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Abstract 

One problem in today’s indoor air quality lies within insufficient 

ventilation. Dynamic ventilation can be obtained by 

implementing a Demand-Controlled ventilation (DCV) system. 

DCV systems adjust the ventilation in a building by calculating 

the impact made by its’ occupants. This is done by sensors, the 

most common one are carbon dioxide sensors. A different 

solution would be to calculate the number of occupants and 

then calculate the carbon dioxide levels from that number. This 

paper describes the development of a sensor fusion system for 

presence detection. The system will be using sensors that have 

been proved being able to detect human presence. Results show 

that the system detects presence in 97.5 % of the given cases. 

The system also detects the number of occupants with an error 

of 1.77 %. 
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1 Introduktion 
Det är vanligt att ventilationen i många klassrum inte uppfyller kraven 

baserat på ASHRAE-standarden, detta kan leda till hälsoproblem. 

I de fall där ventilationen kontrolleras för att ge bättre luftkvalité används 

Demand Controlled Ventilation (DCV)-system. Systemet kontrollerar 

mängden ventilation genom att bland annat känna av koldioxidhalten i 

rummet. Syftet är att med hjälp av billiga sensorer skapa ett 

multisensorsystem och med hjälp av detta försöka bestämma närvaro, 

antal, aktivitet samt prognostisering av antal. Genom att veta antalet 

personer som befinner sig i ett rum går det att beräkna mängden koldioxid 

som produceras och på så sätt ge ett underlag till kontrollsystem för 

ventilation. 

1.1 Bakgrund 
Baserat på ASHRAE ventilationsstandard [1] för koldioxid är luftkvalitén i 

många klassrum undermålig. Enligt studier av Daisey et al. [2] och Sayers 

et al. [3] kan detta resultera i försämrad analyseringsförmåga av logiska 

problem. Lee och Chang [4] anger flera möjliga anledningar; en anledning 

är att klassrummen ofta är överbelastade. ASHRAE-standarden [1] 

rekommenderar en maximal belastning av 50 personer per 100 m2 i ett 

klassrum. Studien av Lee och Chang visar att den största anledningen till 

dålig luftkvalité är överbelastning och undermålig ventilation[4]. Idag 

används s.k. DCV-system där målet är att effektivisera ventilationen och 

minska energikostnaderna. DCV använder sig av olika sensorer för att 

bestämma belastningen i rummet [5]. Det vanligaste sättet är att ventilera 

rummet baserat på koldioxidhalten. 

En annan lösning skulle kunna vara att veta antalet människor som 

befinner sig i rummet och på så sätt beräkna koldioxidproduktionen och 

justera ventilationen därefter. Denna studie kommer att avgränsa sig till 

att detektera mänsklig närvaro i inomhusmiljö och få fram vilka aktiviteter 

(m.a.o. prognostisera koldioxidproduceringen) som dessa personer utför. 

Detta kan bidra till att effektivisera energibesparing och skapa en 

acceptabel inomhusmiljö och därmed förbättra hälsan för personer som 

vistas inomhus. 

Teixeira et al. [6] har analyserat olika sensorer för att bland annat 

bestämma närvaro och antal människor. Författarna har även analyserat 

hur olika kombinationer av sensorer fungerar. Dessa multisensorsystem 

består av antingen en kamera och mikrofon eller avståndsmätare samt 

olika kombinationer av instrument som bärs direkt på personerna för 

detektering. Sensorer för rörelse, tryck, vibration och kemiska sensorer 

anses vara ganska bra eller bra för detektering av närvaro. För detektering 

av antal människor anses dock samma sensorer vara ganska bra eller 

dåliga. Genom att kombinera sensorerna till ett multisensorsystem skulle 

det vara möjligt att öka precisionen för att detektera närvaro samt antal. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla ett multisensorsystem som kan 

detektera närvaro, antal och aktivitet i inomhusmiljö. Då kamera anses 

kränka integritet kommer denna teknik inte att användas. För att göra det 

möjligt att använda systemet i drift kommer även ett lågt pris prioriteras. 

Genom att kombinera olika billiga sensorer med smart mjukvara skulle en 

konkurrenskraftig produkt kunna skapas. Målet är att den ska kunna 

konkurrera med koldioxidsensorn i DCV-system men även bidra till bättre 

prestanda om de två kombineras. 

1.3 Frågeställning 
Till vilken grad går det att avläsa rumsmiljöbelastningen med ett 

multisensorsystem i ett specifikt rum och dra slutsatser om: 
 

Finns det någon i rummet? 

Hur många finns det i rummet? 

Vilka aktiviteter utförs i rummet? 

 

Går det att prognostisera hur många personer som kommer vara i ett 

specifikt rum på en specifik tid baserat på tidigare data? 

1.4 Taxonomi 
Denna studie kommer att använda sig av en taxonomi för detektering av 

människor. Som förslag av Teixeira et al. [6] avgränsar sig taxonomin till 

de två första stegen i deras taxonomi, detektering av närvaro och 

beräkning av antal människor samt att lägga till ett steg där människornas 

aktivitetsnivå kommer bestämmas.  

Närvaro 

Närvarodetektering är den vanligaste formen av människodetektering. 

Vanliga sensorer för att mäta detta är bland annat Pyroelectric (”Passive”) 

Infrared(PIR) och Infraröd avståndsmätare [6]. 

Antal 

För att beräkna antalet människor är det vanligt att använda sig av 

sensorer placerade vid alla ingångar och utgångar som räknar antal 

passeringar med hjälp av en brytstråle [6]. 

Aktivitet 

Aktivitet kommer vara ett mått på hur aktiva människorna är i rummet. 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som tagits är att miljön har antagits vara ett 

kontorsrum. Eftersom rumsmiljöbelastningen inte förändras ofta och 

begränsas till de tider då personerna jobbar. Systemet behöver därför inte 

fungera i till exempel en väntsal på ett sjukhus där människor kan 

strömma in och ut på irreguljära tider dygnet runt. Rummet som använts 

är ungefär 5x5 meter och ligger anslutet till en hall för andra kontor, 

vilken har gett störningar i form ökade koldioxid- och ljudnivåer. Då 

systemet utvecklades för kontorsmiljö har de antagits tomt utanför 

kontorstider. Utifrån dessa begränsningar är det fullt möjligt att detta 

system inte skulle fungerar optimalt under andra förutsättningar. 
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2 Teoretisk bakgrund 
För att underlätta genomförandet har ett antal teorier studerats. Teorierna 

har används för att styrka de val av metoder som gjorts samt ge en 

referenspunkt till hur andra metoder fungerar relativt dem som valts. 

Teorierna som har tagits upp ligger i områdena närvarodetektering, 

inomhusmiljö, elektronik och datavetenskap. 

2.1 Mänskliga karakteristiska drag för detektering 
Teixeira et al. [6] klassificerar de olika karakteristiska drag en människa 

har i två olika kategorier, statiska och dynamiska. Det är viktigt att känna 

till dem för att kunna detektera människors närvaro. Statiska drag kan 

vara en persons vikt, form eller hur deras organ rör sig när de är i en 

statisk position. Detta kan detekteras med olika sensorer till exempel 

piezo-element (vikt), kamera (form) eller radar (organ). Dynamiska drag 

kan till exempel vara rörelse eller ljud. Detta kan detekteras med bland 

annat kamera eller radar (rörelse), mikrofon (ljud) och vibrationer (piezo-

resistor). Teixeira et al. [6] har tagit upp fler exempel som inte nämns ovan 

(se Figur 1). 

 

Figur 1: Indelning av mänskliga karakteristiska drag enligt Teixeira et al. [6] sid 7. 

2.2 Kända metoder för detektering av närvaro 
För att detektera närvaro finns det tre kända tekniker: radar & radio, 

kamera eller olika kombinationer av sensorer exempelvis PIR och 

koldioxidsensorer. Det finns möjligheter att kombinera dessa tekniker, 

vilket visats i undersökningen av Teixeira et al. [6] (se Tabell 2).  

 Radar 

Doppler-skiftsensorer använder sig av radiovågor med narrow-band 

system. I vilka en känd frekvens skickas ut och med hjälp av skillnaden i 

den mottagna frekvensen går det att bestämma huruvida personen rör sig 

emot eller ifrån sensorn. Till skillnad från en kamera är radarn inte känslig 

för dålig sikt till exempel mörker vilket gör detta till en bra teknik i mer 

komplexa miljöer. Istället för narrow-band system använder sig video-

impulse radar av ultra-wideband (UWB) system. Fördelarna med UWB är 

att upplösningen är tillräckligt hög för att kunna detektera människor 

genom förändringar i bröstet när de andas [7]. 
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 Optisk kamera 

Majoriteten av persondetektering förlitar sig på bakgrundssubtraktion där 

bakgrunden antas vara statisk och därför kan man söka efter förändringar 

i pixelmatrisen. En effektiv metod till att extrapolera människors signatur i 

bilder är med hjälp av GrabCut algoritmen utvecklad av Rother et al. [8]. 

En nackdel med att använda en optisk kamera är att det kan anses vara 

integritetskränkande. 

 Binära sensorer 

Det som skiljer binära sensorer från icke-binära sensorer är att dessa 

enbart känner av två lägen och ger därför antingen värdet noll eller ett. 

Några exempel på binära sensorer är: Kontaktsensor, Brytstråle och PIR. 

En kontaktsensor kan bestå av två magneter som trycks mot varandra. 

Detta används till för att detektera när ex. dörrar eller fönster öppnas. 

Brytstråle är också en binär sensor som i likhet med kontaktsensorn ger 

ett binärt värde om stålen bryts eller ej. Den används för att detektera 

ingång/utgång vid ex. dörrar. PIR är en vanlig sensor i närvarodetektering; 

Genom att placera kluster av PIR-sensorer på strategiska positioner har 

Shankar et al. [9] lyckats detektera personers rörelse. 

