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Abstract  

Peripheral motion detection in traffic simulation.  
 
To enable studies regarding peripheral motion detection a traffic simulation software, Tsim, 

has been constructed. The virtual environment includes surroundings and a main country road 

on which the test person (driver) will drive. As the driver has his/her concentration focused on 

a point somewhere in front of him/her in order to keep the car on track, wild animals will 

appear in the periphery and move towards the road. The time between the animal appearing 

and the driver slowing down to avoid it is logged. The virtual environment and the control are 

developed using 3D graphics techniques in Visual C++ studio with DirectX support. 

Sammanfattning 

Perifera seendets rörelsedetektion i trafiksimulator 
 
Genom att konstruera mjukvara till en trafiksimulator möjliggörs studier på perifera seendets 

rörelsedetektion. Simulationsmiljön, TSim, är uppbyggd så att en testperson (föraren) kör på 

en landsväg i ett virtuellt landskap. Älgar kommer under simulationens gång att dyka upp och 

från periferin röra sig mot vägen. Samtidigt loggas tiden från det att älgen dyker upp till att 

föraren, som har koncentrationen riktad mot vägen, uppmärksammar rörelsen och bromsar för 

att undvika djuret. Utvecklingen av simulationsmiljön har skett med 3D-tekniker i Visual C++ 

studio med DirectX-stöd.  
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1 Bakgrund 

1.1 Problembeskrivning 
Optiker Jörgen Gustafsson vill undersöka det perifera seendet som ett led i sin forskning kring 

synen hos människor med synfelet centralt scotom. Centralt scotom innebär en helt eller 

delvis nedsatt syn i de centrala delarna av synfältet vilket leder till att den perifera synen 

oftast blir av avgörande vikt. Jörgen Gustafsson har därför ett behov av ett sätt att mäta olika 

personers förmåga att använda den perifera synen. Det är också önskvärt att kunna jämföra 

resultaten man får med och utan kompensatoriska hjälpmedel för den perifera synen. Det kan 

även vara av intresse att studera resultatet hos personer med normal syn. 

1.2 Centralt scotom          
Ett centralt scotom ger upphov till en förlust av den centrala synen. Ett centralt scotom 

innebär att det som blicken är fäst vid inte går att se, medan det runt om är fullt synligt.  

 

 
Fig. 1 Så här kan synfältet se ut för den som har centralt scotom 

Det finns olika sjukdomar som kan leda till ett centralt scotom. Felet behöver inte ligga i ögat 

utan kan även finnas i hjärnan. En person med centralt scotom blir helt beroende av sin 

perifera syn och måste lära sig att titta bredvid det man vill se. Orsaker till centralt scotom kan 

vara åldersrelaterad påverkan på gula fläcken, Multipel Skleros, alkohol eller felaktig kost. I 

västvärlden är uppskattningsvis 1,5 % av befolkningen synskadade och av dessa har ca 15 % 

ett central scotom. Se [3] och [4]. 
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2 Metod 
Arbetets första steg var att sätta upp en kravspecifikation i samarbete med beställaren Jörgen 

Gustafsson samt handledarna Håkan Eftring och Joakim Eriksson. Idén om någon form av 

trafiksimulation fanns från början men den behövde vidareutvecklas. Institutionen för 

Designvetenskaper förfogar över en bilsimulator bestående av en bil utan hjul med 

storbildsskärmar monterade kring bilens främre del, se Fig.2. Med en lämplig simulatormiljö 

att visa på skärmarna ger den en god möjlighet att testa periferiseendet på ett bra sätt. 

Grundtanken var därför att, om möjligt, utnyttja simulatorn. Mer om simulatorn finns att läsa i 

kapitlet om testning med testperson (se kap 6.2 Dynamisk testning), där simulatorn fungerade 

som testmiljö. 

Fig. 2 Bilsimulatorn vid Institutionen för designvetenskaper, skiss och bild  

 

Det bestämdes att Visual Studio och Visual C++ tillsammans med DirectX skulle användas 

som utvecklingsverktyg då det inbyggt i utvecklingsverktyget finns möjlighet att generera kod 

till exempelprogram med funktioner liknande de som önskades i simulatorn. Tidigt i 

processen konstruerades också en enklare variant av den tänkta programvaran för att ge en 

uppfattning om idéns struktur och genomförbarhet. Möten med beställare och handledare har 

hållits under arbetets gång och under dessa har kraven ändrats eller vidareutvecklas. 

Utvecklingsarbetet har därför på ett naturligt sätt skett iterativt i cykler och modellen har 

förbättrats och förankrats efterhand. Rapporten har skrivits fortgående under arbetets gång 

som en integrerad del i programvarans utveckling. Avslutningsvis författades en manual och 

testning utfördes både på programvaran som sådan men även med testpersoner med och utan 

centralt scotom. 

          Bilen 

Tre skärmar är placerade kring 
bilens främre del 
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3 Kravspecifikation 
Programvaran och simuleringen den skapar skall klara nedanstående krav. 

1. Det skall finnas en virtuell miljö att röra sig i. 

2. Det skall gå att styra sin rörelse i den virtuella miljön. 

3. I den virtuella miljön skall det finnas någon form av väg att följa. 

4. Det skall uppfattas som att man rör sig på ett verklighetstroget sätt genom den 

virtuella miljön 

5. Det skall gå att röra sig framåt i världen. 

6. Det skall gå att stanna upp sin rörelse. 

7. Det behöver inte gå att backa. 

8. Användaren (testledaren) skall före simuleringens start kunna välja var och när objekt 

dyker upp i periferin.  

9. Maxhastighet, accelerations- och bromsparametrar skal kunna ändras. 

10. Inställningarna nämnda i kraven ovan skall kunna ändras eller behållas då en ny 

simulering startas. 

11. Då man rör sig i den virtuella världen skall objekt dyka upp i periferin och därefter 

röra sig mot testpersonens väg. 

12. Objektet skall dyka upp på ett visst avstånd från testpersonen och vid en viss vinkel i 

dess synfält. Avstånd och vinkel skall gå att ändra. 

13. Det skall gå att bestämma om objektet skall röra sig mot testpersonen från periferin till 

höger eller till vänster. 

14. Rörelsens fysikaliska egenskaper skall gå att justera. 

15. Testpersonens reaktionstid skall mätas och sparas.  

16. Efter att simuleringen avslutats skall de sparade tiderna vara åtkomliga för testledaren. 
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4 Teknisk lösning 

4.1 Modellering 

4.1.1 Övergripande  
Simuleringen är uppbyggd på ett sådant sätt att testpersonen kör på en landsväg och har 

möjlighet att variera hastighet och färdriktning. Bäst resultat uppnås om testpersonen får 

använda en ratt med tillhörande pedaler samt att skärmen på vilken simulationen visas är 

tillräckligt stor att fylla hela eller en stor del av förarens synfält. Älgar kommer under 

simuleringens gång att närma sig vägen från den angränsande terrängen. 

 
Allt eftersom simuleringen fortgår sparas data till en fil. Exempel på data är tid och hastighet 

vid valda punkter utmed banan, älgar som detekterats, reaktionstiden samt bilens hastighet. 

När data sparas till en fil på detta sätt kallas det loggning, dvs. data loggas till en fil (se även 

kap 4.2.7 Övergripande design av loggning av resultat). När programmet startas spara även de 

inställningar som angivits i den så kallade ini-filen. I filen finns möjlighet att justera bilens 

beteende samt egenskaper för älgarna (se även kap 4.2.6 Övergripande design av möjligheten 

att göra inställningar). 

4.1.2 Modell av det virtuella landskapet 
Det virtuella landskapet består huvudsakligen av en begränsad tredimensionell yta som kallas 

mesh. Meshen täcks med fotografier av verklig mark och väg och skapar på så sätt markytan i 

den virtuella världen. Om meshen betraktas rakt uppifrån kan den liknas vid ett flygfoto. 
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Fotografierna läggs ut upprepade gånger för att täcka den del av ytan som syns ur 

testpersonens synvinkel och ge intrycket av en heltäckande omgivning. Andra 

tredimensionella mesher skapas för att stödja upp enskilda träd och skogsdungar och placeras 

sedan ut på den mesh som representerar markytan. Meshen arbetas fram med hjälp av speciell 

programvara (3D Studio Max) för utveckling av tredimensionella objekt. För att ta fotografier 

på lämpliga träd, markytor och liknande gjordes en särskild utflykt på landsbygden och 

resultatet blev över förväntan.  

