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Abstract
Eco-driving has acquired great importance in recent years because it is a way to reduce energy
consumption that can be applied to any type of vehicle. However, for these rules to be applied
requires a process of continuous learning and motivation. For this reason many eco-driving
assistants have emerged.
This paper presents Green Driving, a driver safety app for Android that detects inattentive
driving behaviors and gives corresponding feedback to drivers, scoring their driving and alerting
them in case their behaviors are unsafe. It’s about changing a person’s driving behavior by
providing some kind of advice to the driver. I have worked on an algorithm that is meant to
reduce the fuel consumption of users. The algorithm is deployed in an android application.
This application “Green Driving” is aimed at users with cars. It is basically like an assistant,
suggesting the user when he should make the right gear changes, when to increase/decrease
speed and avoids hard braking and rapid acceleration and etc. It is in order to drive
economically, ecologic and in turn save money and safety. This is a smart way of letting a user
drive economically and ecologic since almost everyone has an Android smartphone now.
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Sammanfattning
Eco-Driving har fått stor betydelse under de senaste åren eftersom det är ett sätt att minska
energiförbrukningen och kan tillämpas på alla typer av fordon. För att dessa regler skall kunna
tillämpas krävs en process som ger kontinuerligt råd och tips. Av denna anledning har många
Eco-Driving assistenter dykts upp.
Detta dokument presenterar ”Green Driving” som är en Android säkerhet applikation som
upptäcker ouppmärksam körbeteenden, ger motsvarande feedback till förare och varnar de vid
osäker körning.
Det är i princip en assistent som ger rekommendationer för att välja rätt växling och hastighet
och undvika kraftiga inbromsningar och snabb acceleration, mm. Detta är ett smart sätt att låta en
användare köra ekonomiskt och ekologiskt eftersom i dagsläget har nästan alla en Android
smartphone. Syftet är att förändra förarens körbeteende och minska bränsleförbrukningen som
kan bland annat leda till minskning av skadliga avgaser och undvika katastrof miljö
förändringar.
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1. Inledning
I dagens värld är klimatförändringar en av de största utmaningarna. Regeringar, den privata och
statliga sektorn och enskilda individer runt om i världen har engagerat sig. Syftet är att hitta olika
sätt att minska CO2 utsläppen och begränsa skadorna på människor och miljön som orsakas av
förändringar i de globala klimatmönster som finns idag.
Ökning av antalet fordon medför ökade miljöföroreningar med skadliga avgaser och ökad
användning av energi (olja, gas) som bränsle. Detta utgör ett globalt miljöproblem. På grund av
detta är minskningen av energiförbrukningen en prioriterad fråga för regeringar och
fordonstillverkare.
Det görs många ansträngningar för att rädda och förbättra miljön och minska den miljöförstöring
som sker. Industrin har vidtagit åtgärder för att spara energi och minska utsläpp från fordon. För
att ytterligare minska energiförbrukningen, krävs det även att bilförare bidrar till detta.
Enligt [1] förbrukas nästan 82 % av bränsle genom värmeförluster i motorn och resterande 18 %
som mekanisk energi. Flera studier visat att körstilen påverkar bränsleförbrukning och CO2