 Vibrationssensorer 

Det finns två typer av vibrationssensorer som kan användas för 

detektering av närvaro: piezo-resistorer och mikrofoner. Piezo-resistorn 

används vanligtvis för att generera ljud men kan även användas för att ge 

en signal som motsvaras av trycket mot sensorn. Mikrofonen fungerar på 

ett liknande sätt men är lämpligare att detektera vibrationer i luft. 

 Kemiska sensorer 

Kemiska sensorer används för att mäta koncentrationer av olika ämnen i 

exempelvis luften. Två sensorer som är vanliga vid mätning av närvaro är 

koldioxid- och fuktsensorer. Det finns studier som påvisar att varje 

människa utandas en viss mängd koldioxid vid en viss aktivitetsnivå. Med 

hjälp av att mäta luftfuktighet och koldioxid går det att se förändringar 

som signalerar att det finns mänsklig närvaro. Ekvation 1 visar mängden 

syre en människa förbrukar i liter per sekund och kommer ifrån Persily 

[10] sid 2.  

 

 

𝑉𝑂2
=

0,00276𝐴𝐷𝑀

0,23𝑅𝑄 + 0,77
                                                                                                                 (1) 
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AD är DuBois area (människokroppens area) och motsvaras av ungefär 1.8 

kvadratmeter för en genomsnittlig vuxen människa. RQ motsvarar ration 

mellan hur mycket koldioxid som produceras när syre förbrukas. M är 

graden av förbränning och beror av aktiviteten som utförs. Exempel på 
olika värden för M kan ses i  

Tabell 1. 
 

Tabell 1: Aktivitetsnivåer, Värdena i tabellen kommer ifrån Persily [10] sid 3. 

Aktivitet M 

Sitta, tyst 1,0 

Läsa och skriva, sittande 1,0 

Skriva 1,1 

Arkivera, sittande 1,2 

Arkivera, stående 1,4 

Promenera i 0.9 m/s 2,0 

Städa 2,0 – 3,4 

Träna 3,0 – 4,0 

 Multisensorsystem 

Multisensorsystem är en kombination av sensorer som används för att 

begränsa nackdelarna hos varje enskild sensor. Teixeira et al. [6] har gjort 

en undersökning om människodetektering där de undersöker olika 

kombinationer av sensorer (se Tabell 2). 

 

Tabell 2: Sammanfattning av hur olika sensorer kan detektera olika tillstånd för 
närvaro samt antal. 

Sensorer Signal Närvaro Antal 

Rörelse Både och Medel Dålig 

Tryck Passiv Bra Medel 

EF Aktiv Bra Medel 

Vibration Passiv Medel Dålig 

Dopplerskift Aktiv Medel Medel 

Generella SDN Aktiv Bra Medel 

Kamera SDN Passiv Bra Bra 

Kamera Både och Bra Bra 

Värmekamera Passiv Bra Bra 

Kemiska Passiv Medel Odefinierad 

Kamera & mikrofon Passiv Bra Bra 

Kamera & avståndsmätare Aktiv Bra Bra 
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2.3 Mätsystem 
Valet av sensorer till multisensorsystemet grundades till stor del av de 

sensorer Teixeira et al. [6] ansåg vara lämpliga för närvarodetektering (se 

Tabell 2). Även för- och nackdelar studerades utifrån Teixeira et al. 

undersökning [6] vilka kan ses i Tabell 3.  

 

Tabell 3: Fördelar och nackdelar sensorer 

Sensor Fördelar Nackdelar 

Binära Billiga, låg strömförbrukning 

och enkla att installera. 

Kan inte känna av stationära 

människor, kan ge falsk 

positiva värden. 

Vibration Kan detektera stationära 

människor. 

Känslig för störningar. 

Kemiska Bra över tid  Dyr, långsam detektion av 

förändringar. 

Kamera Bra vid statiska miljöer, ge 

position, ge aktivitet 

Sekretess & integritet, 

prestandakrävande 

Radar Fungerar bra oavsett sikt Dyr 

 

2.4 Filter 
Eftersom billig teknik prioriterades antogs det behövas ett flertal filter för 

att reducera eventuella felkällor. Analoga filter implementeras med hjälp av 

analoga komponenter: resistorer, kondensatorer och induktorer. De 

används bland annat för att ta bort högfrekventa störningar i förstärkare 

eller för att ta bort lågfrekventa störningar från till exempel 

matningsspänningen som ofta ger en störning vid 50 hertz. Från 

gränsfrekvensen börjar filtret avta och klippa bort frekvenserna ovan eller 

under beroende på filtertyp. Gränsfrekvensen bestäms av värden på de 

olika komponenterna i filtret. För ett första ordningens RC-filter används 

ekvation 2. 

 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                                                                                                           (2) 

Avtagandet för filtret bestäms av ordningen hos filtret. Den enklaste 

första ordningens RC-filter har en lutning på -20dB/dekad. Ett andra 

ordningens filter lutar med -40dB/dekad och så vidare. Det går även att 

skilja på filtertypen ytterligare då både aktiva och passiva filter finns. 

Passiva filter använder sig enbart av passiva komponenter vilka i sig inte 

kan ge någon förstärkning utan bara dämpning. Aktiva filter använder sig 

av förstärkning och kan således förstärka passbandet och dämpa 

stoppbandet. Det tre vanligaste standardfiltren är högpassfilter, 

lågpassfilter och bandpassfilter. Dessa kan alla konstrueras med hjälp av 

resistorer och kondensatorer i olika kopplingar. 
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Ett första ordningens högpassfilter använder sig av en resistor och en 

kondensator se Bilaga 1. Filtret fungerar på följande sätt: kondensatorn 

som består av två metallplattor separerade från varandra kommer se ut 

som ett avbrott för en likspänning. Vid högre frekvenser kommer 

kondensatorn leda igenom mer och mer av signalen. På detta sätt kommer 

högpassfiltret släppa igenom höga frekvenser och dämpa de låga (se Figur 

2). 

 

Figur 2: Frekvenssvar högpassfilter 

 

På samma sätt som högpassfiltret kan även lågpassfiltret konstrueras 

med hjälp av en kondensator och en resistor se Bilaga 2. I denna koppling 

sitter kondensatorn mellan signal och jord vilket medför att låga frekvenser 

passerar obehindrat medan högre frekvenser leds genom kondensatorn 

ned till jord. Därför kommer lågpassfiltret dämpa höga frekvenser (se Figur 

3). 

 

Figur 3: Frekvenssvar lågpassfilter 

Den sista typen av de vanligaste filtren kallas för bandpassfilter. Filtret 

kan konstrueras med en kombination av ett högpassfilter och ett 

lågpassfilter se Bilaga 3. I detta fall släpper den första kondensatorn 

igenom alla frekvenser över första gränsfrekvensen. Sedan leder den andra 

kondensatorn bort frekvenserna ovanför den andra gränsfrekvensen. På 

detta sätt dämpar filtret både låga och höga frekvenser se (Figur 4). 

 

Figur 4: Frekvenssvar bandpassfilter 
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För att filtrera på mjukvarunivå används digitala filter. Inom statistik 

finns det två vanliga sätt att hantera och visa data, median och 

medelvärde. Ett medianfilter tar ut medianen från datamängden. Detta 

görs genom att sortera hela datamängden och sedan ta ut medelvärdet. 

Filtret är bra på att ta bort extremvärden, men kan jämna ut datamängden 

för mycket. Ett medelvärdesfilter tar medelvärdet av hela datamängden. 

Det kan resultera i kraftiga svängningar om extremvärden finns.  

Trimmed-mean [11] är en blandning av medelvärdesfilter och 

medianfilter. Det tar bort en viss procentsats (α i ekvation 3) ifrån 

datamängdens extremvärden ex. 10 % av de lägsta och högsta talen sedan 

tar den medelvärdet av den kvarvarande datamängden. Om procentsatsen 

är 0 % är det ett medelvärdesfilter och om den är 100 % ett medianfilter. I 

ekvation 3 är N datamängden och TM är medelvärdet bortsett från 

extremvärden (αN). 

𝑇𝑀 =
1

𝛼𝑁
∑ 𝑋𝑖                                                                                                                           (3)

𝑁−𝛼𝑁

𝑖=1+𝛼𝑁

 

2.5 Självlärande system 
Vid detektering av närvaro och antal människor i ett rum skulle 

sensorerna kunna kopplas direkt till ett självlärande system. Efter 

upplärning kan systemet tolka de mönster av indata ifrån sensorerna och 

med hjälp av dessa bestämma närvaro och antal.  

Ett självlärande system kan dynamiskt ställa in sig i förhållande till 

indata och utdata. Användningsområdet kan vara att se mönster i indata 

och därmed skapa en viss utdata. Självlärande system kan till exempel 

användas för att lära sig hur olika bokstäver ser ut i skrift. Det finns olika 

lösningar på självlärande system, två av dessa är neurala nätverk och 

trädbaserade strukturer. Nackdelen med självlärande system är att de tar 

tid att lära. 

“Artificial neural networks are mathematical inventions inspired by 
observations made in the study of biological systems, though loosely 
based on the actual biology.” En definition av Neurala nätverk enligt 
Priddy et al. [12]. 