 

 

 

 

 Fig. 3. Kvadranter Fig. 4. Kvadranter och zoner 
     

Testledaren, den person som leder simulatortestet, bestämmer testets förutsättningar genom 

att ange var älgarna skall dyka upp. Det är önskvärt att kunna bibehålla dessa förutsättningar 

och på så sätt utföra likvärdiga test på olika personer. Däremot bör förutsättningarna kunna 

varieras om en person testas upprepade gånger. Målet med detta är att skapa dynamik i 

simuleringen och därmed undvika inlärning hos testpersonen. Den som kör simulatorn bör av 

samma skäl inte ha vetskap om älgarnas aktiveringspunkter. För att strukturera upp det 

virtuella landskapet har en kartmodell tagits fram. Kartan är indelad i fyra kvadranter. Se ovan 
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i Fig. 3. Kvadranterna namnges 1 � 4. Under ett varv på banan kan max en älg per kvadrant 

aktiveras av testledaren. Testledaren väljer före simuleringens start, var i kvadranten älgen 

skall dyka upp, genom att välja i vilken zon det skall ske. Det finns tre zoner, A, B och C, i 

varje kvadrant. Se Fig. 4. All namngivning sker medsols. Följaktligen finns totalt tolv zoner: 

1A, 1B, 1C, 2A-C, 3A-C, 4A-C. Bilen placeras ut i zon 1A och föraren kör medsols. Ett varv 

är ungefär 3,5 km långt. 

4.1.3 Modell av bilens fysikaliska egenskaper 
I Fig.5 visas en bild av den virtuella världen som den ser ut ur testpersonens synvinkel. På 

bilden kan omgivningarna med träden, marken och vägen ses. För att styra bilen i den 

simulerade världen rekommenderas att en ratt med tillhörande pedaler används. En sådan 

enhet kan kopplas till en dator och används i normala fall oftast till datorspel med 

bilkörningsmoment. 

 

 
Fig 5. Den virtuella världen 

Om det kan antas att testpersonen hela tiden kör den virtuella bilen på vägen har vissa 

tekniska förenklingar kunnat göras för att underlätta programmets uträkningar av bilens 

förflyttning. Vägen läggs medvetet på höjd noll i det koordinatsystem som bestämmer 

markmeshens placering i världen. Bilen kan då röra sig stadigt på en nivå strax ovanför vägen, 

och ingen kraft går åt till att räkna ut vilken höjd meshen har i just de aktuella punkter där 

däcken är placerade, hur bilen eventuellt skulle luta på grund av markens höjdskillnader och 

accelerationens påverkan av backar. Det riskeras inte heller att omgivningen upplevs som 

overkligt skakig eller svajig. En annan fördel är att marken på sidorna av vägen kan slutta 
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något uppåt så att den yta som behöver fyllas med bilder av mark blir mindre eftersom 

horisonten på ett lätt sätt flyttas betydligt närmare testpersonens utgångspunkt. Vidare kan 

krock med eventuella träd och kullar uteslutas och det behöver inte kontrolleras ifall bilens 

framfart skall stoppas av att testpersonen kört in i ytan till en mesh föreställande ett träd eller 

liknande. Om detta ändå skulle inträffa kommer ingen kollision att ske och testpersonen rör 

sig istället igenom den aktuella meshen, vilket inte är särskilt verklighetstroget, men inte 

heller så troligt.   

 

Bilens fysikaliska modell har eftersträvats att likna den för en riktig bil så långt som möjligt, 

förutom i ovan nämnda fall. Den rörelse som bilen gör som följd av signalerna från ratt och 

pedaler skall i största möjliga mån likna den reaktion som uppstår i en verklig fysisk bil. 

Ratt/pedalenheten skickar uppgifter om rattens utslag och hur långt gas- respektive 

bromspedal är nedtryckta. Dessa data behandlas och omvandlas till de fysikaliska storheter 

som påverkar framfarten hos en verklig bil. Därför har uträkningarna baseras på fysikaliskt 

välkända samband som beskrivs nedan. 

 

v = v0 + at   där   a = Ftot/m 
 och 
x = ½ (v0 + v)t  

v = ny hastighet 
v0 = tidigare hastighet 
a = acceleration 
m = massa 

t = tid 
x = tillrättalagd sträcka 
Ftot = total kraft 

 
Den totala framåtdrivande kraften utgörs av 
 
Ftot = Fdrive –( Fbrake + Fdrag)h v – Fdrag extra 
 
där Fdrive är den framåtdrivande kraften som produceras i bilen som svar på förarens tryck på 

gaspedalen. Fbrake är den motsvarande kraften skapad vid nedtryckandet av bromspedalen. 

Fdrag är en bromsande kraft på bilen som består av bland annat luftmotstånd. Både Fbrake och 

Fdrag är skalade mot bilens hastighet för att ge en mer verklighetstrogen modell. Utöver detta 

finns en bromsande kraft Fdrag extra som är konstant och representerar friktion mot underlaget, i 

motor och transmission som i princip är oberoende av hastigheten. Bilen kan köra framåt och 

bromsa till stillastående men inte backa. Den har också en maxhastighet vilken inte kan 

överskridas. Bilens hjulvinkel anges av funktionen nedan.  

 

 
 γ = k1hα   
 

γ = hjulvinkel från bilens mittlinje 
k1 = en skalningsfaktor 
α = rattens utslag 
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Här visas att hjulvinkeln γ är proportionell mot rattens utslag. Vidare är svänghastigheten ω 

proportionell mot bilens hastighet samt hjulvinkeln enligt följande samband. 

 

ω = k2*vtot*γ 

γ = hjulvinkel från bilens mittlinje 
k2 = en skalningsfaktor 
vtot = bilens totala hastighet i aktuell riktning 

ω = svänghastighet 

 

Slutligen resulterar det i att ju snabbare man kör desto snabbare svänger bilen för ett visst 

rattutslag.  

 

4.1.4 Modell av älgen  
 

 
 
Fig. 6. Kvadranter och zoner samt älgens utplaceringspunkt i förhållande till bilen 

 

Älgen består av en genomskinlig lodrät mesh i form av en platt yta. På ytan placeras en bild 

av en älg, se Fig. 7.  

 

Avstånd 
till älgen

Bilen korsar 
zonlinjen  

Vinkel 
till älgen14

3 2

A

A

A

A

B

B B

B

C

C

C

C
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Fig. 7. Bilden på älgen. 

 

Med hjälp av information om riktningen på älgens rörelse placeras bilden så att älgen rör sig 

med huvudet först. Aktiveringen av en älg sker på ett valbart avstånd från bilens position. 

Positionen sätts då bilen korsar gränsen till den zon i kvadranten där man valt att älgen skall 

aktiveras. (fig4) Avståndet sätts då bilen korsar gränsen till den valda zonen. Även vinkeln 

från synfältets mittlinje till älgen kan varieras så att olika delar av synfältet skall kunna 

undersökas. När älgen placeras ut sätts dess hastighet så att om bilen skulle fortsätta rakt fram 

i konstant hastighet skulle deras vägar korsas. I ini-filen finns möjlighet att skala denna 

hastighet med en faktor. Älgens grundhastighet multipliceras med denna variabel och den 

slutgiltiga hastigheten kan därför styras så att älgen korsar bilens bana på varierbart avstånd 

framför eller bakom bilen. 
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4.2 Implementation 
Jag har utvecklat programvaran i Visual C++ utvecklingsmiljö Visual Studio med stöd av 

DirectX grafikhantering. Programmet som utvecklats kallas TSim. Under utvecklingens gång 

har jag gjort val av metoder och liknande vilka jag redovisar nedan. 

4.2.1 Exempelkod som utgångspunkt 
För att snabbare få ett skal av funktionalitet att bygga på lät jag Visual Studio konstruera ett 

exempelprogram kallat Teapot (fig5). Detta program var skrivet i Visual C++ och använde sig 

av DirectX för grafik. Det består huvudsakligen av en mesh formad som en tekanna som går 

att rotera i två riktningar med tangentbordets piltangenter. Teapot-exemplet användes sedan 

som grund för grafikhanteringen, främst då uppdateringen av bilder men även hanteringen av 

signaler från exempelvis tangenter in till programmet. Signaler från tangentbord, ratt och 

andra till datorn kopplade enheter kan med DirectX och DirectInput (se nedan) hanteras på 

liknande sätt. 

