tappa uppfattningen om omvärlden vil-

ket leder till positioneringsfel för mobiltelefonen. Flera slutsatser kan dras av detta 

arbete om en variant av markerless förstärkt verklighet för visning av dolda objekt 

utomhus. Tester visade att enbart användning av mobiltelefonens sensorer och in-

byggda GPS inte genererade en tillräckligt bra positioneringsnoggrannhet som krävs 

för denna typ av applikation och att involvering av ytterligare teknologi var nödvän-

digt. Mobiltelefonens GPS kunde dock i kombination med tillförlitlig geografisk data 

ändå från annan yttre källa få ett syfte i detta arbete genom att användas för att fil-

trera bort markörer som ej var relevanta för användaren.  Med den implementation 

av ARCore som valdes i arbetet verkar det ej rimligt att kunna få en applikation med 

positionsnoggrannhet på under några meter som dessutom är pålitlig under en 

längre period. Det är möjligt att en annan implementation skulle kunna lösa de pro-

blem som finns med resultatet i detta arbete eller att det med tiden kommer fler lös-

ningar med förstärkt verklighet. ARCores spårning av omgivningen kommer för-

hoppningsvis med tiden bli bättre vilket skulle kunna lösa problemet som denna im-

plementation har med plötsliga avbrott i spårning.  

Fortsatt arbete 

Användartestning av applikationen hade varit en intressant försättning på arbetet. 

Att besvara några olika frågor som ”hur upplever olika personer den förstärkta verk-

ligheten i applikationen?” och ta reda på hur lätt de tycker det är att identifiera var 

objekten finns i verkligheten skulle kunna ge värdefullt data som kan användas i 

eventuell vidareutveckling. 
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Insamling av kommentarer om deras upplevelse, synpunkter och förbättringsåtgär-

der skulle kunna ge värdefull feedback om riktning för eventuellt fortsatt arbete.  

Att införa mer detaljer till objektmarkörerna hade varit en annat möjligt område att 

fortsätta på, istället för användning av enbart färgkodade rätblock hade möjligtvis 

andra modeller som mera tydligt förklarar vilken typ av objekt de är till för att mar-

kera kunna användas. Användning av mer färdiga geografiska data, likt kommunens 

koordinater över dagvattenbrunnar, som arbetet ursprungligen planerades göra 

skulle ge applikationen mer storskalighet och är ett viktigt steg för att ta applikat-

ionen från prototypstadiet till faktiskt användning vid väghållning. 
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Bilaga A 

Tabell över punkter inmätt med nätverks-RTK 
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