Neurala nätverk är baserade utifrån den kunskap som finns om neuroner i 

hjärnan. De fungerar på följande sätt: genom att mappa en viss 

datamängd mot en annan skapas ett förhållande för in- och utdata. Sedan 

tränas systemet för att skapa approximerad utdata från indata. Indata 

manipuleras av olika neuroners viktningar för att skapa utdata, det är 

dessa viktningar som ändras när nätverket tränas och därmed anpassar 

sig nätverket till de önskade utdata. Neurala Nätverk används för att lösa 

data-analys problem, men det är en väldig komplex lösning och Priddy et 

al. [12] säger att det kan liknas vid en svart låda eftersom dess inre 

funktionalitet kan vara svårbegriplig.  
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Beslutsträd [13] är en metod som används för att hantera data. Genom 

att skapa en hierarkisk modell kan data behandlas med hjälp av en 

rekursiv trädstruktur. Metoden kan användas för att beskriva, klassificera 

och generalisera data. Beskrivningen av data är en reducering av 

datamängden, detta görs genom att transformera data i mindre delar där 

dess profil fortfarande finns kvar. Klassificering av data är ett sätt att 

undersöka om data innehåller väl separerade klasser av objekt. 

Generalisering av data är ett sätt att upptäcka oberoende variabler som 

kan knytas till beroende variabler som sedan kan användas för att 

uppskatta deras värden i framtiden. 

2.6 Hårdvara 
För utveckling av systemet användes ett antal olika hårdvarukomponenter 

till exempel en Arduino och ett flertal olika sensorer. 

Arduino [14, 15] är ett utvecklingskort som använder sig av ATMEL 

ATmega328 mikroprocessor. Det är en åtta bitars processor med en CPU-

hastighet på upp till 20Mhz. Med hjälp av inbyggda spänningsregulatorer 

klarar den av många olika spänningar. Den kan även programmeras och 

kommunicera direkt över USB. Arduino Uno har en analog till 

digitalomvandlare (ADC) som använder sig av tio bitar, det ger en 

upplösning på 4,9mV per steg vid fem volt.  

En mikrofon kan användas i närvarodetektering genom att detektera 

ljudförändringar skapade av människor. Eftersom grundtonen för tal hos 

människor ligger i frekvensområdet 100-350 hertz bör en mikrofon klara 

av att detektera dessa frekvenser. 

En piezo använder sig av en kristall för att producera vibrationer vid 

påverkan av signaler och tvärt. Funktionen är lik mikrofonens, skillnaden 

är att grundfunktionen för ett piezo-element är att spela upp ljud. Då en 

signal skickas in till piezon börjar denna vibrera. Piezon kan användas till 

att detektera vibrationer genom att avläsa signalen som den avger. 

Genom att detektera ljusförändringar i ett rum går det att öka 

sannolikheten att det är någon i rummet. För detta kan en krets med en 

light-dependent-resistor (LDR) användas [16]. Kretsen kan fungera på 

följande sätt: resistansen hos LDR-motståndet förändras då den utsätts för 

olika ljusstyrkor vilket i sin tur kontrollerar strömmen in på en transistors 

bas. 
En PIR-sensor [9, 17, 18] är en integrerad krets som innehåller två 

aktiva element vilka reagerar på värmestrålning. Så länge båda elementen 

registrerar samma mängd strålning ger den inget utslag. När något rör sig 

förbi fälten ger PIR:en en nolla ut på alarmpinnen. Sensorn är känd för att 

vid rörelse ge ut skurar med ettor och nollor i några sekunder.   
En IR-räknare använder sig ofta av två detektorer eller två strålar, 

genom att ta reda på vilken stråle som bröts först går det att bestämma om 

personen som passerade gick in eller ut. 
Fukt och temperatur är faktorer som är vanliga vid kontroll av 

ventilation. Genom att övervaka hur temperatur och fukt förändras skulle 

det kunna gå att dra slutsatser kring närvaro. 

Barometriskt tryck används vanligtvis i väderapplikationer för att 

förutspå hög- och lågtryck. Eftersom trycket inomhus borde förändras när 

en dörr eller ett fönster öppnas kanske en trycksensor kan känna av det. 
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Koldioxidsensorer är vanliga vid detektering av människor eftersom 

dessa är huvudkällan vid koldioxidutsöndring i kontorsmiljö. Det finns 

kemiska och infraröda koldioxidsensorer. Den infraröda mäter mängden 

koldioxid genom att studera dess våglängd. 

2.7 Mjukvara 
För att underlätta utvecklingen av systemet användes ett antal olika 

mjukvaror. Språket som valdes var Java, databasen MySQL, olika öppna 

API:er som användes var JFreeGraph och JUnit.  

Java [19] är ett plattformsoberoende språk vilket betyder att den kan i 

teorin köras på vilken hårdvara som helst, detta medför att Java är ett 

väldigt dynamiskt språk. Java är också ett populärt högnivåspråk där det 

finns många öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API).  

Databaser används för att lagra data. MySQL är en databas som är bra 

på att hantera stora mängder data snabbt och effektivt [20]. Användandet 

av databaser möjliggör bland annat ett lättare sätt att manipulera, 

analysera och skapa kopplingar mellan data. Det går även att exportera 

tabeller till Excel som kan användas för att få en klar översikt över 

databasen med hjälp av olika verktyg, till exempel grafer.  

JFreeGraph [21] är ett öppet API som används för att skapa grafer. 

Genom att använda dataset går det att lägga till dataserier utan att behöva 

någon kunskap om vad som händer innanför skalet. Detta resulterar i att 

JFreeGraph är ett lätthanterligt API. 

JUnit [22] är ett öppet ramverk för testning av programkod i Java. Det 

är en del av xUnit arkitekturen som skapades av Erich Gamma och Kent 

Beck. JUnit tester ger en möjlighet utan att ha tillgång till riktig data testa 

simulerad data och därmed kunna modulärt utveckla ett system. 

För kommunikation mellan PC och Arduino finns API:et RXTX [23]. 

Detta API följer Oracles standard för kommunikation [24]. RXTX tillåter 

både parallell och seriell kommunikation.  
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2.8 Use cases 
Use Cases är olika användarfall som kan inträffa, de beskriver ett systems 

beteende [25]. Detta görs genom att visualisera olika tillstånd som 

systemet kan ha och sedan koppla ihop dem till aktörer. Ett exempel på 

Use Case diagram kan ses i Figur 5 som föreställer hur en resebyrå 

fungerar. Här syns det hur kundens beställningar påverkar vad de andra i 

systemet kommer att göra, på så sätt skapas en översikt för hur systemet 

fungerar. Use Cases kan beskriva i skrift men även som flödesdiagram 

som i exemplet.  

 

Figur 5: Exempel på Use Case 
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3 Metod 
Denna studie kommer att testa ett multisensorsystem utan kamera eller 

instrumentala sensorer för att använda en kombination av sensorer som 

Teixeira et al. [6] inte har tagit upp. 

De sensorer som användes i ett tidigt stadie var fukt, ljus, PIR, piezo, 

barometriskt tryck, ljud och temperatur. Vid valet av sensorer var 

huvudfaktorerna som spelade in, pris och att till en så stor grad som 

möjligt undvika integritetskränkande. Sensorerna som gav märkbara och 

tydliga utslag under de tidiga testerna var ljus, PIR, piezo och ljud därför 

valdes fukt, temperatur och barometriskt tryck att tas bort då deras 

faktorer inte påverkades av rummets belastning. För en översikt av det 

slutgiltiga systemet se Figur 6. 

 

 

 

Figur 6: Översikt av system 

3.1 Metodik 
Mätmetoden som användes var en kvantitativ metod där empiriska tester 

utfördes i en lokal med ett känt antal människor. Dessa tester utfördes för 

att se vilken inverkan olika antal personer har på mätbara faktorer som 

sensorerna kunde detektera. Ett system har designats utifrån dessa givna 

faktorer. 

3.2 Design och konstruktion 
Genomförandet är indelat i tre olika delar. Den elektroniska 

konstruktionen och programmeringen av systemet delades upp för att 

kunna påbörja arbetet utan att vara beroende av varandra. Den sista delen 

var de kopplas ihop och utvecklades tillsammans. 
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 Val av komponenter 

För att mäta de faktorer som påverkas av mänsklig närvaro valdes ett 

antal olika sensorer. Som en central enhet används Arduino. 

Anledningen till att Arduinon valdes var att den sitter på ett 

utvecklingskort där det är enkelt att koppla in sensorer och andra enheter. 

Eftersom Arduino är en open source-enhet finns många plug- and play 

sensorer och även många färdiga bibliotek. Det skulle gå att använda en 

rad andra olika mikroprocessorer som den centrala enheten, däribland: 

PIC, AVR, ARM, med flera. Fördelen med Arduino är att den till skillnad 

från de andra mikroprocessorerna använder ett java-baserat språk där det 

är lättare att få resultat snabbt. 

Det fanns tre anledningar till att en elektretmikrofon med inbyggd 

förstärkare [26] valdes. Den första var att elektretmikrofonen fungerar bra 

i den mänskliga röstens frekvensområde. Den andra var att förstärkning 

krävdes eftersom utsignalen annars blev för låg vid ADC-omvandling [27].  

Slutligen var mikrofonen billig. Istället för att använda en elektretmikrofon 

skulle det gå att använda en dynamisk mikrofon, vilken kan ses som 

passiv och därför skulle behöva mer förstärkning. 

Eftersom det blev krävande för Arduinon att sampla nivåer från 

mikrofonen i 10 kHz användes en envelope-detector. Den använder en 

diod, en kondensator och en resistor för att spara den högsta amplituden 

så pass länge att ADC-omvandlingen kan ske med lägre frekvens. Ett 

annat sätt att lösa problemet på vore att använda en mikroprocessor 

dedikerad till att sampla ljudnivåer från mikrofonen. Denna lösning skulle 

vara ett bra alternativ om något annat än ljudnivå skulle observeras 

eftersom högre samplingsfrekvens kan återge mer av frekvensinnehållet 

ifrån mikrofonen. 