utsläpp [2] [3]. Enligt [3] kan effektiva förare spara 5-10% av bränslet.
Det huvudsakliga syftet med sparsam körning är att ändra förarens körbeteende genom att
erbjuda användbara råd eller tips. Även om det redan finns Eco-Driving lösningar och studier
kring körbeteende och Eco-Driving, är det ändå intressant att göra mer analys och utredning
inom detta område för att förstå hur man kan köra bil mer bränslesnålt.
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1.1 Bakgrund
Under 2010 ökade energiförbrukningen med 5,5 % till 12,9 MTOE (Million Tons of Oil
Equivalent) och nådde den högsta förbrukning hittills[4]. Ett sätt att ta itu med denna
oroväckande trend är att minska förbrukningen av fossila bränslen inom transportsektorn. I
Europa kommer cirka 23 % av koldioxid (CO2) utsläpp från transportsektorn och 71 % av dessa
utgör till vägtransporter [5]. Tidigare undersökningar har beskrivit att faktorer som fordonsvikt,
motorns effektivitet, växellåda, automatisk start/stoppfunktion, bromssystem, däcktyp, AC
system och farthållare påverkar bränsleförbrukning. Att tillmötesgå alla dessa funktioner medför
inköp av ett nytt fordon vilket många privatbilister är ovilliga eller oförmögna att göra för att
minska de totala CO2-utsläppen. Genom att anta en mer miljövänlig körstil kan då förarna
påverka CO2-utsläpp utan att köpa en ny bil.
För att minska bränsleförbrukning har flera åtgärder gjorts för att förbättra individernas körsätt.
Anledningen är att körsättet påverkar bränsleförbrukningen antingen positivt eller negativt,
aggressiva körvanor kan t.ex. leda till ökning av bränsleförbrukningen med 30 % [6].
Eco-Driving är en körstil för att främja bränsleeffektivitet därmed minska CO2 utsläppen samt
trafiksäkerhet. Eco-Driving program ger en mängd olika råd till föraren under körning. Detta
innebär att föraren kör på ett smartare och mer bränslesnål sätt. Att alltid omsätta denna kunskap
i praktiken är svårt därför är det nödvändigt att utveckla lösningar som kontinuerligt ger råd för
att köra på ett ekonomiskt sätt.
Det finns Eco driver utbildningsprogram som en lösning där förarna lär sig tekniker för att
minimera bränsleförbrukningen. Förutom utbildningsprogram på plats, ges Eco-Driving råd
genom broschyrer, körsimulatorer, webbplatser och fordonets Eco-Driving system.
Populariteten i smartphone-teknik och mobilapplikationer leder till användning av Eco-Driving
mobiltelefonapplikation som en annan lösning. Användningen av en mobiltelefonapplikation
som ger råd, varningar och andra intressanta motor-parametrar skulle kunna verka lockande för
förare för att köra mer effektivt. Dessa applikationer informerar förarna om deras körstil och ger
feedback om körningen.
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1.2 Syfte och Mål
Syftet med projektet är att tillverka ett stöd vid bilkörning i form av en mobilapplikation för att
påverka förarens körsätt mot en miljövänlig och säker körning. Applikationen ska kunna
kommunicera med bilen för att hämta in realtids data samt andra data från externa källor.
Insamlade data ska sedan analyseras och presenteras i form av grafik samt larm och ljud för att
göra föraren uppmärksam. Prioritet ligger på implementation av viktiga funktioner såsom
hastighet och rpm, lämplig växel byte, stop/start funktion, acceleration och bromsning och en
feedback status som påverkas av dessa faktorer. Dessa faktorer och parametrar ska ha inverkan
på bränsleförbrukning och om tid finns läggas till ytterligare funktioner.