 

 
Fig 8. Teapot-exemplet 
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4.2.2 DirectInput 
I DirectX finns en del kallad DirectInput som hanterar signaler från olika typer av 

inputenheter exempelvis tangentbord, joystick och ratt. Min simulering styrs företrädesvis av 

en ratt med tillhörande pedaler som kopplas till den dator på vilken simuleringen kommer att 

köras (fig6). Vid utvecklingen användes ratt och -pedaler från Logitech. Institutionen för 

Designvetenskapers bilsimulator har en modifierad version av en likvärdig ratt. Den har t ex 

mycket större max-utslag, för att mer likna en vanlig bil. 

Fig 9. Ratt och pedaler 

Till programmet skickar enheterna signaler som finns definierade i DirectInput: 

 
-      DIAXIS_DRIVINGR_ACCEL_AND_BRAKE (förflyttning framåt/bakåt i världen) 

- DIAXIS_DRIVINGR_STEER (ändring av riktning för förflyttning) 
 
Då en sådan signal upptäcks i samband med uppdatering av programmets fönster på skärmen 

avläses signalens typ och värde och den simulerade världen ändras på det sätt som är aktuellt. 

4.2.3 Övergripande design av den virtuella världen 
Den virtuella miljön byggs främst upp av en så kallad mesh, en tredimensionell yta täckt av en 

eller flera bilder. I det aktuella fallet används en väg med omgivande skogsdungar och åkrar 

(fig7). Under utvecklingens början valdes en enklare mesh i form av ett ökenlandskap. 

 
När denna mesh senare byttes mot en som konstruerats speciellt för simulatorn fanns några 

designaspekter att ta hänsyn till. Egenskaper som var viktiga för den slutgiltiga meshen var att 

vägen alltid gick på höjdnivå noll enligt världens koordinatsystem, eftersom bilen alltid rör 

sig där och inte följer meshens höjdskillnader. På så sätt undviks illusionen att bilen rör sig 

igenom marken då meshen höjer sig över nollnivå och svävar högt över då marken sänker sig 
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under nollnivå. Även älgen rör sig på konstant nivå så marknivån fick justeras så att älgen inte 

hamnade under meshen. 

 

 
Fig 10. Höjdskillnaderna i meshen 

Ju längre bort horisonten befinner sig desto mer markyta måste ritas upp vid varje ny 

uppritning av världen. Om horisonten är placerad långt bort från testpersonen är 

detaljrikedomen stor nära horisonten vilket också kräver mer av uppritningen. Mer yta att rita 

och mer detaljrik uppritning tar tid och kraft och simuleringen upplevs som trögare och 

mindre verklighetstrogen. Därför har marken bredvid vägen (utanför diket) höjts så att 

horisonten skall placeras så nära bilen som möjligt. Om så önskas kan miljön i framtiden 

bytas ut mot en annan. I sådant fall får en ny mesh-fil konstrueras och ersätta den redan 

befintliga, med restriktionen att filnamnet måste överensstämma. 

4.2.4 Övergripande design av bilen 
Uträkningarna för bilens hastighet och styrning läggs i en separat klass kallad TCar. Då 

världen skall uppdateras anropas TCar för att räkna ut bilens rörelse enligt den fysikaliska 

modellen. Då koden för den fysikaliska modellen ligger i en annan klass och fil än den övriga 

koden kan den lätt ändras och modifieras för önskat beteende. 

 

De variabler som kan styras av användaren är bilens maximala hastighet, samt den bromsande 

kraften Fdrag och Fdrag extra. Dessa kallas härefter Velocity Dependent Drag respektive 

Constant Drag där den första är den rörliga delen som beror av bilens hastighet och den senare 

är den konstanta delen.  
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4.2.5 Övergripande design av älgarnas aktiveringspunkter 
Hela den virtuella världen är indelad i fyra kvadranter som i sin tur är indelade i tre zoner 

vardera. Max en älg kan dyka upp i en kvadrant. Kvadrant- och zonindelningen är ett 

tankeredskap för testledaren och inte synlig för den som kör. Då föraren kör in i en zon kan 

det innebära att en älg börjar röra sig mot vägen, förutsatt att det angivits i ini-filen. 

Behandlingen av zonerna, älgarnas aktivering och rörelse görs i klassen TZone. Om så önskas 

kan man ändra formen på kvadranter och zoner genom att ändra villkoren för dessa i TZone.  

4.2.6 Övergripande design av möjligheten att göra inställningar  
För att testledaren skall kunna styra simuleringens förutsättningar används så kallade ini-filer. 

I en sådan fil kan testledaren ändra innan programmet startas och därmed förändra beteendet 

på den simulering som körs. Filen läses när programmet startas och variablernas värde 

bestämmer sedan simuleringens beteende. Inställningar som skall göras listas nedan. 

 
- om man vill visa till exempel bilens hastighet, bromsverkan och acceleration på 

skärmen för att underlätta kalibrering av simulatorn 

- hur djupt synfältet skall vara, ett djupt synfält ger mer verklighetstrogen miljö men 

kräver mer av datorn som simuleringen körs på och risken blir att simuleringens 

bilduppdatering upplevs som långsam och hackig 

- bilens fysikaliska egenskaper 

 

Dessutom skall för varje varv bestämmas 

 

- var älgarna skall dyka upp i fråga om avstånd till bilen 

- aktiveringspunktens vinkel till bilens mittlinje 

 

I varje kvadrant bestäms vidare 

 

- om en älg skall aktiveras 

- i vilken zon i kvadranten som älgen skall aktiveras 

- om älgen skall närma sig vägen från höger eller vänster 

  
 
Inställningarna görs i filen tsim.ini som är placerad i mappen settings. Filen öppnas med 

Anteckningar om man dubbelklickar på den. 
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I filen kan inställningarna göras genom att ändra värdena på de olika variablerna. I vissa fall 

skall ja eller nej anges och då används beteckningarna Y för ja (yes), och N för nej (no). Då 

älgens riktning bestäms används R för höger (right) och L för vänster (left). I annat fall anges 

värden i siffror. För vidare information se manualen (kap 8 Manual).  

4.2.7 Övergripande design av loggning av resultat 
 
Loggningen sker genom skrivning till en textfil som skapas då programmet startas. Filen 

stängs och kan läsas då programmet avslutas. För att påbörja en ny simulering och logga till 

en ny fil är man hänvisad till att stänga ner programmet och sedan starta det igen. De olika 

loggfilerna sparas med olika namn. Loggning sker vid några specifika tillfällen för vilka det 

redogörs nedan. 

 
Vid programmets start 
Då programmet startas skapas filen. Dagens datum samt den aktuella tiden loggas och därefter 

de inställningar som gjorts via ini-filen. Dessa inställningar är avståndet mellan bil och älg då 

älgen aktiveras, vinkeln till densamma samt accelerations - och bromsparametrar. 

 
Vid inträde i ny zon 
När bilen för första gången registreras i en zon loggas varv, kvadrant, zon, hastighet och tid. 

Detta sker när bilen korsar gränsen till nästa zon eller när simulatorn startas och bilen 

�placeras ut� i världen. Hastigheten anges i km/h och tiden i timmar, minuter och sekunder. 

 
När en älg aktiveras 
Om man i ini-filen angett att en älg skall aktiveras i en viss zon så kommer detta att ske då 

bilen körs över gränsen in i denna zon. När detta inträffar loggas händelsen. Det som anges är 

att en älg aktiverats och på vilket avstånd och med vilken vinkel. Loggningen av en aktiverad 

älg sker efter loggningen av själva inträdet i zonen (se ovan). 

 

När en älg detekteras 
När en älg är aktiv och föraren bromsar en liten stund för att visa att älgen registrerats 

kommer reaktionen att loggas. Loggning sker även av tiden mellan älgens aktivering och 

förarens reaktion samt hastigheten då föraren började bromsa. Tiden anges i timmar, minuter, 

sekunder och millisekunder. Hastigheten anges i km/h. 
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När en älg inte detekteras 
När den zon där älgen aktiverats är slut och bilen korsar gränsen till nästa zon, där en ny älg 

kanske skall aktiveras, kontrolleras ifall föraren upptäckt älgen. Om ingen reaktion 

registrerats ännu så loggas att älgen gick obemärkt förbi. 

 
Efter simuleringens slut 
När programmet avslutats kan loggfilen öppnas och läsas. Filen ligger i katalogen log och kan 

öppnas med Anteckningar med ett dubbelklick. Filen namnges efter dagens datum och tid 

(svensk normaltid, ej sommartid). 
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5 Problem och lösningar 

5.1 Exempelkoden svår att förstå 
Jag trodde att det skulle vara lättare att sätta sig in i den av utvecklingstudion genererade 

exempelkoden. Den var väldigt nästlad och abstrakt i en utsträckning jag inte hade förväntat 

mig. Arbetet med att förstå den genererade koden blev därför mer omfattande än väntat. Med 

större tidsresurser, omfattande studier av dokumentation samt en del stöd från handledaren 

kunde dessa hinder övervinnas.  