I likhet med mikrofonen var utsignalen från piezon inte tillräckligt stor 

för att ge bra upplösning med Arduinons ADC och därför behövde den 

förstärkning. Till denna komponent fanns det inget bra val där en inbyggd 

förstärkare var tillgänglig. Därför byggdes en förstärkare med hjälp av 

komponenten LM386 [28], signalen förstärktes 200 gånger vilket gav 

utslag på vibrationer. På samma sätt som mikrofonen användes sedan en 

envelope-detector för att spara den högsta amplituden. Istället för att 

använda en piezo till att detektera vibrationer skulle en accelerometer 

kunna användas. Det var oklart om känsligheten var hög nog för att 

detektera fotsteg med den. 

Anledningen till att en Tinkerkit LDR-sensor [29] valdes för att 

detektera ljusförändringar var att den kom som en integrerad komponent. 

Den har en +5 volts spänningsmatning och en utsignal kompatibel med 

Arduinons ADC. I tillägg till ljus-sensorn användes också ett högpassfilter 

för att enbart detektera inomhusbelysning. För att detektera ljusnivåer går 

det även att använda bland annat fototransistorer och fotodioder. Den 

största skillnaden mellan dem är hur snabbt de reagerar på 

ljusförändringar, där fototransistorn och fotodioden är snabbare än LDR-

resistorn.  
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Till alla sensorer där ytterligare förstärkning krävdes har en LM386 [30] 

använts. Själva principen att förstärka en signal är grundläggande och 

därför finns det många olika komponenter som klarar av det. Anledningen 

till att just en LM386 valdes är att den endast kräver 3 yttre komponenter 

för att förstärka en signal 20 gånger. Med ytterligare en komponent kan 

förstärkningen ökas upp till 200 gånger. En ytterligare anledning var att de 

flesta andra operationsförstärkare måste drivas med både en positiv och 

en negativ spänning, detta är ingenting som varit tillgängligt. LM386 är 

specialgjord för batteridrift vilket betyder att den kan drivas med enbart en 

positiv spänning och jord. Förstärkaren har en bandbredd som fungerar 

till ljudapplikationer (300 kHz). Istället för att förstärka signalerna med 

LM386 skulle det gå att använda ett stort antal olika operationsförstärkare 

som till exempel LM741. Nackdelarna med att använda sig av en 

operationsförstärkare är att de är gjorda för att drivas med positiv och 

negativ spänning.  

Anledningen till att PIR-sensorn valdes var att den är gjord för att 

detektera närvaro samtidigt som den är billig och enkel att använda. Det 

skulle gå att använda sig av en IR-detektor som kontrollerar belysning. 

Nackdelen med den är att oftast krävs det en drivspänning högre än de 

fem volt Arduinon jobbar med. 

IR-räknaren valdes att konstrueras i början av projektet. Anledningen 

till detta var att inget lämpligt alternativ kunde hittas vid tidpunkten för 

inköp. Fördelarna med att konstruera räknaren själv var att enbart de 

nödvändiga funktionerna behövde implementeras, designen kunde 

skräddarsys till en specifik placering och det blev även lättare att integrera 

den med multisensorsystemet som användes för att göra mätningar. 

Sensorn består av två separata komponenter, en sändare och en 

mottagare. Sändaren använder en 555-räknare [31] för att generera en 

pulsvåg som ligger på 38kHz. Pulsvågen används sedan för att modulera 

en IR-LED som skapar strålen. Mottagaren består av två stycken 

detektorer TSOP4838 [32] som används för att demodulera 38kHz signalen 

från sändaren. Detektorerna är speciellt designade för att detektera 

ljussignaler modulerade i 38kHz. Så länge det finns en ljussignal riktad 

mot dem skickar de ut en nolla och annars en etta. Utsignalen ifrån 

detektorerna är i sin tur kopplade till en mikroprocessor PIC16F690 [33] 

som med hjälp av interrupts bestämmer huruvida någon gick in eller ut. 

Istället för att använda en brytstråle med IR-ljus skulle det gå att använda 

en avståndsmätare som använder sig av ultraljud. Fördelen är att de går 

att köpa som färdiga produkter. Nackdelen är att de tar upp större plats 

än IR-räknaren och det skulle krävas två stycken för att kunna bestämma 

riktning på den som passerar. 

Anledningen till att en HTU21D [34] valdes för att mäta fukt och 

temperatur var att kretsen innehåller integrerade sensorer och en ADC-

omvandlare på 12-bitar vilket ger en upplösning på 1,2 millivolt per digitalt 

värde. Sensorn var billig och använder sig av en smidig I2C 

kommunikation. Liknande komponenter som mäter fukt och temperatur 

är till exempel SHT15 men valdes bort då priset var mer än fem gånger så 

högt som HTU21D. 
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För att mäta tryckförändringar användes en T5403 [35]. Anledningen 

till att denna komponent valdes var eftersom ADC-omvandlaren som är 

integrerad använder sig av 16-bitar. Tanken var att upplösningen skulle 

vara så hög som möjligt för att sensorn skulle kunna detektera de 

förändringar som uppstod då en dörr eller ett fönster öppnas eller stängs. 

Vid inköp stod valet mellan T5403 och MS5803-14BA, den senare valdes 

bort dels på grund av ett högt pris men även eftersom 

användningsområdet var att mäta högre lufttryck som till exempel 

däcktryck. 

Anledningen till att en koldioxidsensor valdes var för att få en 

referenspunkt till hur effektiv sensorn är inom närvarodetektering. 

Produkten [36] som används kommer ifrån Sensair, vilka är världsledande 

inom koldioxidsensorer. Sensorn har ett färdigt grafiskt 

användargränssnitt, både analoga utgångar och stöd för olika digitala 

kommunikationsstandarder så som exempelvis Modbus och RS485. 

Sensorn mäter koldioxid i parts-per-million (PPM) och sträcker sig från 0 - 

2000 PPM, den mäter även luftfuktighet och temperatur.  

 Konstruktion av elektronik 

I början av arbetet var det viktigt att konstruera själva mätsystemet så 

snart som möjligt eftersom värden från detta var av högsta vikt för 

utvecklingen av mjukvarusystemet. En del av konstruktionen innebar att 

designa en shield till Arduinon, ett kretskort som går att ansluta direkt på 

ovansidan av utvecklingskortet. Detta kretskort innehöll anslutningar till 

de sensorer som användes samt förstärkare och filter. IR-räknaren var 

även något som konstruerades från grunden då inget färdigt alternativ 

hittades. Sensorn byggdes som två separata kretskort där det ena skickade 

själva strålen och den andra tog emot strålen med hjälp av två detektorer. 

Det program som användes för att designa kretskorten var Eagle[37]. 

SHIELD TILL ARDUINO 

Kretskortet till höger i Figur 7 innehåller tre LM386 förstärkare. En av 

dessa har ett högpassfilter kopplat på ingången för att filtrera bort solljus 

från inomhusbelysningen. De andra två används för att förstärka signalen 

från piezo-resistorerna och har en envelope-detector kopplad på utgången. 

Alla LM386 använder sig av den rekommenderade kopplingen från 

databladet med vissa modifieringar på utgångar och ingångar. Även 

mikrofonen har en anslutning och en envelope-detector, däremot ingen 

förstärkare eftersom den är integrerad. Se kopplingsschema i Bilaga 4 och 

kretskortsdesign i Bilaga 5. 

 

 

Figur 7: Arduino och shield 
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IR-räknare 

IR-räknaren har två kretskort varav det första (se Figur 8) innehåller en 

krets som med hjälp av en 555-timer genererar en fyrkantsvåg med en 

justerbar frekvens runt 38 kHz. Fyrkantsvågen driver sedan en infraröd 

lysdiod. Det andra kretskortet (se Figur 9) innehåller två stycken 

TSOP4838 detektorer vilka är speciellt designade för att ta upp och 

demodulera en signal med en bärvåg på 38 kHz. Kretskortet använder en 

PIC16f690 för att bestämma vilken riktning föremålet som bröt strålen 

rörde sig mot. Se kopplingsschema i Bilaga 6 och kretskortsdesign i Bilaga 

7. 

 

 

Figur 8: IR-sändare 

 

 

Figur 9: IR-mottagare 

 Programmering av hårdvara  

Arduino 

Arduinons mikroprocessor används som den centrala enheten för 

sensorerna. Den läser in analoga värden från ljud, ljus och koldioxid. 

Ljuset samplas 20 gånger per sekund sedan sparas värdet i en vektor som 

efter en minut använder Trimmed Mean (se Figur 10) för att få fram ett 

medelvärde utan extremvärden. För ljudet mäts det högsta värdet 20 

gånger per sekund vilket i sin tur sparas i en vektor 100 gånger per minut. 

Efter en minut används samma Trimmed Mean filter som för ljuset med 

enda skillnaden att det tionde högsta extremvärdet väljs. Detta sänker 

känsligheten för plötsliga störningar men påverkar inte resultatet vid 

kontinuerliga ljudnivåer. Värdet från koldioxidsensorn omvandlas från sin 

analoga utgång.  
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Från IR-räknaren och PIR:en kommer digitala värden. IR-räknaren 

skickar en puls med varierad pulsbredd beroende på om personen gick in 

eller ut från rummet. Arduinon jobbar då med interrupts som startar en 

timer på positiv flank och stoppar denna på negativ flank. Därefter räknas 

en variabel upp eller ned beroende på timerns värde. En interrupt på 

ingången till PIR:en reagerar på negativ flank och sätter en variabel 

ansvarig för att spara detta. Varje minut skickar sedan Arduinon vidare 

värden för alla sensorer och variabler som en semikolon-separerad-sträng 

över USB med hjälp av protokollet RS-232. Då överföringen är färdig 

nollställs de variabler som räknat personer och rörelse. På detta sätt kan 

kontinuerlig drift utan overflows och liknande problem säkerställas.  