1.3 Frågeställningar
•
•
•
•
•

Vilken typ av data som ska samlas in?
Hur samlas data in från bilen och övriga källor?
Vilka parametrar används för att karakterisera körbeteende?
Hur presenteras körbeteendet för föraren?
Vilken mjukvara och hårdvara är lämplig att använda?

1.4 Avgränsningar
Vissa begränsningar i denna studie påverkar resultatet och det önskade målet. Dessa faktorer är:
•
•
•
•

Applikationen är endast kompatibelt i operativsystemet Android.
Applikationen visar inte vägtrafiksituationer.
Endast ett fordon används för analyser och tester.
Ingen analys av sparade data görs utan endast ”on-line” analys av data presenteras för
föraren vid körning.

10

11

2. Teori
2.1 Eco Driving
Bränsleeffektiviteten varierar baserat på olika kör beteende; tillexempel aggressiva förare
förbrukar 30 % mer bränsle än konservativa förare. Aggressiva förare visar riskfyllt beteende
vilket kännetecknas främst av fortkörning, ofta körfälts-byte och manövrering utan signalering. I
kontrast till detta finns det ett annat kör beteende som är Eco Driving. Eco Driving är ett smart
sätt att köra som leder till minskning av bränsleförbrukningen med 15 %, lägre utsläpp av
växthusgaser, ökad trafiksäkerhet och reducering av antal olyckor[7], och det beror på individens
körsätt. Det presenterar en strategi för att minska bränsleförbrukningen som är oberoende av
fordonstyp. Grundsynen till detta är att ge positiva körnings-attribut för individens dagliga
körvanor. Ett av de största problemen i Eco-Driving system är att identifiera vilka faktorer som
påverkar energiförbrukningen. Eco-Driving "regler" uppdateras kontinuerligt men de
grundläggande egenskaperna hos Eco-Driving är desamma och kan sammanfattas i följande
huvudbegrepp.
§

En bil som kör konstant och håller en jämn hastighet förbrukar mindre bränsle än en bil
som accelererar. Därför är det bäst att snabbt komma upp i hastigheten som önskas och
inte dra ut på accelerationsfasen och kraftig acceleration och inbromsning bör undvikas.

§

Motoreffektiviteten ökar med motorbelastning och den inre friktionsförlusten minskar
med minskande motorhastigheten. Kombinationen av höga belastningar och låga
motorvarvtal kan spendera mindre bränsle för samma effekt som matas av motorn.

§

En del av energi förloras i bilens motor genom inre friktion. Dessa förluster ökas med
motorns varvtal. Genom att köra vid låga motorvarvtal kan dessa förluster begränsas,
vilket minskar bränsleförbrukningen. Det är därför lämpligt att växla upp före 2500 varv
per minut(rpm) i bensin bilar och före 2000 rpm i dieselbilar

Många förare är omedvetna om hur de kan omsätta dessa regler och minska
energiförbrukningen. Det krävs då motivation och lärande av grunden till Eco Driving och med
hjälp av en teknik kallad feedback teknik kan detta genomföras. Det finns flera studier som
Boriboonsomsin Kanok et al. [8] som utvärderar lämpligheten av Eco-Driving feedback teknik
och resultatet visar en förbättring av bränsleeffektiviteten på 1% på motorvägar och 6% på
stadskörning.
Eco-Driving teknik syftar till att göra föraren medveten om sin körstil och förbrukning av bensin.
Föraren tar emot informationen genom en feedback-teknik, medan tekniken behöver data för att
bedöma förarens körsätt.
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2.2 Eco-Driving regler
De flesta relevanta tips och tricks i Eco-Driving kan användas i utbildningsprogram,
kommunikation och alla andra aktiviteter som rör medvetandehöjande eller genomförande av
miljödrivelementet. Dessutom har flera arbeten beskrivit regler som vanligtvis används för EcoDriving. I denna studie avser körsättet en egenskap hos förare i termer av parametrar relaterade
till bränsleförbrukningen. Eco Driving regler [9] är följande:
Se framåt och förutse trafikflödet: En regel är att titta på vägen så långt fram som möjligt och
förutse omgivande trafikflödet med jämn hastighet för att undvika onödiga inbromsningar.
Håll jämn hastighet vid låg rpm (varv per minut): Detta är en metod för att köra jämnt genom
att använda högsta möjliga växel, eftersom hög hastighet med högt varvtal ökar bränsleförbrukningen.
Växla upp så snart som möjligt: Eco Driving rekommenderar föraren att växla upp före 2500
varv per minut(rpm) i bensinbilar och före 2000 rpm i dieselbilar utan att glömma trafiksituationer och fordonsspecifikation.
Accelerera och bromsa mjukt genom att släppa gaspedalen i tid: Denna teknik har en positiv
inverkan på både bränsleförbrukningen och CO2-utsläpp.
Kontrollera däcktrycket ofta: Det är viktigt att kontrollera däcktrycket ofta, minst en gång per
månad för att undvika risken att köra med lågt lufttryck, vilket kan orsaka olyckor och förbrukar
mer bränsle.