5.2 Ratt/pedalenheter av olika fabrikat 
Till en början uppstod problem med att få programmet att fungera med ratt/pedalenheter av 

olika fabrikat. På den enhet som kopplades in på institutionen fungerade programmet som 

förväntat men med pedalerna till min införskaffade ratt hemma betedde sig programmet 

felaktigt. När jag kopplade in knapparna på själva ratten som gas och broms fungerade 

programmet korrekt, men med pedaldelen inkopplad hände oväntade saker. Lösningen stod att 

finna i DirectInput och i kontrollpanelen i Windows. 

 
I den genererade delen av programmet finns redan inbyggt ett menysystem för att ange vad 

man vill att de olika knapparna på de inkopplade enheterna skall göra. Pedalen liksom 

knappen skall skicka en DirectInputsignal kallad DIAXIS_DRIVINGR_ACCELERATE då man 

angett att den skall ha funktionen �accelerate� och sedan trycker ner densamma. Trots att jag 

angett �brake� för bromspedalen verkar den skicka en accelarate-signal. Programmet läser 

hela tiden av inputsignaler från de tillkopplade enheterna och då en signal infinner sig hämtas 

information från en datastruktur kallad dwData. Vilka data som faktiskt lagras där och hur den 

skall hanteras finns inte dokumenterat någonstans som jag kan hitta och därför ringde jag 

Logitech som tillverkat min ratt och frågade men fick inget svar. De lovade dock att de skulle 

ta reda på svaret och sedan höra av sig till mig. Anmärkningsvärt är att koden fungerar bra på 

en Microsoft-tillverkad ratt som finns i Virtual Reality labbet på skolan. Lösningen till 

problemet visade sig vara en kombination av inställningar i rattenheten. I det inbyggda 

menysystemet finns ett alternativ kallat Combined pedals vilka skall kopplas till en 

DirectInputsignal kallad DIAXIS_DRIVINGR_ACCEL _AND_BRAKE. Viktigt är att det är valt 

att pedaler hanteras som kombinerade i kontrollpanelens egenskaper för spelenheten 

WingMan FormulaForce GP. Programmet fungerar då på min ratt där hemma, på Microsoft-

ratten på institutionen samt på ratten som installerats i själva simulatorn. I dwData lagras 
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värden mellan -1000 och 1000. Negativa värden betyder att bromsen tryckts ner och positiva 

att gasen har tryckts ner. Värdet anger hur långt ner pedalen tryckts.  

5.3 Matriser som ibland skall inverteras 
Den virtuella världen beskrivs av matriser som innehåller information om olika delar av 

världens uppbyggnad. En matris kan exempelvis beskriva hur världens yta är placerad, eller åt 

vilket håll något är riktat. Vid matrismultiplikationer måste matriserna multipliceras med 

varandra i rätt ordning. Annars kommer uträkningar att bli felaktiga i många fall. Det kan 

dock hända att det blir rätt ibland, vilket gör att felen kan vara svåra att upptäcka och spåra. 

 

Användarens vy beskrivs av en så kallad view-matris. Det är viktigt att hålla reda på när 

matrisen kan användas i sitt ursprungliga format och när den först skall inverteras (för att 

kunna användas från andra hållet). Om view-matrisen används utan invertering kommer saker 

som placeras i förhållande till användarens synfält, i det här exemplet älgarna, inte att placeras 

där de förväntas. Då föraren styr simulatorn ändras inte enbart positionen i den virtuella 

världen utan även synfältets riktning och kopplingen mellan dessa två medförde att bilens 

position inte var korrekt. Det kan vara värt att notera att matrisinvertering inte är en linjär 

matematiskt operation och felaktigheterna uppstår därför inte konsekvent i fråga om 

koordinater eller liknande. Om felen framstår som slumpmässiga, ologiska eller 

inkonsekventa, kan detta vara en möjlig felkälla. 
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6 Testning av simulatorn 
 
För att säkerställa att programmet svarar mot kravspecifikationen har följande fyra testfall 

tagits fram för statisk testning. Testens förutsättningar anges i form av de inställningar som 

gjorts före simuleringens start. Utöver detta anges vilken funktionalitet som testas samt testets 

resultat. I de fall som resultatet inte svarar mot kravspecifikationen har omtest utförts. I det 

fall har det i testets överskrift angivits vilken av testomgångarna som anges, ex test 1(1) är 

först gången testet utförs och test 1 (2) är omtestet. 

 

Dynamisk testning med testperson, dvs. en användartest i en verklig situation, har också 

utförts och resultatet av detta redovisas i kap 6.2 efter den statiska testningens resultat (kap 

6.1). För att utföra testet med bäst resultat bör personer med tidigare körvana om möjligt 

väljas. Testets kärna ligger inte i att hålla bilen på vägen så det är bra om inte detta moment 

kräver alltför mycket av föraren. Testmiljön för det dynamiska testet var bilsimulatorn vid 

Institutionen för Designvetenskaper. 

6.1 Statisk testning 

Test 1 (1) 
Inställningar:  avstånd 10 m 

vinkel 0 grader 
 
varv 1 älgar i 1A, 2A, 3A, 4A 
varv 2 älgar i 1B, 2B, 3B, 4B 
varv 3 älgar i 1C, 2C, 3C, 4C 
 

Test av: Älgar kan aktiveras i alla zoner i alla kvadranter. Älgen syns vid aktivering. 

Varvet räknas upp, zoner och kvadranter räknas ut rätt. Simulatorn följer ini-

filens inställningar och loggning utförs. 

 
Resultat:  Älgen visas rätt första varvet. Zoner och kvadranter räknas ut korrekt. Älgen är 

synlig. Ini-filen följs och loggning sker. Varv räknas inte upp. 

Test 2 
Inställningar:  avstånd 40 m 

vinkel 0 grader 
 
varv 1 älgar i 1A, 2A, 3A, 4A 
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Test av: Älgen kan aktiveras på olika avstånd. 
 

Resultat:  Älgen visas längre bort än i test 1.  

Test 3 
Inställningar:  avstånd 100 m 

vinkel 45 grader 
 
varv 1 älgar i 1A, 2A, 3A, 4A 
 

Test av: Älgen kan aktiveras med olika vinklar till mittlinjen 
 

Resultat:  Älgen dyker upp längre till höger, uppskattningsvis vid 45 grader. 
 

Test 4 
Inställningar:  avstånd 100 m 

vinkel 45 grader 
 
varv 1 älgar i 1A, 2A, 3A, 4A 
varv 2 älgar i 1B, 2B, 3B, 4B 
varv 3 älgar i 1C, 2C, 3C, 4C 
 

Test av: Älgen syns i alla zonövergångarna, inga kullar skymmer. 
 

Resultat:  Älgen syns inte vid någon av zonövergångarna, marken behöver sänkas.  
 

Test 1 (2) 
Inställningar:  avstånd 10 m 

vinkel 0 grader 
 
varv 1 älgar i 1A, 2A, 3A, 4A 
varv 2 älgar i 1B, 2B, 3B, 4B 
varv 3 älgar i 1C, 2C, 3C, 4C 
 

Test av: Älgar kan aktiveras i alla zoner i alla kvadranter. Älgen syns vid aktivering. 

Varvet räknas upp, zoner och kvadranter räknas ut rätt. Simulatorn följer ini-

filens inställningar och loggning utförs. 

 
Resultat:  Älgen visas rätt i alla varv. Varv räknas upp, zoner och kvadranter räknas ut 

korrekt. Älgen är synlig. Ini-filen följs och loggning sker. 
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6.2 Dynamisk testning 
 
Testtillfälle:   13 jan 2004  

 

Testperson:  Krister Inde. Krister har ett centralt scotom, men har haft körkort 

tidigare. 

 

Testmiljö: Testningen utfördes i Virtual Reality labbet vid Institutionen för 

Designvetenskaper. Simulationen visades i en bilsimulator 

bestående av en bil utan hjul och med vidvinkelskärmar framför 

vindrutan. 

 

Fig. 11. Bilsimulatorn vid Institutionen för Designvetenskaper 

 

Testets förutsättningar:  Testet utfördes så att Krister fick köra två varv, ett utan älgar för 

att vänja sig vid testmiljön och sedan direkt ett varv med älgar i 

varje kvadrant. Därefter stannades bilen och Krister fick en liten 

stunds vila (ca 5 min) varpå två varv kördes med älgar i varje 

kvadrant. Varv 2 och 4 hade älgar aktiverade i samma zoner för att 

en jämförelse skulle kunna göras. Se även bilaga 1 där 

testtillfällets ini-fil redovisas. Den mesh som användes i 

programmet hade nackdelen att den till viss del dolde de älgar som 

närmade sig vägen.  