 

Figur 10: Visualisering av Trimmed Mean 

IR-räknaren 
PIC16F690 är en mikroprocessor som sitter i IR-räknaren vars uppgift är 

att snabbt reagera då en detektor signalerar bruten kontakt med den 

modulerade IR-signalen. Detta sker med hjälp av interrupts på positiv 

flank för de två detektorerna. Därefter väntar processorn på att den andra 

detektorn ger en interrupt, först då vet den åt vilket håll personen 

passerade. 

 Sortering för filter  

Då medelvärdes- och Trimmed Mean filter används behövdes en 

sorteringsfunktion i Arduinon. Enligt Mishra et al. [38] är det lämpligt att 

använda sig av Selectionsort på små datamängder. Eftersom Arduinon inte 

kan jobba lika snabbt som en PC ansågs det viktigt att se hur lång tid 

sorteringen tog för att konstatera utifall exekveringen av 

huvudprogrammet påverkades. En variant av Selectionsort 

implementerades specifikt för Trimmed Mean där de minsta n-talen och de 

största n-talen sorterades ut för att sedan ta medelvärdet av resten. Tiden 

för denna sortering tog 3.3 millisekunder för 100 värden vilket ansågs vara 

en tillräckligt effektiv algoritm för användningen som behövdes i Arduinon. 

Komplexiteten för Selectionsort är n(n-1)/2 och den anpassade versionen 

har komplexiteten n(n-x)/2 där x är mängden extremvärden. 

Procentsatsen som användes för att ta bort extremvärdena sattes till 10 %. 

 JUnit-tester och simulering av data 

Eftersom utveckling av algoritmen krävde data från själva mätsystemet 

som inte var färdigbyggt simulerades data. Data slumpades fram med 

klassen Random i javas API för att sedan skickas in till systemet. Istället 

för en seriell koppling användes JUnit-test där data injiceras till klasserna. 

För att visa upp mätdata valdes JFreegraph eftersom det är ett öppet API 

som stödjer de funktioner som behövdes för att visa upp grafer.  
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 Självinställande system 

För att systemet skulle kunna bli dynamiskt behövdes en lösning som 

ställer in systemet beroende på vilka data som kommer in ifrån 

sensorerna. Utifrån de tester som har gjorts insågs det att PIR-detektorn 

med hjälp av ljus-detektorn kan bestämma om det finns någon i rummet 

under en lång tid. Det vill säga om ingen rör sig under en timme och ljuset 

är släkt i en kontorslokal kan man anta att det inte finns någon där. 

Därför valdes denna kombination av sensorer ut för att bygga det 

självinställande systemet. En gräns för ljus-sensorn sattes till 200 för att 

kunna konvertera den direkt till en binär sensor. När ljus- och PIR-

detektorn inte gett utslag på en timme och klockan är mellan 21:00-04:00 

börjar systemet ställa in sig. Det jämför alla värden som kommer från 

sensorerna och sparar det högsta som ett gränsvärde för att översättas till 

binära sensorer. Detta gör att spikar ignoreras men det resulterar även i 

att nivån kommer ligga högre än den behöver vilket gör det svårare att 

detektera mindre förändringar när systemet är inställt.  

3.3 Mätningar 

 Referensmätning  

Första mätningen som gjordes gav en inblick i vilka sensorer som var 

användbara och vilka som behövde justeras eller filtreras. Mätintervallet 

var en gång i minuten. I Figur 11 ses grafen för det barometriska trycket, 

temperatur- samt fuktsensorerna. De reagerar mest på förändringar i 

vädret och därför ansågs de vara oanvändbara för systemet. Det 

resulterade i att sensorerna togs bort. PIR, Ljus och IR-räknaren gav 

positiva utslag när det fanns människor i rummet vilket indikerade på att 

dessa sensorer skulle kunna detektera närvaro. Utifrån data som togs av 

mikrofonen var det svårt att analysera om den fungerade som det var 

tänkt. Det antogs att detta snarare låg i mätmetoden än i funktionaliteten 

hos mikrofonen och därför togs den ej bort. 

 

 

Figur 11: Första mätningen 
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 Störningar i spänningsmatningen 

Tidigt i utvecklingen upptäcktes ett antal störningar i mätningarna (se 

Figur 12). Först försökte detta åtgärdas med olika digitala filter, vilket inte 

löste problemet. Det upptäcktes att USB-matningen från datorn gav 

störningarna som kunde lösas med hjälp av en extern matning via en 

AC/AC adapter. Även en större elektrolytkondensator kopplades in över 

matningen för att släta ut eventuella ojämnheter.  

 

 

Figur 12: Störningar 
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 Ljud 

Efter förändringen av matningen fanns det fortfarande störningar från 

ljudet. Därför testades en del olika mätmetoder varav den första gick ut på 

att sampla sinusvågen från mikrofonen under en viss tid och sedan ta 

fram det högsta värdet, det vill säga amplituden. Eftersom detta inte gav 

någon förbättring testades en annan metod som gick ut på att ta reda på 

det högsta och det lägsta värdet för att på så sätt räkna ut topp-till-topp 

värdet. Resultatet blev i stort sett samma som amplitudmätningen. Nästa 

metod gick ut på att lösa problemet tidigt och analogt med hjälp av en 

envelope-detector. Detta gav en avsevärd förbättring och underlättade för 

mikroprocessorn som då slipper sampla aktivt flera hundra gånger per 

sekund. För att ta bort de sista störningarna sorterades data och det 

tionde största talet valdes. Värdet valdes eftersom det fanns en risk att de 

högsta värdena skulle vara plötsliga störningar.  Det resulterade i att 

mikrofonen blev mindre känslig och störningarna som fanns under natten 

försvann helt (se Figur 13). 

 

 

Figur 13: Störningsfritt ljud 
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 Ljus 

Från första början var det tänkt att ljussensorn skulle mäta dagsljus. Men 

detta gav dålig information om närvaro eftersom dagsljuset påverkas av 

både vädret, årstid, tid och inomhusbelysning. Därför användes ett analogt 

högpassfilter med gränsfrekvensen 25 hertz. Grundtanken bakom 

konstruktionen var att solljuset lägger sig som en likspänning på 0 hertz 

medan inomhusbelysningen flimrar och lägger sig högre upp i 

frekvensspektrumet på 50 hertz. Likt ljudsensorn fanns det även 

störningar i mätvärden från ljussensorn efter att matningen blivit 

åtgärdad. För att lösa problemet filtrerades signalen med hjälp av Trimmed 

Mean. Något som blev ett problem med det analoga filtret var då sensorn 

utsattes för direkt solljus som medförde att LDR-resistorn gav en så pass 

stor ström genom transistorn att denna bottnade. På så sätt doldes 

frekvensen från inomhusbelysningen och signalen blev en likspänning som 

filtret tog bort. I Figur 14 ses hur signalen påverkas av solljuset. Innan 

tiden 11:47:35 slås ljuset av och på medan solen skiner direkt på sensorn. 

Den stora platån vid 11:47:46 är då ljuset slås på utan påverkan av 

solljus. 

 

 

Figur 14: Ljus-sensor i solljus 

  

 PIR  

Eftersom PIR till skillnad från de flesta andra sensorer ger en digital 

utsignal påverkades sensorn så pass mycket av störningar att normal 

funktion ej gick att uppnå. Som nämnts tidigare berodde detta till största 

del av matningsspänningen. Men vissa problem kvarstod dock efter att 

extern matning ordnats. Detta visade sig bero på att sensorn inte hade 

stabil spänning vid en etta. När en pull-up resistor kopplades in försvann 

störningarna från PIR:en.  
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 Koldioxid 

Koldioxidsensorn har från start gett bra värden utan störningar (se Figur 

15). Detta beror på att sensorn är en kommersiell produkt där 

databehandling och diverse filter är integrerade. Sensorns analoga utsignal 

sträcker sig mellan noll och tio volt. En spänningsdelare användes 

eftersom Arduinon enbart kan avläsa spänningar upp till fem volt utan att 

skadas  

 

 

Figur 15: Första mätningen med koldioxidsensorn 

 IR-räknare 

IR-räknaren utvecklades i ett tidigt stadie och var tänkt att användas för 

att räkna personer som passerar in och ut. På grund av tekniska problem 

gick en av detektorerna sönder. Eftersom huvudfokus vid den tiden låg vid 

att detektera närvaro snarare än antal blev räknaren inte prioriterad. Efter 

en del felsökningar utan lyckade resultat blev den sista åtgärden att 

designa ett nytt kretskort. Efter några mindre förändringar i koden 

fungerade räknaren som planerat. 

Då den funktionstestades monterad på dörrkarmen användes en höjd 

där strålen bröts vid solarplexus för en person på 180 centimeter. Själva 

fördröjningen det tar för räknaren att registrera en människa och börja om 

för nästa var så pass lång att den ej fungerade då två personer gick för 

nära varandra. När fördröjningen sänktes uppstod istället problemet att 

räknaren vissa gånger hann med att räkna armrörelser. För att dra nytta 

av denna snabbhet sattes räknaren så pass långt ned att strålen bröts vid 

nedre delen av vaderna. Denna gång skulle räknaren hinna registrera båda 

benen som passerar och därför ge ett värde två gånger större än det 

verkliga antalet. Det fanns ett läge som inträffade ofta och gav 

felräkningar. När en person ställer foten mitt i dörrkarmen och därmed gör 

det omöjligt att detektera när den andra foten passerar förbi sensorerna. 