Fig1. En bild som visar Eco Driving regler [9]

Utöver de gyllene reglerna för Eco Driving finns även silver regler. Några är följande:
•
•
•
•

Välj ett bra fordon som kan spara bränsle och har en låg emission.
Undvik att använda bilar till korta resor.
Kör så snart som möjligt efter att motorn startat; värm inte upp motorn genom tomgång.
Stäng av motorn vid längre stopp.
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2.3 Tidigare studier
Tidigare studier har undersökt sambandet mellan körbeteende och bränsleförbrukning. De har
också nämnt att Eco-Driving är en av de tekniker som används för att spara bränsle och minska
CO2 utsläppen. Många regionala och globala studier visar betydande fördelar med
bränslesnålkörning. Grunden till Eco Driving är att ge allmänna råd till föraren för att förbättra
körsättet. De råden kan vara till exempel att accelerera långsammare, minska hastighet m.m.
Ett relaterat arbete är "Driving Style Analysis using Data Mining Techniques"[10]. Syftet är att
varna förare beroende på körstil för att undvika risken för olyckor. För att samla in data från
fordonet, har Gipix-102B spårningsenhet använts, vilket är en GPS-baserad enhet och ger
information om fordonets position och andra viktiga parametrar såsom tid och hastighet. Enheten
installerades på det övervakade fordonet. Experimentet utfördes på tjugofem olika förare genom
att låta de köra på samma linje i nio spår. En statistisk analys av relevanta parametrar såsom
hastighet, acceleration och bromsning är utförd med hjälp av data mining tekniker som
Hierarkisk Cluster Analysis (HCA) och Principal Component Analysis (PCA). HCA metoden
används för att gruppera förarna med relevanta körparametrar och PCA används för att
transformera data innan HCA utförs.
Ett annat arbete ”Artemisa: Using an Android device as an Eco-Driving assistant” [11] föreslår
en körassistent som gör rekommendationer för att minska bränsleförbrukningen. Lösningen
kräver endast en smartphone och en OBD/ Bluetooth-enhet. Syftet är att undvika situationer som
orsakar ökning av bränsleförbrukningen. Det viktigaste bidraget med detta arbete är
användningen av artificiell intelligensteknik för att utfärda Eco-Driving tips som är bäst
anpassade till användarprofilen, fordonets egenskaper och vägtillståndet. Genom flera Androidenheter och ett dataset, har man med hjälp av 2250 förarprov som används i tre olika
fordonsmodeller med 25 olika förare på tre olika linjer, försökt att korrekt bedöma och validera
den föreslagna lösningen. Resultaten visar att systemet reducerar bränsleförbrukningen med
11,04% i genomsnitt och även, i vissa fall, är bränslebesparing som är större än 15 %.
Det har förekommit ett antal Eco-Driving program i Europa och resultaten har visat en
förbättring på bränsleekonomi med 5 % till 15 % [7]. Boriboonsomsin [8] har gjort en studie om
hur man använder realtid feedback på bränsleekonomi och förarens körbeteende. De införde
återkopplingsmekanism i realtid som ger föraren information om bland annat aktuell ekonomi
och CO2. Denna forskning baserades på en bråkdel av fordonstyper i USA (20 olika bilmodeller).
För detta användes en redan befintlig Eco-Driving enhet kallad Eco-Way och bilens OBD-IIenhet. Resultaten visade att i genomsnitt var det en förbättring av bränsleekonomin på 6 % vid
stadskörning och 1 % vid körning på motorväg.
De hade också ett frågeformulär för de deltagande förarna. Från enkäten ville de flesta av förarna
anpassa sig till och Eco-Driving men de ville inte betala något extra för en Eco-Driving enhet.
Det är därför viktigt att utveckla en billig metod för att främja Eco-Driving.
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Möjliga bränslebesparingar genom användning av miljövänligt körbeteende har studerats av
många forskare. Besparingspotential varierar från 5 % till 32 %, [12]. Dessa forskares slutsatser
presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Bränsle besparing enligt några forskare[12]