 

          Bilen 

Tre skärmar är placerade kring 
bilens främre del 



 24

Resultat: Det visade sig snabbt att Krister inte hade några som helst problem 

att hålla bilen på vägen Enligt de kriterier som programmet krävde 

för att en älg skulle loggas som detekterad (relativt kraftig 

inbromsning) så upptäcktes hälften av alla älgar som visades. Flera 

älgar upptäcktes dock utan att Krister bromsade, han pekade 

istället och påpekade att det rörde sig nåt i kanten, allt som oftast 

var detta älgar som delvis skymdes av meshen. Resultatet i 

loggfilen (se bilaga 2) är därför något missvisande. Reaktionstiden 

varierade kraftigt. Som minst var den under en sekund och som 

mest upp mot en minut. Majoriteten av de älgar som upptäcktes, 

detekterades efter mellan 6 och 7 sekunder. Ett varv tog ca 6 min 

att köra. 

 

 

Efter genomförd testomgång gjordes några tester av lämplig maxhastighet hos bilen. Testet 

utfördes i 36 km/h men 60 km/h visade sig vara lämpligare. 100 km/h var för snabbt för att 

Krister skulle kunna hålla bilen kvar när vägen svängde. Möjligheten att ändra (öka) 

hastigheten var för övrigt den inställning som väckte mest gensvar hos testpersonen. 

Ytterligare ett användningsområde för simulatorn framkom under den dynamiska testningen. 

Det är möjligt med simulatorns hjälp att låta personer med medfött centralt scotom få prova 

på bilkörning trots att de inte har möjlighet att köra bil i verkliga livet.  
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7 Koddokumentation med klassdiagram 
Klassdiagrammet visar de klasser som lagts till i den genererade koden. Här följer en kort 

beskrivning av klasserna och dess funktion. 

7.1 TSim 
TSim är huvudklassen som utför stora delar av arbetet men även distribuerar till andra klasser. 

TSim bygger på den genererade kodens huvudklass CMyD3Dapplication. Endast de metoder 

som rör simulatorns specifika funktion är inkluderade i klassdiagrammet, se Fig. 12. 

7.2 TZone 
TZone sköter uträkningar relaterade till bilens position i världen. Metoder finns för att ta reda 

på om bilen gått över gränsen till en ny kvadrant och/eller zon, om en älg skall aktiveras i den 

nya zonen och i så fall sätta dess startposition och sedan uppdatera älgens koordinater då den 

rör sig framåt. 

7.3 TCar 
TCar modellerar bilens fysiska egenskaper och beräknar nya koordinater efterhand som den 

förflyttar sig framåt.  

7.4 TLogger 
TLogger loggar information om simuleringen fortgående till fil. När programmet startas 

loggas datum och inställningarna från ini-filen. Vid varje zonbyte under simuleringens gång 

loggas varv, kvadrant och zon, tid, hastighet samt ifall en älg aktiverats. Då en älg detekteras 

loggas det tillsammans med hastigheten bilen hade då bromsningen påbörjades. Om älgen inte 

detekterats när bilen går in i nästa zon, registreras den som passerad och det loggas att den 

inte registrerats tillsammans med bilens hastighet. 

7.5 TSettingsProfile 
När programmet startas läses inställningar in från en ini-fil av klassen TSettingsProfile och 

sparas i datastrukturer. TSettingsProfile innehåller en vektor av varv (TLap) av storlek 

MAXNUMLAPS det vill säga det största antal varv för vilka man kan lagra inställningar. 

Detta antal är 9. Varje TLapobjekt innehåller information om älginställningarna för det 

varvet. 
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7.6 TLap 
TLap innehåller en vektor av kvadranter (TQuadrant) av storlek 4. Informationen som 

beskriver om en älg ska visas i en viss kvadrant eller inte och i så fall i vilken zon lagras i ett 

kvadrantobjekt. Fyra kvadranter bildar tillsammans ett varv. 

7.7 TQuadrant 
I ett objekt av typen TQuadrant finns information om älgen i en kvadrant, om den skall visas 

och i vilken zon. Zonen (A, B eller C) anges av ett tecken.  
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Fig. 12. Klassdiagram. 

 

 

 

TLogger 

LogSettings(mDist, mAngle,  
brPar, accPar ) 

LogZone(lap, quadrant, zone, velocity)
MooseStarted( ) 
MooseReaction(previousVelocity) 
MooseNoReactionDetected(velocity) 

TSim 

TCar*    m_pCar 
TZone*    m_pZone 
TSettingsProfile*  m_pSProfile 
TLogger*    m_pTLogger 
 
CMyD3DApplication( ) 
~CMyD3DApplication( ) 
OneTimeSceneInit( ) 
FindMediaFileCch( ) 
FrameMove( ) 
UpdateInput( ) 
Render( ) 
 

TCar 

float  maxVelocity 
float  fNewVel 
float  fTransZ 
float fMassInverted 
float fDrag 
float fDragExtra 
float fVelocity  
float fAcceleration 
float fTurnRadiusInv 
float BrakeParam 
float AccParam 
CalcTravel(Steer, Acc, Brake, Time) 

float fDist 
float fAngle 
int iNbrLaps 
bool bMoose 
char chMooseZone 
char chZone 
int iQuadr 
int iLap 
QCheck(X, Z) 
ZCheck(X, Z) 
StartMoose( ) 
MooseCoord(velocity) 
GetMooseX( ) 
GetMooseZ( ) 

TZone 

TSettingsProfile

GetProfile( ) 
TLap vLap[MAXNUMLAPS] 

TLap
TQuadrant vQuad[4] 

TQuadrant
bool bMoose 
char chZone 
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8 Manual 

8.1 Installation och kalibrering 
Installation utförs enligt punkterna nedan: 

1. Lägg skivan i datorns CD-läsare. 

2. Öppna Utforskaren och klicka på CD-enheten så att mapparna på skivan syns till 

höger i fönstret. 

3. Kopiera mappen TSim genom att markera den och välja kopiera i menyn i musens 

högra knapp. 

4. Klicka på den enhet du vill installera programmet på och välj önskad mapp 

(exempelvis mappen Program på C:). Tänk på att det är där du väljer att klistra in som 

även ini-filen kommer att ligga och logg-filerna kommer att skapas. Det kan alltså 

vara en fördel att välja en mapp som går snabbt att komma åt. 

5. Klistra in mappen TSim genom att välja klistra in i menyn i musens högra knapp. 

6. Ta bort skrivskyddet för alla filer i mappen TSim, genom att högerklicka på mappen 

och välja Egenskaper. Klicka sedan bort krysset i rutan �Read only�/�Skrivskyddad�.  

7. Kontrollera nu att mappen TSim innehåller tre undermappar med namnen program 

files, settings samt log. 

8. Skapa nu en genväg till programmet på skrivbordet. Gå in i undermappen program 

files, markera filen TSim.exe och välj skicka till och sedan skrivbordet i menyn i 

musens högra knapp. Om du dubbelklickar på TSim-ikonen på skrivbordet startar 

programmet. 

9. Om så önskas kan genvägar skapas till mapparna log och settings. Markera då önskad 

mapp och välj skicka till och skrivbordet enligt ovan. Dubbelklickar du på en sådan 

genväg öppnas mappen i Utforskaren och dess innehåll kan nås. 

 

Det är nu dags att kontrollera att programmet fungerar på ett tillfredställande sätt och att 

bilens gas- och bromsverkan är rätt inställda. Detta kan skilja lite beroende på vilken ratt- och 

pedalenhet som är kopplad till datorn samt datorns prestanda. Följ stegen nedan. 

 

1. Öppna mappen settings.  

2. Öppna filen tsim.ini genom att dubbelklicka på den. Filen öppnas då med 

Anteckningar. 
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3. Kontrollera värdet på variablerna BrakeParameter och AccelerationParameter, 

grundinställningen är 1 för båda. Om ändringar görs, glöm inte spara innan 

programmet startas. 

4. Se till att variabeln ShowCalibrationText har värdet Y så att den text som krävs för 

kalibrering syns i skärmens nedre vänstra hörn. Glöm inte spara. 