Den sista placeringen av detektorn som testades var brösthöjd för 

testpersonen som var 180 centimeter. Detta fungerade eftersom 

armrörelser inte påverkar lika mycket på den höjden. 
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3.4 Utformning av tester 
För att testa systemet har fyra olika Use Cases skapats som åskådliggör de 

scenarier som kan inträffa. Dessa är till för att underlätta testningen av 

systemet genom att ge en lättöverskådlig översikt av scenarierna som bör 

testas. De avgränsas till en person i anknytning till ingång, utgång, 

närvaro samt frånvaro (se bilaga 8-11 för en bild av de olika Use Case 

diagrammen). 

 Ingång 

Scenariot ingång är när en person går in i rummet. Koldioxidsensorn 

kommer att påvisa frånvaro (rummet antas ha varit tomt innan) och PIR:en 

kommer alltid att ge utslag. Det som kan variera är detektering av ljus, 

ljud och IR-räknaren. Eftersom personen antas kunna tända ljuset eller 

låta det vara släckt, den kan ge ifrån sig ljud eller vara tyst och IR-

räknaren kan visa fel. 

 Utgång 

Scenariot utgång är när en person går ut ifrån rummet. Koldioxidsensorn 

kommer påvisa närvaro (eftersom personen antas ha varit i rummet 

tillräckligt länge), PIR:en kommer ge utslag. De faktorer som kan variera är 

detsamma som för ingång, ljus, ljud och IR-räknaren. För att detektera 

närvaro behöver systemet även kunna detektera frånvaro. Därför är det 

intressant att ta reda på hur snabbt systemet kan påvisa frånvaro efter att 

den sista personen gått ut ur rummet. 

 Närvaro 

När en person är närvarande i rummet kommer koldioxidsensorn påvisa 

närvaro (eftersom personen antas ha varit i rummet tillräckligt länge). Alla 

andra sensorer kommer kunna påvisa antingen närvaro eller frånvaro 

beroende på vad personen gör i rummet. 

 Frånvaro 

Vid frånvaro kommer koldioxidsensorn och PIR:en alltid visa frånvaro. De 

andra sensorerna kommer kunna påvisa antingen närvaro eller frånvaro 

beroende på felmarginaler samt yttre störningar. 
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3.5 Viktning av system 
Då det fanns flera felkällor valdes det att sätta en viktning på sensorerna, 

det vill säga sannolikheten att de ger rätt utslag. Denna idé kommer ifrån 

neurala nätverk och beslutsträd, men då tiden inte räckte till för att träna 

dem gjordes en egen implementation. För att bestämma viktningarna 

användes Use Case diagram för att skapa fyra tabeller (för exempel se 

Tabell 6) med huvudscenarier som kan inträffa. Raderna symboliserar 

subscenarier som kan ske då sensorerna ger utslag i olika kombinationer. 

Utifrån denna tabell erhölls en översikt över viktningarna för att uppdatera 

och ändra dem. Om summan av viktningarna är större än ett säger 

systemet att det finns någon i rummet, annars säger systemet att rummet 

är tomt. Viktningarna för de olika lägen som sensorerna kan ha ses i 

Tabell 4 och 5. Ett negativt tal sänker sannolikheten på närvaro medan ett 

positivt tal ökar sannolikheten. 

 

Tabell 4: Slutgiltiga viktningar för ljud, ljus, PIR och IR-räknare 

Sensorer Ljud Ljus PIR IR-räknare 

På 0,9 1 3 0 

Av 0 -1 0 -0,9 

 

 

Tabell 5: Slutgiltiga viktningar för koldioxidsensorn 

Koldioxid Positiv derivata Negativ derivata 

Över gränsvärdet 2 0,5 

Under gränsvärdet 0,5 -1 

 

Tabell 6: Exempeltabell viktningar 

Ljud Ljus PIR IR-räknare CO2 

0 -1 0 -0,9 -1 

0,9 -1 0 -0,9 -1 

0 0 0 -0,9 -1 

0,9 0 0 -0,9 -1 

0 -1 0 0 -1 

0,9 -1 0 0 -1 

0 0 0 0 -1 

0,9 0 0 0 -1 
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 Avtagande viktningar 

Då data föråldras ansågs det lämpligt att lägga till en funktion som 

minskar tillförlitligheten med tiden. Det vill säga att viktningen minskar. 

Detta gjordes genom att skapa en klass som tog hand om och lagrade 

indata samt tidpunkten för lagringen hos alla sensorer. För att välja hur 

snabbt tillförlitligheten skulle avta testades ett antal funktioner (se Figur 

16 och Figur 17) där x bestämdes av tiden det vill säga om intervallet 

bestämdes till en minut ökar x med ett i minuten. I början ansågs det 

lämpligt att välja intervallet fem minuter. Efter några tester ansågs det 

lämpligare att påskynda avtagandet om inga sensorer gav utslag under en 

viss tid, tiden valdes till två minuter.  

 

 

Figur 16: Approximation för 1/(x + n) där n = 1 

 

Figur 17: Approximation för (1/n)x där n = 2 
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 Felmarginal för Mikrofon 

Viktningen för ljudet låg i början på ett för närvaro och noll för frånvaro 

eftersom mikrofonen ansågs ge bra indikation på närvaro. Senare märktes 

det att mikrofonen tog upp ljud utifrån och kunde på så sätt indikera 

felaktig närvaro. Därför valdes en viktning av 0.9 då mikrofonen inte 

ansågs vara tillräckligt tillförlitlig för att själv kunna indikera närvaro. 

 Felmarginal för Ljus-sensor 

Ljusets viktningar sattes i början till -1 för släckt och ett för tänt som avtar 

med tiden. Anledningen till att viktningen för släckt är -1 är att 

sannolikheten för att det verkligen ska finnas någon i rummet antas 

minska. Detta resulterar i att fler än en sensor måste indikera närvaro. 

Anledningen till att viktningen för tänt är ett är att det måste finnas någon 

i rummet som tänder ljuset manuellt. Viktningen skulle kunna behöva 

ändras om ljuset styrs av en timer. Värdet sjunker då personen kan gå ut 

och glömma att släcka. Viktningarna för ljuset som användes i systemet 

valdes tidigt i utvecklingen och har fungerat bra. 

 Felmarginal för PIR 

Viktningen för PIR:en sattes tidigt i utvecklingen till ett för närvaro och noll 

för frånvaro. Detta på grund av att då sensorn indikerar närvaro har det 

visat sig sannolikt att det stämmer, således krävs det ej påverkan från 

andra sensorer. I nästa steg ändrades viktningen till tre för närvaro och 

sedan avtar värdet mot noll tills sensorn ger utslag igen. Vilket innebär att 

PIR:en är pålitlig men kan övertygas då flera andra sensorer indikerar 

frånvaro. 
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 Felmarginal för Koldioxidsensor 

Viktningen för koldioxidsensorn sattes först till ett för närvaro och noll för 

frånvaro. Detta kom att ändras då sensorn inte detekterade förändringar 

snabbt nog. För att snabba på sensorn användes derivatan av 

koldioxidhalten. När derivatan är positiv och halten ligger över gränsvärdet 

ges värdet 1,5, när den är under ges värdet 0,5. När derivatan ligger stabilt 

över gränsvärdet är viktningen ett, när den är under är viktningen -1. När 

derivatan är negativ och ligger över gränsvärdet sätts värdet till 0,5 och 

under -1,5 (se Figur 18). 

Efter empiriska tester valdes viktningen för positiv derivata över 

gränsvärdet till två. Istället för att använda ett stabilt värde sparas värdet 

som sätts av derivatan. Efter ytterligare tester visade det sig att då negativ 

derivata ändrades till -1 fungerade detta bättre tillsammans med de andra 

sensorernas viktningar. Då tillförlitligheten av sensorn ökar med tiden 

finns ingen anledning till att låta viktningarna avta. 

 

Figur 18: Viktningar för koldioxidsensorn 

 Felmarginal för IR-räknare 

För att styrka dess viktning i systemet var det nödvändigt att testa IR-

räknaren i en verklig situation. Räknaren placerades i en korridor där det 

var mycket rörelse fram och tillbaka. Felmarginalen beräknades genom att 

låta IR-räknaren räkna in- och utgångar och sedan jämföra dessa med det 

manuellt räknade resultatet. IR-räknaren sattes upp enligt Figur 19 i en 

korridor till matsalen. Mätningarna gjordes mellan klockan 11:30-13:10. 

Under denna tid passerade 113 personer. 

 
Figur 19: IR-räknarens uppkoppling 
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4 Resultat 
Graden det går att detektera närvaro är 97,5 % av alla scenarier som 

testas. Detektering av antal har en felmarginal på 1,77 %. De andra 

frågeställningarna har ej blivit besvarade på grund av tidsbrist. 

4.1 Systemöversikt 
I detta kapitel åskådliggörs en översikt över systemets olika delar, 

hårdvara samt mjukvara. 

 Komplett system 

I Figur 20 visas ett förenklat flödesschema över hur data transporteras 

genom systemet, ifrån sensorerna vidare till datorn. De tre översta 

sensorerna är analoga och konverteras med en ADC medan de två nedre är 

digitala.   

 

 
Figur 20: Flödesschema över system 
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 Arduino 

Programmets funktion för de analoga sensorerna styrs med hjälp av olika 

timers som bestämmer när mätningar, filtrering, sortering och sändning 

skall göras. Parallellt med programmet (se Figur 21) ligger interrupts, det 

är metoder som anropas då de digitala sensorerna indikerar förändring.  