Det finns redan på marknaden flera kommersiella lösningar som gör det möjligt för föraren att
förvärva nya vanor för att uppnå en effektiv och miljövänlig körning. Smartphone applikationer
med Eco-Driving program använder GPS-sensorn och accelerometer för att ge
rekommendationer för föraren genom att analysera körstilen.
Ett exempel på Eco Driving applikation är greeenMeter programmet[13] (se figur 2), vilket visar
en Eco-Driving effektivitet mätare. Förutom denna mätare finns ytterligare feedback mätare som
visar CO2-utsläppen, bränsleeffektivitet, och bränslekostnader.

Fig. 2. GreenMeter Applikation användargränssnitt[13]

Detta gränssnitt visar med färg och visaren är på rött när det konsumeras mer bränsle och på
grönt vid mer effektivt körning. Om man börjar konsumera mer bränsle eller kör mer aggressivt,
flyttar pekaren till det gula och röda områden. Utöver detta får man en motiverade poäng för
körbeteendet vid varje resa.
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Ett annat Eco-Driving smartphone program heter DriveGain [14] som är en produkt från
DriveGain Ltd. i Storbritannien. Detta är en känd applikation på grund av kvaliteten på Eco
Driving feedback. Det täcker mer än 25000 fordonstyper i databasen och ger feedback beroende
på fordonstypen såsom korrekt växling vid acceleration, inbromsning och mest effektiv
medelhastighet. DriveGain programmet körs endaste på Apple operativsystem (iOS), därför
endast IPhones-modeller är kompatibla. Dessa modeller har en GPS och accelerationssensor som
möjliggör DriveGain applikationen att få uppgifter från dessa komponenter. Se figur 3.

Fig. 3. DriveGain applikation användargränssnitt[14]

Gränssnittet visar optimal växling (rekommenderade växel=5), resans poäng(=69), och typ av
fordon. Feedback meter ligger i den centrala delen av skärmen, och under detta finns funktioner
som musik spelare, poäng-listor, uppgradering med ny feedback mätare och inställningar för
programmet. När programmet startas, biltypen blir vald och en GPS-signal tas emot.
Applikationen ger olika typer av feedback information som bedömningen av acceleration,
bromsning, CO2-utsläpp och kostnader. Alla dessa tre feedbackmätningar (Acceleration, Brake,
Speed) visas på en skala med färg rött till grönt där grönt är mest ekologiskt samt med poäng
från 0 till 100. Resans poäng visas i det övre högra hörnet på skärmen, 0 (minst) och 100 (mest
ekologiskt) och beräknas utifrån data som samlas in från acceleration, bromsning och
hastighetsvärden med hänsyn till bilens typ och modell.
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2.4 Utvärdering av tidigare projekt
Genom utvärderingen av tidigare projekt har vi sett att ”Driving Style Analysis using Data
Mining” har en komplicerad analysteknik på insamlade data i en webbserver. Lösningen samlar
förarens körbeteende data för analys som kostar och är tidskrävande.
Ser man på de funktioner som finns på Eco Driving applikationer idag, får man veta vilka
parametrar som påverkar bränsleförbrukning och hur dessa kan användas. Vissa applikationen
som ”GreenMeter” använder sig endast av mobiltelefonsensorer som GPS och Accelerometer för
Eco Driving feedback och körbeteende analys. De använder inte sig av bilens realtidsparametrar
varför analysen inte blir särskilt noggrann. Bättre är att samla in data från bilen då dessa visar
korrekt information om körsättet och kan påverka Eco Driving-feedbacken.
Dessutom har en annan lösning ”Artemisa” projektet studerats. Detta hämtar inte data endast
från GPS och mobilsensorer utan också från bilens parametrar genom en OBDII adapter.
Beroende på vilka parametrar som efterfrågas, skickar bilen data till mobilenheten och används
sedan för feedback eller större analys. Lösningen använder data från fordonssensorer för att
bedöma körstilen från energieffektivitetssynpunkt och sedan leverera effektiva Eco-Driving tips.
Det som är unikt i alla dessa lösningar är att det har tagits hänsyn till Eco Driving regler och alla
har samma mål att köra ekologiskt och miljövänligt.
Målet med dessa applikationer är också bland annat att ha ett tydligt användargränssnitt som
hjälper föraren att kommunicera lätt med skärmen och förstå alla rekommendationer, varningar
och tips.
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2.5 Insamling av fordonsdata
2.5.1 OBD II Diagnosuttag
För att förbättra bland annat säkerheten och miljövänligheten finns diagnossystem i fordon. Det
är anslutning standardiserat som används för att läsa av fordonparametrar och felkoder över hela
världen. Standarden kallas för On-Board-Diagnostics, OBD eller OBD-II [15] och i händelse av
fel ska en lampa kallad MIL (Malfunction Indicator Lamp) tändas för att ge föraren
uppmärksamhet[16]. Ett diagnossystem har till uppgift att detektera fel och helst isolera fel, dvs.
peka ut vilken komponent som är felaktig, se figur 4.