5. Starta programmet genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet. 

6. Gasa och bromsa för att se om bilen reagerar verklighetstroget. Om accelerationen, 

bromsen eller båda reagerar långsamt kan detta justeras med parametrarna nämnda 

ovan i punkt 3.  

7. Stäng av programmet genom att klicka en gång på krysset i övre högra hörnet. Om ini-

filen sparats med nya inställningar kommer dessa att aktiveras då programmet startas 

på nytt. 

8. Bilens acceleration, hastighet visas i texten i vänstra nedre hörnet. Om det inte hjälper 

att justera enbart BrakeParameter och AccelerationParameter testa då att ändra de 

övriga parametrarna under sektionen [CAR]. 

9. Ändra slutligen ShowCalibrationText tillbaka till N och spara. För att de nya 

inställningarna skall gälla måste programmet avslutas och startas på nytt. 

10. När ovanstående steg är genomförda bör detta inte krävas fler gånger. Om bilen inte 

beter sig på önskvärt sätt går det bra att när som helst upprepa stegen. 

 

8.2 Att starta och avsluta programmet 
För att starta programmet och använda det för testning följ punkterna nedan.  

 

1. Se till att ini-filen innehåller de inställningar som önskas för testet (se avsnittet 

inställningar i ini-filen nedan). 

2. Hitta ikonen på skrivbordet och dubbelklicka på den. 

3. När programmet startat, gå över till storbildsläge genom att trycka på tangenterna ALT 

och ENTER samtidigt på tangentbordet. 

4. Använd programmet för önskat ändamål. Bilen startar i zon 1A och körs medsols. 

 

För att avsluta programmet utför följande. 

1. Gå till vanligt bildläge (inte storbildsläge) genom att trycka på tangenterna ALT och 

ENTER samtidigt på tangentbordet. 
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2. Avsluta programmet genom att klicka en gång på krysset i övre högra hörnet. 

3. Loggfilerna finns nu sparade och läsbara i mappen log. Filen namnges efter dagens 

datum och tid (svensk normaltid, ej sommartid). 

8.3 Inställningar i ini-filen 
För att en testomgång skall vara lik eller skilja sig från en annan kan inställningar göras i ini-

filen. Inställningar som kan göras visas i listan nedan. 

 
- om man vill visa till exempel bilens hastighet, bromsverkan och acceleration på 

skärmen för att underlätta kalibrering av simulatorn 

- hur djupt synfältet skall vara, ett djupt synfält ger mer verklighetstrogen miljö men 

kräver mer av datorn som simuleringen körs på och risken blir att simuleringens 

bilduppdatering upplevs som långsam och hackig 

- bilens fysikaliska egenskaper 

 

Dessutom skall för varje varv (max 9 varv) bestämmas 

- var älgarna skall dyka upp i fråga om avstånd till bilen 

- aktiveringspunktens vinkel till mittlinjen 

 

I varje kvadrant bestäms vidare 

- om en älg skall aktiveras 

- i vilken zon i kvadranten som älgen skall aktiveras 

- om älgen skall närma sig vägen från höger eller vänster  

 

Inställningarna görs i filen tsim.ini som är placerad i mappen settings (fig8). Filen öppnas 

med Anteckningar om man dubbelklickar på den. 
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Fig 13. ini-filen i Utforskaren 
 
 
I filen görs inställningarna genom att värdena på de olika variablerna ändras. I vissa fall skall 

ja eller nej anges och då används beteckningarna Y för ja (yes), och N för nej (no). Då älgens 

riktning bestäms används R för höger (right) och L för vänster (left). I annat fall skall värden 

anges i siffror. Filen har följande struktur: 

 
 
I tsim.ini Förklaring 
[GENERAL] 
ShowCalibrationText=N 
ViewDepth=555 
 
[CAR] 
BrakeParameter=1 
AccelerationParameter=1 
MaximumVelocity=36 
ConstantDrag=40 
VelocityDependentDrag=40 
MooseVelocityFactor=1.1 
   
[LAP1] 
MooseDistance=100 
MooseAngle=20 
 

 
Visa kalibreringstext? Nej 
Synfältets djup 555 m 
 
 
Kalibreringskonstanter för gas och broms är 
satta till 1. Maximal hastighet är satt till 36 
km/h och konstant bromsande kraft 
(ConstantDrag) samt hastighetsberoende 
bromsande kraft (VelocityDependentDrag) 
till 40. 
Älgens grundhastighet skall multipliceras 
med 1.1 
 
Första varvet 
Avstånd till älgen 100 meter. 
Vinkel till älgen 20 grader. 
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Q1Moose=Y 
Q1Zone=A 
Q1Direction=R 
 
Q2Moose=Y 
Q2Zone=B 
Q2Direction=L 
 
Q3Moose=Y 
Q3Zone=C 
Q3Direction=R 
 
Q4Moose=N 
Q4Zone=A 
Q4Direction=R 

 
Kvadrant 1: Älg? Ja 
Kvadrant 1: Zon? A 
Kvadrant 1: Älgens riktning? Höger (Right). 
 
 
I kvadrant 2 en älg från vänster (left) i zon B 
 
 
 
 
I kvadrant 3 en älg från höger i zon C 
 
 
 
I kvadrant 4 kommer ingen älg att visas men 
hade så varit fallet hade den visats från höger 
i zon A 

 
 
För att kunna kontrollera att bilen verkligen får ett maximalt utslag för gas och broms finns 

under rubriken [GENERAL] alternativet ShowCalibrationText, om Y (yes) anges kommer text 

och aktuella värdet på acceleration, broms och hastighet att visas längst ner på skärmen, se 

Fig.14. Om N (no) anges visas ingen text.  

 

 
Fig. 14. Kalibreringstext visas 

 

Under samma rubrik finns vidare möjlighet att ställa in djupet på synfältet med variabeln 

ViewDepth. Älgen tilldelas då den placeras ut i världen en grundhastighet sådan att om bilen 
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skulle fortsätta rakt fram med konstant hastighet skulle deras vägar korsas. Variabeln 

MooseVelocityFactor anger den faktor som älgens grundhastighet multipliceras med, alltså ett 

mått på hur långt framför eller bakom (variabelns värde större eller mindre än 1, exempelvis 

1.2 respektive 0.8) bilen som älgen då skulle korsa bilens bana.  

 

Under rubriken [CAR] ligger BrakeParameter och AccelerationParameter vilka ger en 

möjlighet att justera gas och bromsverkan i det fall att maximalt utslag inte uppnås med 

grundinställningarna. Exempel på en sådan justering kan vara från 1 till 1.2 eller till 0.8 Detta 

kontrolleras lättast genom att använda alternativet ShowCalibrationText under rubriken 

[GENERAL]. Bilens gas- och bromsverkan kan variera något beroende på ratt- och 

pedalenhetens fabrikat och datorns prestanda. Under rubriken [CAR] finns vidare variablerna 

MaximumVelocity, ConstantDrag och VelocityDependentDrag. Dessa tre variabler har till 

uppgift att styra bilens svar på signalerna från pedalerna. Beroende på vilken dator 

programmet körs kan bilens respons bli olika och justering görs med de tre variablernas hjälp. 

MaximumVelocity sätter ett tak för bilens hastighet, ConstantDrag representerar bilens friktion 

och VelocityDependentDrag representerar bilens luftmotstånd. 

 

Därefter anges rubrikerna [LAP1], [LAP2] osv. för vidare varv. Ett varv anges på följande sätt: 

Först finns variablerna MooseDistance och MooseAngle som anger avståndet från bilen till 

älgens aktiveringspunkt respektive vinkeln till densamma. För varje kvadrant (Q1 till Q4) 

finns vidare variablerna Moose, Zone och Direction. Q1Moose anger om en älg skall visas i 

kvadrant 1, under det aktuella varvet. Q1Zone anger i vilken av de tre zonerna i kvadrant 1 

den i sådant fall skall aktiveras. Q1Direction visar sedan ifall älgen skall komma från höger 

(R, right) eller vänster (L, left) Q2Moose, Q2Zone och Q2Direction anger alltså samma saker 

för kvadrant 2 under samma varv. För Moose gäller att Y betyder �ja aktivera� och N betyder 

�nej aktivera inte�, för Zone finns alternativen A, B och C för de olika zonerna.  

 

Filen kan fyllas på med angivelser för nya varv upp till 9 stycken, alltså med rubriker [LAP2] 

[LAP3] [LAP4] upp till [LAP9]. För varv 1-9 där inga angivelser gjorts kommer inga älgar att 

visas. Detsamma gäller för varv 10 och därefter. 
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I mappen settings skall endast en fil med namnet tsim.ini finnas. Om en ini-fil sparats på 

annan plats i datorn och önskas användas igen kan detta lösas genom att denna fil kopieras 

från sin plats och sedan klistras in i mappen settings. Datorn frågar då om filen som redan 

ligger där och som har samma namn skall ersättas (bytas mot den inklistrade), väljes då 

alternativet Yes kommer rätt fil att ligga i mappen. 