 

 

Figur 21: Flödesschema Arduino 

 Dator 

Ett klassdiagram skapades i UML-notation över mjukvarudelen i datorn 

(se Bilaga 12). Klassen SerielCom tar hand om kommunikationen via USB 

mellan PC och Arduino med hjälp av RXTX. Värdena skickas sedan vidare 

till klassen LineChart som visar upp all data i en graf med hjälp av 

JFreeGraph. Värdena skickas även till klassen AddData som i sin tur 

skickar vidare data till klassen InputOutput som tar hand om alla 

viktningar. När systemet får data från Arduino skickas den igenom 

InputOutput till olika filter. Filtren filtrerar signalen och konverterar den 

med hjälp av olika gränsvärden som sätts av klassen CalcDynamicLevels. 

Dessa filter innehåller en Integrator som tar han om avtagandet av värdet 

samt sätter viktningar på alla sensorer. Avtagandet görs genom att varje 

gång en sensor triggar sparas tiden. Ett nytt värde kommer in till datorn 

en gång i minuten. Formeln för att räkna ut avtagandet av ljuset kan ses i 

ekvation 4 där x1 är avtagandet för enbart ljuset och x2 är avtagandet efter 

alla sensorer inte triggat under en viss tid. Den dynamiska förändringen av 

gränsvärden sker med hjälp av klassen CalcDynamicLevels. Den kollar om 

ljuset är släckt och om PIR:en inte har indikerat närvaro inom en timme 

mellan klockan 21:00 och 04:00. Om alla kriterier uppfylls sparas det 

största värdet i databasen. 

 

 

𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
(

1
3

)
𝑥1

𝑥2 + 1
                                                                                                                              (4) 
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4.2 Till vilken grad går det att detektera närvaro? 
Resultatet beträffande frågeställningen närvaro i rummet har testats 

genom att sätta upp de olika viktningarna i tabeller vilka visar de fall som 

ansågs kunna hända. De slutgiltiga viktningarna för systemet har delats in 

i fyra olika delar för att se hur de påverkar scenarierna: ingång, utgång, 

närvaro och frånvaro. De konstanta och varierande viktningarna grundas 

på de fyra Use Case diagrammen. De värden som kan ses i tabellerna visar 

viktningar som sensorerna har vid de olika fallen. För att lättare 

åskådliggöra hur systemet reagerar har en kodning med färgerna grön, röd 

och orange används. Grön innebär att systemet indikerar rätt. Röd 

innebär att systemet visar fel. Orange innebär att systemet visar fel, men 

till skillnad från röd kommer systemet att visa rätt efter en viss tid, vilken 

baseras på hur snabbt viktningarna avtar och hur snabbt 

koldioxidsensorn reagerar. Felmarginalen är 2,5 %, om alla olika fall 

inträffar lika många gånger, och representerar de röda raderna. 

Felmarginalen räknades ut genom att dividera antalet röda rader med det 

totala antalet rader i tabellerna. 

 Ingång 

Scenariot ingång täcker upp de olika tillstånd som sensorerna kan ha då 

en person går in i det tomma rummet. I detta fall har rummet antagits 

tomt innan ingång därför sattes viktningen för koldioxidsensorn till noll(se 

Tabell 7).  

 

Tabell 7: Ingång 

Ljud Ljus PIR IR-räknare CO2 Summa Tid(min) 

0 -1 3 -0,9 -1 0,1 5 

0,9 -1 3 -0,9 -1 1   

0 1 3 -0,9 -1 2,1   

0,9 1 3 -0,9 -1 3   

0 -1 3 0 -1 1   

0,9 -1 3 0 -1 1,9   

0 1 3 0 -1 3   

0,9 1 3 0 -1 3,9   

 

Mätningarna för ingång visar att det går att detektera närvaro med stor 

säkerhet. Den orangemarkerade raden innebär att närvaro ej detekteras 

direkt då personen går in i rummet, utan efter 5 minuter när 

koldioxidhalten har ökat tillräckligt. Detta medför en felmarginal på 12,5% 

i ögonblicket då personen går in, om alla scenarier inträffar lika frekvent. 
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 Utgång 

Scenariot utgång täcker upp de olika tillstånd som sensorerna kan ha då 

en person lämnar rummet. Eftersom en summa av ett eller större indikerar 

närvaro kommer inte systemet påvisa frånvaro. Detta kommer ske först då 

sensorernas värden avtagit med tiden (se Tabell 8).  

 

Tabell 8: Utgång 

Ljud Ljus PIR IR-räknare CO2 Summa Tid(min) 

0 -1 3 -0,9 2 3,1 1 

0,9 -1 3 -0,9 2 4 2 

0 1 3 -0,9 2 5,1 3 

0,9 1 3 -0,9 2 6 3 

0 -1 3 0 2 4 3 

0,9 -1 3 0 2 4,9 3 

0 1 3 0 2 6 5 

0,9 1 3 0 2 6,9 5 

 

Mätningarna för utgång visar att det ej går att detektera frånvaro i 

ögonblicket då personen lämnar rummet. De orangemarkerade raderna 

innebär att frånvaro kommer detekteras mellan 1-5 minuter efter utgång. 

Detta medför en felmarginal på 100 % i ögonblicket då personen går ut. 

 Frånvaro 

Scenariot frånvaro täcker upp de olika tillstånd som sensorerna kan ha då 

ingen person befinner sig i rummet. I detta fall har rummet antagits tomt 

därför sattes viktningen för koldioxidsensorn till noll (se Tabell 9). 

  

Tabell 9: Frånvaro 

Ljud Ljus PIR IR-räknare CO2 Summa 

0 -1 0 -0,9 -1 -2,9 

0,9 -1 0 -0,9 -1 -2 

0 0 0 -0,9 -1 -1,9 

0,9 0 0 -0,9 -1 -1 

0 -1 0 0 -1 -2 

0,9 -1 0 0 -1 -1,1 

0 0 0 0 -1 -1 

0,9 0 0 0 -1 -0,1 

 

Mätningarna för frånvaro visar att det går att detektera med stor 

säkerhet. Eftersom alla rader är grönmarkerade medför detta en 

felmarginal på 0 %. 
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 Närvaro 

Scenariot närvaro täcker upp de olika tillstånd som sensorerna kan ha då 

en person är fysiskt närvarande i rummet. I detta fall antas personen ha 

befunnit sig i rummet tillräckligt länge för att koldioxidsensorns viktning 

fått värdet två. De rader som rödmarkerats är fall då närvaro inte 

detekteras och inte kommer förändras med tiden (se Tabell 10). 

 

Tabell 10: Närvaro 

Ljud Ljus PIR IR-räknare CO2 Summa 

0 -1 3 -0,9 2 1 

0,9 -1 3 -0,9 2 4 

0 0 3 -0,9 2 4,1 

0,9 0 3 -0,9 2 5 

0 -1 3 0 2 4 

0,9 -1 3 0 2 4,9 

0 0 3 0 2 5 

0,9 0 3 0 2 5,9 

0 -1 0 -0,9 2 0,1 

0,9 -1 0 -0,9 2 1 

0 0 0 -0,9 2 1,1 

0,9 0 0 -0,9 2 2 

0 -1 0 0 2 1 

0,9 -1 0 0 2 1,9 

0 0 0 0 2 2 

0,9 0 0 0 2 2,9 

 

Mätningarna för närvaro visar att det går att detektera med viss 

säkerhet. Då en rad är rödmarkerad medför det en felmarginal på 6,25 % 

som ej kommer kunna korrigeras med tiden. 
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4.3 Till vilken grad går det att bestämma antal? 
Efter kontrollmätningen av IR-räknaren erhölls en felmarginal á 1,77 % (se 

Tabell 11). Att ha i åtanke är att systemet enbart har en pott som lägger till 

eller drar ifrån vid ingång respektive utgång. Detta resulterar i att då IR-

räknaren ger ett fel vid inpassering på grund av till exempel en städvagn, 

kommer felet försvinna då städvagnen passerar igen från andra hållet. 

Däremot inkonsistenta felpasseringar kommer ge problem för räknaren. 

Exempelvis då två personer går så nära varandra att IR-räknaren inte 

uppfattar dem som två separata människor kommer enbart en person 

registreras. Det är dock inte garanterat att samma scenario inträffar vid 

utpassering. Något som även varit ett problem under testning av IR-

räknaren är att mängder av personer har ägnat stor uppmärksamhet åt att 

manipulera dess funktion. Eftersom detta har testats skarpt antas det att 

felkällorna kommer hända i drift och därför har de inte tagits bort ifrån 

resultatet. 

 

Tabell 11: Resultat från IR-räknare 

 Ut In Programmet 

Antal personer – 58 55 ? 

Summa – 3 – 5 

Felmarginal 1,77 % 

 

Antal personer i Tabell 11 är indelat i personer som gått ut respektive 

in. För utgång har de fått värdet minus ett för att representera hur 

programmet kommer hantera utgångar. Summan för ut- och ingångar är 

alltså -3 medan programmet visade en summa av -5 personer. Detta 

medför en felmarginal på 1,77 %. 
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5 Diskussion 
Vi anser att detekteringen av närvaro kan åstadkommas med så pass hög 

grad att systemet ger koldioxidsensorn för DCV-system en ny nivå av 

tillförlitlighet.  

Det har varit svårt att relatera våra resultat till andras då lösningen är 

så pass specifik och den har inte testats av andra. Teixeira et al. [6] 

beskriver systems precision med ord(bra, medel och dålig) istället för 

värden, vilket gör det svårt att relatera till deras resultat. Då vårt system 

kan detektera närvaro och antal med en felmarginal under 3 % anser vi att 

systemet är bra i förhållande till Teixeira et al. definitioner. Därför skulle 

systemet vara ett tillskott till dagens DCV-system. 

Ett effektivare DCV-system skulle bidra till minskade energikostnader 

och bättre luftkvalité i dagens samhälle. Framtida arbeten för systemet är 

att förbättra detekteringen av antal för att använda det mer effektivt i 

detektering av närvaro. De frågeställningar som ej besvarats ligger även 

under framtida arbeten.  