Fig4. I bilden ovan ser vi en OBD II diagnos uttag som är monterade i alla bilar sedan 1996, detta är till
för att kunna undersöka bilens felkoder och parametrar. [17]

Alla bilar som är byggda efter 1 januari 1996 har ett OBD-II-system. Standarden definierar
vilken typ av diagnoskontakt, stiftkonfigurering och vilka fordonsparametrar som kan läsas ut. se
figur 5.

Fig5. OBD II connector[15]

Det finns fem grundläggande OBD-II protokoll och flesta av fordonen använder endast ett av
dessa protokoll idag.
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OBD-II Parameter PIDs
OBD-II Parameter ID(PIDs) är koder som används för att begära data från fordonet. Många
tillverkare har fastställt sina egna PIDs för sina fordon. PIDs är en del av SAE standard J/1979
och måste finnas i alla bilar som säljs sedan 1996[18]. Det finns 10 mode av OBD-II oavsett
vilket protokoll som används, såsom visas nedan i tabell 2. Det är inte obligatoriskt att alla
fordon stöder alla koder.

Tabell 2. OBD-II modes

2.5.2 CAN buss
CAN-buss [19] är ett av de mest populära kommunikationsprotokoll inom fordonsindustrin,
vilket gör att olika komponenter i bilen kan kommunicera med varandra. Protokollet grundades
av Robert Bosch 1983 och officiellt släppts 1986. Det är det senaste protokollet som stöds av
OBD-II-systemet.
CAN används används i fordon främst för motorstyrning, bromssystem, styrning av växellådor,
antikrocksystem och antisladdsystem.

CAN meddelande
För att veta det dynamiska beteendet hos fordonet används realtidsinformation som kan hämtas
från bilen. Kommunikationen mellan utrustning i bilen sker genom CAN buss meddelanden och
informationen samlas in via OBD-II.
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Informationen paketeras och sänds i en meddelanderam där meddelande information finns och
en identifierare används för att märka ut meddelandet. Genom att packa upp och titta på
identifieraren kan alla noder som har tillgång till nätverket få informationen om ram
meddelandet och värdera själva om informationen är relevant eller inte.
Som respons till meddelanderam skickar noderna ut ett meddelande som innehåller en
bekräftelse kallas för ACK(Acknowledgement). Alla noder kan skicka bekräftelsen oavsett om
de har användning av innehållet eller inte. På detta sätt kan eventuella fel på bussens noder
upptäckas. [20]. Standard CAN-ram beskrivs i nedanstående figur 6.