 

8.4 Loggfiler 
Under simuleringens gång kommer data att sparas i en så kallas loggfil. Filen skapas när 

programmet startas men det är först efter att programmet avslutats som filen stängs och det är 

möjligt att läsa innehållet. För att påbörja en ny simulering och logga till en ny fil är man 

därmed hänvisad till att stänga ner programmet och sedan starta det igen. Loggning sker vid 

några specifika tillfällen för vilka det redogörs nedan.  

 

8.4.1 Vid programmets start 
Då programmet startas skapas filen och dagens datum samt den aktuella tiden loggas och 

därefter de inställningar som gjorts via ini-filen. Det kan exempelvis se ut så här: 

 
Date: Monday  1 December 2003 12:40:20 
 
SETTINGS: 
Distance to moose: 100  
Angle to Moose: 30 
Brake Parameter: 1 
Acceleration Parameter: 1 
Maximum Velocity: 36 km/h 
Constant Drag: 40 
Velocity Dependent Drag: 40 
 
 

8.4.2 Vid inträde i ny zon 
När bilen för första gången registreras i en zon loggas varv, kvadrant, zon, hastighet och tid 

såsom visas nedan. Detta sker när den korsar gränsen till nästa zon eller när simulatorn startas 

och bilen �placeras ut� i världen. Hastigheten anges i km/h och tiden i timmar, minuter och 

sekunder. 

 
Lap: 1 
Quadrant: 1  
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Zone: A 
Velocity: 0 km/h 
Time: 11:27:03 
 
 

8.4.3 När en älg aktiveras 
När bilen körs in i en ny zon aktiveras en älg om så angivits i ini-filen. I sådant fall loggas 

detta på följande sätt: 

 
A moose was activated when entering the zone 
Angle to moose: 25 
Distance to moose: 100 
 

8.4.4 När en älg detekteras 
När en älg är aktiv och föraren bromsar en liten stund för att visa att älgen registrerats 

kommer reaktionen att loggas med tiden mellan älgens aktivering och förarens reaktion samt 

hastigheten då föraren började bromsa. Tiden anges i timmar, minuter, sekunder och 

millisekunder. Hastigheten anges i km/h. 

 
A moose was detected.  
Time since moose start: 00:00:05:045  
Velocity when reacting: 36 km/h 
 
 

8.4.5 När en älg inte detekteras 
När den zon där älgen aktiverats är slut och bilen korsar gränsen till nästa zon, där en ny älg 

kanske skall aktiveras, kontrolleras ifall föraren upptäckt älgen. Om ingen reaktion 

registrerats så loggas att älgen gick obemärkt förbi. 

 
The moose was NOT detected. 
 

8.4.6 Efter simuleringens slut 
När programmet avslutats kan loggfilen öppnas och läsas. Filen ligger i katalogen log och kan 

öppnas med Anteckningar med ett dubbelklick (fig9). Filen namnges efter dagens datum och 

tid (svensk normaltid, ej sommartid). Exempel på hur en loggfil kan se ut finns i bilaga 2. 
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Fig 9. Loggfilen i Utforskaren 
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9 Resultat och diskussion 
Programmet TSim är en trafiksimulator där föraren har två uppgifter. Främst skall bilen hållas 

på vägen och för detta krävs att koncentrationen riktas rakt fram mot vägbanan. Den andra 

uppgiften är att bromsa när älgar dyker upp i periferin och rör sig mot vägen. Om 

uppmärksamheten och synen är riktad mot vägen kommer älgarna att detekteras med det 

perifera seendet. Innan programmet startas kan inställningar göras i filen tsim.ini som finns i 

mappen settings. Denna fil läses in vid programstart och bestämmer simuleringens beteende. 

Under simuleringens gång sparas uppgifter om bland annat bilens hastighet och 

inbromsningar för älgar till en fil namngiven efter datum och tid i mappen log. Här kan 

simuleringens resultat läsas efter det att programmet avslutats. 

 

Den dynamiska testningen visade att en person med centralt scotom och tidigare vana av 

bilkörning inte hade några problem att hålla bilen kvar på vägen. Därmed är 

grundförutsättningarna uppfyllda för att kunna använda simulatorn för test av den perifera 

synen hos personer med detta synfel. Det är också möjligt att jämföra resultatet hos 

testpersonen både med och utan optiska hjälpmedel. Ytterligare ett användningsområde som 

framkom under den dynamiska testningen är att låta personer med medfött centralt scotom få 

prova att köra bil. Trots att de troligen aldrig kommer att ha möjlighet att ta körkort kan de 

ändå få en uppfattning om hur det är att köra bil. 

 

En frågeställning som uppkommit under utvecklingens gång är hur man på bästa sätt 

registrerar att testpersonen upptäckt en älg. Att bromsa för en älg är ett ur 

bilkörningsperspektiv en naturlig reaktion. Under det dynamiska testet hände det att 

testpersonen inte bromsade men däremot pekade mot älgen som befann sig i periferin. Om 

man intuitivt bedömer att älgen är så långt bort att den inte kommer att korsa bilens väg, och 

därmed inte utgör någon trafikfara, är det kanske inte längre lika naturligt att bromsa. Av 

denna anledning beslutades det att efter det dynamiska testet skulle implementationen ändras 

så att bilen och älgen kolliderar om bilen fortsätter med samma riktning och hastighet som vid 

älgens aktivering. Förhoppningen är att detta skall avhjälpa de flesta fall då testpersonen 

beslutar sig för att inte bromsa eftersom älgen är långt bort. Själva bromsningen består också 

av tre olika moment, släppa gasen, flytta foten till bromspedalen samt trycka ner den. I den 

reaktionstid som loggas ingår även ett mått på testpersonens snabbhet i utförandet av de tre 

stegen. Det kan därför vara lämpligt att testledaren tänker över om det är nödvändigt att göra 
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mätningar av den tid det tar för testpersonen att flytta foten från den ena pedalen till den andra 

för att på ett noggrannare sätt kunna jämföra olika testpersoners resultat, i de fall då detta 

önskas.  

 

Ett sätt att frångå problemet ovan skulle kunna vara att utöver inbromsning även godkänna 

andra detekteringssätt. Exempel på detta skulle kunna vara att släppa gasen helt eller att styra 

kraftigt åt sidan. Dessa två exempel har inte implementerats på grund av de svårigheter de 

medför. Om man vill sakta ner bilen lite men inte så mycket att man vill bromsa är det lätt att 

göra detta genom att bara lätta på gasen en liten stund. Skulle en älg ha aktiverats då men man 

inte sett den ännu skulle den ändå ha registrerats som detekterad, vilket skulle vara osant. På 

samma sätt är det svårt att avgöra vad som är att svänga kraftigt. Banan har i sin övre och 

undre del relativt kraftiga kurvor, risken skulle finnas att testpersonen svänger tillräckligt 

kraftigt för att registrera en inte ännu upptäckt älg som detekterad när denne i själva verket 

endast vill hålla bilen kvar på vägen. På alla delar av vägen skulle detta också innebära att 

man lätt skulle kunna hamna en bra bit utanför vägbanan. Utanför vägen beter sig inte längre 

den virtuella världen helt verklighetstroget, det går exempelvis att köra genom markytan, och 

det skulle därför kräva en mer omfattande modell av den virtuella världen för att godkänna ett 

sådant detekteringssätt. 
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Bilaga 1. tsim.ini använd 13 jan 2004 
[GENERAL] 
ShowCalibrationText=N 
ViewDepth=500 
 
 
[CAR] 
BrakeParameter=1 
AccelerationParameter=1 
MaximumVelocity=36 
ConstantDrag=40 
VelocityDependentDrag=40 
   
 
 