5.1 Viktningar 
Utifrån de scenarier som testades har bara ett tillfälle gett felaktig 

indikering, vilket tyder på att viktningarna ligger på en rimlig nivå 

(felmarginal på 2,5 %). De tillfällen som kommer att ändras med 

koldioxidsensorn och avtagandet av viktningarna skulle kunna optimeras 

med andra viktningar samt andra tider för avtagande. Koldioxidsensorn 

har en hög viktning, relativt de andra sensorerna, det innebär att en stor 

del av närvaron baseras på denna sensor. Detta är inget som har varit 

önskvärt då koldioxidsensorer generellt är dyrare än de andra sensorer 

som använts. Till skillnad från DCV-system med enbart en koldioxidsensor 

kan de andra sensorerna ensamma påvisa närvaro och frånvaro, vilket är 

en förbättring.  

Även om felprocenten för IR-räknaren under testningen endast låg på 

1,77 % har det ofta märkts att den ändå kan visa fel på +/-1 person, detta 

har åtgärdats genom att minska antalet personer i programmet när alla 

sensorer inte har indikerat närvaro under en viss tid. Med andra ord måste 

alltså rummet vara tomt för att detta ska fungera. Då denna funktion 

implementerades sent i utvecklingen har inte vi haft tid att ändra 

viktningarna för att sedan göra om alla tester. Detta resulterar i att IR-

sensorn skulle kunnat ha en högre viktning för närvaro och därmed 

minskat den stora påverkan som PIR:en och koldioxidsensorn haft på 

systemet. 

Om tiden funnits till hade vi kunnat använda oss utav ett Neuralt 

Nätverk istället för de viktningar som valdes, vilket hade gjort hela 

processen att välja viktningar mer dynamisk. Då vi fick reda på att de 

kräver mycket tid för att tränas bestämde vi oss för att använda viktningar 

istället för ett Neuralt Nätverk. Ett Neuralt Nätverk hade kunnat skapa en 

mer dynamisk lösning som i teorin skulle fungera i många olika miljöer om 

den tränas rätt. 

  



 

35 

 

Då tiden för avtagande av viktningar testades märktes det att en 

snabbare avtagning gynnade detektering av frånvaro medan en 

långsammare avtagning gynnade detektering av närvaro. Eftersom båda 

fallen är viktiga att detektera och eftersom Arduino skickar värden en gång 

i minuten valdes tiderna att börja avta efter en minut. Det resulterade i att 

viktningarna reducerades till noll efter ungefär fem minuter. 

5.2 Detektering av närvaro 
Utifrån de tester som gjordes kom vi fram till en felmarginal á 2,5 % vilket 

bara är ett av de scenarier som ansågs kunna inträffa (se Tabell 10). 

Scenariot motsvarar närvaro för en person när ljuset är släckt, personen 

är tyst, inte rör sig och IR-räknaren visar fel. Det är svårt att beräkna en 

sannolikhet för hur ofta detta scenario inträffar men eftersom 

felmarginalen på IR-räknaren ligger på 1,77 % är sannolikheten liten; om 

IR-räknaren visar rätt kommer detta scenario inte inträffa. Tiderna det tar 

för systemet att bestämma frånvaro ligger i spannet en till fem minuter. 

Detta anses vara en acceptabel felmarginal eftersom koldioxiden som 

byggts upp stannar kvar i rummet även efter att personerna gått ut. Vilket 

medför att ventilationen ändå kommer behöva vara igång tills 

koldioxidhalten ligger på en passande nivå, lämpligtvis under det 

gränsvärde som satts dynamiskt av programmet.  

Just närvaro kommer endast kunna bestämma när ventilationen 

behöver vara på eller av. Vilket medför att ventilationen kommer behöva 

ligga på en statisk nivå och därför är det inte en lika energieffektiv metod 

som den skulle vara om man också kunde bestämma antalet personer 

närvarande. 

Enligt Tabell 2 är koldioxidsensorn inte särskilt bra på att detektera 

närvaro medan PIR och mikrofonen är medelbra. Med hjälp av vårt system 

har vi genom att kombinera de olika sensorerna fått ett system som enligt 

testerna indikerar närvaro bra. 

5.3 Detektering av antal 
IR-räknaren är i stort sett den enda sensorn som kan svara på hur många 

personer som befinner sig i rummet. Tanken var att de andra sensorerna 

skulle minska felmarginalen hos IR-räknaren med hjälp av deras 

viktningar. Då den testades i en korridor med många passeringar gavs en 

låg felprocent. Däremot då den testades på riktigt i dörrkarmen in till 

rummet var det ofta fel med +/-1 person. Detta löstes med hjälp av att 

räkna ner antalet personer då ingen sensor gett utslag efter en viss tid. 

Tack vare denna lösning anser vi att IR-räknaren har bra precision. 

Lösningen medför endast en korrigering då det inte finns någon i rummet. 

Därför är det stor sannolikhet att den visar rätt när ingen befinner sig i 

rummet, däremot kan den i nuläget inte korrigera fel när det är personer i 

rummet. 

Ett fel som inträffade ofta var att personer manipulerade sensorn vilket 

gav felaktiga resultat som är svåra att kompensera för. Detta berodde 

antagligen på att IR-räknaren har två dioder som lyser när man passerar 

den. Vi tror därför att detta kommer kunna hända under skarp drift av 

systemet vilket kommer resultera i felkällor som inte kan korrigeras då 

närvaro detekteras. 
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5.4 Detektering av aktivitet 
Vi har inte hunnit implementera denna funktion. Det skulle kunna lösas 

med hjälp av koldioxidsensorn och IR-räknaren då man kan räkna ut hur 

mycket koldioxid en person utsöndrar vid en viss aktivitet. 

5.5 Prognostisering av närvaro 
Vi har inte hunnit implementera denna funktion men genom att använda 

ett Neuralt Nätverk skulle systemet kunna lära sig hur många personer 

som brukar finnas i rummet vid specifika tidpunkter. Det skulle även gå 

att använda sig av ett schema för att ta reda på när det bör finnas 

personer i rummet. 

5.6 Problem 
Under examensarbetet har ett antal problem stötts på varav de som har 

haft störst tidspåverkan under arbetet är störningar och långa mättider.  

 Störningar 

Något som tog lång tid under projektets gång var att kompensera för de 

olika störningar som påträffats. Det som var svårast att lokalisera, som 

behövde lösas för att kunna gå vidare, var störningar som uppkom i 

matningen ifrån datorn. Om vi tidigt i projektet istället hade valt att 

använda ett spänningsaggregat hade detta helt kunnat undvikas. Vi 

fokuserade istället på att få systemet att fungera med hjälp av vanliga 

spänningsadaptrar vilket var tänkt att göra systemet mer mobilt. Andra 

störningar uppkom i själva mätresultaten från sensorerna. Till dessa 

krävdes flera filter, både analoga och digitala, vilka tog tid att 

implementera och reducerade därför den kvarvarande tiden ytterligare  

 Mättider 

Eftersom metodiken var av empirisk karaktär innebar det att många 

mätningar behövde genomföras efter varje ändring av programmet. Varje 

mätning genomfördes över ett dygn för att kunna se hur programmet 

reagerade på närvaro samt frånvaro, detta resulterade i att mätningarna 

blev väldigt tidskrävande. 

5.7 Förslag på fortsatt arbete 
Då närvaron täcker in de flesta scenarier som vi har tänkt på skulle det 

vara behövligt att granska dessa och se om de verkligen händer i en 

mindre kontrollerad kontorsmiljö, samt hur frekvent. De tester som har 

gjorts har bara varit med en person, det hade varit intressant att testa med 

fler personer vilket hade resulterat i fler scenarier. 
För antalet skulle det vara bra att använda sig mer av de andra 

sensorerna för att begränsa felmarginalerna. Koldioxidsensorn skulle 

kunna användas för att kontrollera om koldioxidhalten i rummet är möjlig 

att få med de antal personer som IR-räknaren påvisar. Då detektering av 

aktivitet och prognostisering av närvaro inte har implementeras är detta 

nästa steg för systemet. 
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5.8 Slutsats 
Vårt system kan bidra med detektering av människor vid dynamisk 

ventilation som ett komplement till ett DCV-system. Detta skulle leda till 

en effektiviserad ventilation som i sin tur minskar kostnaderna och 

elförbrukning samt förbättra luftkvalitén. I dagens samhälle är det viktigt 

med bra inomhusmiljö då vi tillbringar mycket av vår tid inomhus. I ett 

större perspektiv skulle detta också leda en minskning av utsläpp då 

ventilationen inte använder mer energi än den behöver. 

En fråga som man måste ställa sig om man vill använda ett system som 

detekterar närvaro är hur pass integritetskränkande det är. Att detektera 

människor kommer alltid att till viss del vara integritetskränkande därför 

är det viktigt att ha det i åtanke när ett sådant system ska användas. Vi 

har försökt att minimera problemet genom att inte använda något som tar 

en bild av människor, därför kan inte systemet identifiera vilken människa 

som finns i rummet. Men genom att kolla på hur många som är i rummet 

och hur många som är i huset går det ändå att gissa sig till vem som finns 

i rummet. Därför kommer man inte undan problemet med integritet. 

Tack till 
Vi vill först och främst tacka de anställda på Syntronic som har hjälpt till 

avsevärt under vårt examensarbete. Tack till våra handledare Åke Wallin 

och Niklas Rothpfeffer. Vi vill även tacka Sensair för lånet av deras 

koldioxidsensor som har möjliggjort en utveckling av systemet och givit oss 

en referenspunkt mot vad som kan används i dagens teknik rörande 

ventilation och mänsklig detektering. 
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