Fig6. Standard CAN: 11-bit Identifier [21]

Varje ram fält har följande beskrivning:
§
§

§
§
§
§
§
§

§

SOF (start av ram) bit: är början av ramen med längden 1 bit och dess värde är alltid noll
(dominant bit).
Arbitration ID: består av två områden som är identifierarfältet (11 bitar) och RTR
(Remote överföringsram) innehåller bara en bit. Identifierarfältet identifierar
meddelandet och indikerar prioritet och RTR fältet avgör också vilken typ av tjänst ska
användas och dess värde är alltid noll.
IDE (Identifier förlängning) bit: Ett fält som tillåter differentiering mellan Standard och
Extended CAN ram.
R0-Reserverad bit: för eventuell användning av framtida standard ändring.
DLC-Data längd kod 4-bitars (DLC): det innehåller antalet byte av data som överförs.
Data: är ett område som består av de viktigaste uppgifterna. Den innehåller mellan 0-8
byte.
CRC (cyklisk redundanskontroll): Den innehåller 15 bitar cyklisk redundans kod och
innehåller information om datasäkerhet.
ACK (kvittering): är ett område som används för att kontrollera om några andra noder
förutom sändaren har fått ett felfritt meddelande. ACK gör det möjligt för sändaren och
mottagaren för att kommunicera med varandra och inser om meddelandet är felfritt eller
inte. AD kallas också ACK-avgränsare som bestämmer slutet av bekräftelse område
genom att skicka en recessiv bit.
EOF (End of Frame): består av sju recessiva bitar. [21]
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2.5.3 OBD-Adapter
Det måste finnas en adapter som anslutas till OBD diagnosuttag för att erhålla data.
ELM327 har sina egna AT-kommandon. Dessa kommandon i ELM327 enheten börjar med
tecknen "AT", medan de OBD kommandon innehåller endast ASCII-koder för hexadecimala
siffror. Alla dessa meddelanden ska avslutas med carriage return tecken annars skulle ELM
avbryta hela meddelandet med hjälp av sin interna timer på cirka 20 sekunder och ’?’ skrivs ut
och visar att input inte har förståtts. ELM-enheten är inte skiftlägeskänsligt så kan kommandona
vara på form Atz eller ATZ, det spelar ingen roll. Istället för att skicka ett kommando om och om
igen, skicka det med ett kontrolltecken i slutet vilket gör det möjligt att upprepa kommandot.[22]

Fig7. ELM 327 block diagram[22]

Figur 7 representerar blockschema av en ELM327 enhet. RS232-gränssnitt kan antingen vara
USB eller Bluetooth-gränssnitt. Statuslampan i enheten börjar lysa när enheten är ansluten och är
redo att ta emot kommandon. Den har ett litet minne som sparar data.[22]
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ELM327 Bluetooth OBD scanner
Traditionella OBD-II adapter använder trådbundna anslutningar, men Bluetooth har dykt upp
som ett trådlöst alternativ. Det finns flera Bluetooth adaptrar. Super Mini ELM327 Bluetooth
OBD scanner[23] är ett exempel på Bluetooth OBD scanner som är för närvarande den minsta,
billigaste och lättaste adapter på marknaden. Det innebär att man kan diagnostisera fordons
problem, återställa fel, utnyttja resultatstatistik och i princip se all info om fordonet. Beroende på
placeringen av OBD-port, ger det en kompakt design med fördel framför större format av
adaptrar.

Fig8. ELM327 Bluetooth OBD scanner[23]

ELM 327 USB OBD scanner
Felkodsläsare ELM327 USB [24] till OBD2 16-Pin är även kallad för bil diagnosverktyg. Man
kan enkelt kvittera felkoderna på bilen med denna OBD2 felkodsläsare. Det är perfekt när man
vill hitta felet på bilen. Detta fungerar på de flesta bilar tillverkade i 1996 eller senare. ELM 327
USB kopplas till datorn via USB-ingången och till bilens OBDII uttag. Enheten hittar enbart
motorkoder och om man vill hitta mer system information så krävs en mer avancerad läsare.