[LAP1] 
MooseDistance=
100 
MooseAngle=25 
 
Q1Moose=N 
Q1Zone=A 
Q1Direction=R 
 
Q2Moose=N 
Q2Zone=A 
Q2Direction=R 
 
Q3Moose=N 
Q3Zone=A 
Q3Direction=R 
 
Q4Moose=N 
Q4Zone=A 
Q4Direction=R 
 

[LAP2] 
MooseDistance=
100 
MooseAngle=25 
 
Q1Moose=Y 
Q1Zone=B 
Q1Direction=R 
 
Q2Moose=Y 
Q2Zone=A 
Q2Direction=R 
 
Q3Moose=Y 
Q3Zone=A 
Q3Direction=R 
 
Q4Moose=Y 
Q4Zone=C 
Q4Direction=R 
 

[LAP3] 
MooseDistance=
125 
MooseAngle=35 
 
Q1Moose=Y 
Q1Zone=C 
Q1Direction=R 
 
Q2Moose=Y 
Q2Zone=C 
Q2Direction=R 
 
Q3Moose=Y 
Q3Zone=C 
Q3Direction=R 
 
Q4Moose=Y 
Q4Zone=C 
Q4Direction=R 
 

[LAP4] 
MooseDistance=
100 
MooseAngle=25 
 
Q1Moose=Y 
Q1Zone=B 
Q1Direction=R 
 
Q2Moose=Y 
Q2Zone=A 
Q2Direction=R 
 
Q3Moose=Y 
Q3Zone=A 
Q3Direction=R 
 
Q4Moose=Y 
Q4Zone=C 
Q4Direction=R 
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Bilaga 2. Tuesday13January20041731SimulationLog.txt 
Date: Tuesday 13 January 2004 17:31:07 
 
SETTINGS: 
Brake Parameter: 1 
Acceleration Parameter: 1 
Maximum Velocity: 36 
Constant Drag: 40 
Velocity Dependent Drag: 40 
 
 
Lap: 1 
Quadrant: 2  
Zone: B 
Velocity: 0.00 km/h 
Time: 17:31:09 
 
Lap: 1 
Quadrant: 2  
Zone: A 
Velocity: 35.06 km/h 
Time: 17:31:40 
 
Lap: 1 
Quadrant: 1  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:31:52 
 
Lap: 1 
Quadrant: 1  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:32:03 
 
Lap: 1 
Quadrant: 1  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:33:04 
 
Lap: 1 
Quadrant: 4  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:33:57 
 

Lap: 1 
Quadrant: 4  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:34:51 
 
Lap: 1 
Quadrant: 4  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:35:10 
 
Lap: 1 
Quadrant: 3  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:35:22 
 
Lap: 1 
Quadrant: 3  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:35:38 
 
Lap: 1 
Quadrant: 3  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:36:11 
 
Lap: 1 
Quadrant: 2  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:36:44 
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Lap: 2 
Quadrant: 2  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:37:18 
 
Lap: 2 
Quadrant: 2  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:37:51 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
A moose was detected.  
Time since moose start: 
0:00:00:851 
Velocity when reacting: 
36.00 km/h 
 
Lap: 2 
Quadrant: 1  
Zone: C 
Velocity: 29.14 km/h 
Time: 17:38:04 
 
Lap: 2 
Quadrant: 1  
Zone: B 
Velocity: 28.38 km/h 
Time: 17:38:17 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
A moose was detected.  
Time since moose start: 
00:00:06:749 
Velocity when reacting: 
36.00 km/h 
 

Lap: 2 
Quadrant: 1  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:39:20 
 
Lap: 2 
Quadrant: 4  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:40:10 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
The moose was NOT 
detected. 
 
Lap: 2 
Quadrant: 4  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:41:01 
 
Lap: 2 
Quadrant: 4  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:41:21 
 
Lap: 2 
Quadrant: 3  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:41:34 
 
 
Lap: 2 
Quadrant: 3  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:41:49 
 

Lap: 2 
Quadrant: 3  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:42:22 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
The moose was NOT 
detected. 
 
Lap: 2 
Quadrant: 2  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:42:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 43

Lap: 3 
Quadrant: 2  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:43:29 
 
Lap: 3 
Quadrant: 2  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:44:30 
 
Lap: 3 
Quadrant: 1  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:44:42 
A moose was activated when entering the 
zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 125 
 
The moose was NOT detected. 
 
 
Lap: 3 
Quadrant: 1  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:44:53 
 
Lap: 3 
Quadrant: 1  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:45:54 
 
Lap: 3 
Quadrant: 4  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:46:44 
A moose was activated when entering the 
zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 125 
 
A moose was detected.  
Time since moose start: 00:00:49:631 
Velocity when reacting: 36.00 km/h 

Lap: 3 
Quadrant: 4  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:47:36 
 
Lap: 3 
Quadrant: 4  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:47:55 
 
Lap: 3 
Quadrant: 3  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:48:07 
A moose was activated when entering the 
zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 125 
 
The moose was NOT detected. 
 
 
Lap: 3 
Quadrant: 3  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:48:23 
 
Lap: 3 
Quadrant: 3  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:48:56 
 
Lap: 3 
Quadrant: 2  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:49:29 
A moose was activated when entering the 
zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 125 
 
A moose was detected.  
Time since moose start: 00:00:06:49 
Velocity when reacting: 36.00 km/h 
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Lap: 4 
Quadrant: 2  
Zone: B 
Velocity: 35.94 km/h 
Time: 17:50:03 
 
Lap: 4 
Quadrant: 2  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:50:26 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
A moose was detected.  
Time since moose start: 
00:00:07:210 
Velocity when reacting: 
36.00 km/h 
 
 
Lap: 4 
Quadrant: 1  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:50:39 
 
Lap: 4 
Quadrant: 1  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:50:51 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
A moose was detected.  
Time since moose start: 
00:00:06:329 
Velocity when reacting: 
36.00 km/h 
 

Lap: 4 
Quadrant: 1  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:51:54 
 
Lap: 4 
Quadrant: 4  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:52:44 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
The moose was NOT 
detected. 
 
 
Lap: 4 
Quadrant: 4  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:53:35 
 
Lap: 4 
Quadrant: 4  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:53:54 
 
 
Lap: 4 
Quadrant: 3  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:54:07 
 
Lap: 4 
Quadrant: 3  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:54:23 

Lap: 4 
Quadrant: 3  
Zone: A 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:54:55 
A moose was activated 
when entering the zone 
Angle to moose: 0 
Distance to moose: 100 
 
The moose was NOT 
detected. 
 
 
Lap: 4 
Quadrant: 2  
Zone: C 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:55:28 
 
 
 
 
Lap: 5 
Quadrant: 2  
Zone: B 
Velocity: 36.00 km/h 
Time: 17:56:03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Certecs rapporter 
Ett urval av rapporter från CERTEC 

Hansson, C  
Haptiskt ritprogram 
Examensarbete, Certecrapport 5:2003 
http://www.certec.lth.se/dok/haptisktritprogram/ 
 
Bengtsson, K., Nyström, M 
Symbol Support 
Examensarbete, Certecrapport 4:2003 
http://www.certec.lth.se/doc/symbolsupport/ 
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Algoritmer för huvudstyrning av dator 
Examensarbete, Certecrapport 3:2003 
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Lindholm, A 
Haptisk skattjakt 
Examensarbete, Certecrapport 2:2003 
http://www.certec.lth.se/dok/haptiskskattjakt/ 
 
Sjöström, C 
Non-Visual Haptic Interaction Design 
Doktorsavhandling, Certec 2:2002 
http://www.certec.lth.se/doc/hapticinteraction/ 
 
Gustafsson, J  
Excentrisk korrektion vid centrala scotom 
Licentiatuppsats, Certec 2:2001 
http://www.certec.lth.se/dok/excentrisk/
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Genom att konstruera mjukvara till en trafiksimulator är det möjligt att göra studier på 
perifera seendets rörelsedetektion. Simulationsmiljön, TSim, är uppbyggd så att en 
testperson (föraren) kör på en landsväg i ett virtuellt landskap. Älgar kommer under 
simulationens gång att dyka upp och från periferin röra sig mot vägen. Samtidigt loggas 
tiden från det att älgen dyker upp till att föraren, som har koncentrationen riktad mot 
vägen, uppmärksammar rörelsen och bromsar för att undvika djuret. Utvecklingen av 
simulationsmiljön har skett med 3D-tekniker i Visual C++ studio med DirectX-stöd. 
 
 
Den här rapporten hittar du också på internet: 
http://www.certec.lth.se/dok/periferaseendets/ 
 
 
 

Certec är en forsknings- och utbildningsenhet inom 
Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska 
högskola. Främst via Internet gör vi en stark satsning på 
”Certecmärkt” information. 
    Vi är ca 25 anställda och har en årsomsättning på 
omkring 14 miljoner kronor. Basanslag kommer 
huvudsakligen från Region Skåne och LTH. Projekt- 
medel får vi t ex från Wettergrens Stiftelse, Vinnova och 
ett flertal andra bidragsgivare. 
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