Fig. 9. ELM 327 USB OBD scanner[24]
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2.6 Insamling av extern data
Fordonet har ett stort antal sensorer som gör det möjligt att skaffa information om olika
parametrar i bilen. En del av denna information kan även erhållas genom externa sensorer därför
är det ett bra ide att kombinera fordonets data med externa sensorer. Några skäl beskrivit nedan:
§

§
§

Det kan hända att vi inte kan få tillgång till sensordata som tillhandahålls av bilen
eftersom den använder icke-standardiserade PID. I det här fallet kan man använda den
information som tillhandahålls av externa källor.
Fordons sensorer utsätts för extrema situationer så att de kan lätt skadas.
Det är inte säkert att all data som behövs finns i bilens sensorer såsom GPS.

2.6.1 GPS-data
Global Positioning System (GPS) är ett satellitbaserat navigationssystem som består av ett
nätverk av 24 satelliter placerade i olika omloppsbanor runt jorden. GPS var ursprungligen
avsedd för militära tillämpningar men på 1980-talet gjordes systemet tillgängligt för civilt bruk.
GPS fungerar i alla väder, var som helst i världen, 24 timmar om dygnet. Det finns inga
abonnemangsavgifter eller andra avgifter för användning av GPS. GPS-satelliterna går runt
jorden två gånger om dygnet i en mycket exakt omloppsbana och sänder tid och positions
information till jorden. GPS-mottagare tar emot denna information och använder triangulering
för att beräkna exakt position. Huvudsakligen jämför GPS-mottagaren den tid som en signal
sänds av en satellit med den tid signalen togs emot. Tidsskillnaden anger avståndet till satelliten,
[25]. Se figur 10.

Fig10. GPS satelliten system[25]

Med hjälp av GPS kan man erhålla positioner och beräkna parametrar för ett rörligt objekt. Som
t.ex. den relativa hastigheten baserat på sträckan som omfattas av en viss tid.
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2.6.2 Internet-data
Med tekniken General Packet Radio Service (GPRS) överförs data till mobiltelefoner och andra
apparater med hastigheter mellan 30 och 100 kilobyte/sekund. [26] Apparaten måste vara
ständigt uppkopplad mot internet för att kunna använda sig av internet och dess online
webbsidor.
Klient/server [27] är ett kommunikations-begrepp vilket kommunicerar olika programvarukomponenter med varandra via ett tydligt gränssnitt. Kommunikationen bygger på att den
ena komponenten begär tjänst av den andra. Se figur 11. Då väder information hämtas från
internet funkar mobiltelefonen som klient och väderwebbserver som server.

Fig. 11. Klient/server kommunikation

2.6.3 Sensor-data
En sensor [28] är ett samlingsbegrepp på en komponent som insamlar, konverterar och i vissa
fall distribuerar någon form av signal eller data. De flesta smarta enheter har inbyggda sensorer
som mäter rörelse, orientering och olika miljöförhållanden. Dessa sensorer som mobiltelefoner
kan tillhandahålla rådata med hög precision och noggrannhet och är användbart om man vill
övervaka en bils rörelse, position eller förändringar i omgivande miljön kring bilen. Androidplattformen stöds tre breda kategorier av sensorer:
Rörelse-sensorer: Dessa sensorer mäter accelerationskrafter och rotationskrafter längs tre axlar. I
denna kategori ingår accelerometrar, gyroskop och rotationsvektorgivare.
Miljö-sensorer: Dessa sensorer mäter olika miljöparametrar såsom omgivande luftens
temperatur, fuktighet, tryck och ljusintensitet. I denna kategori ingår barometrar, fotometrar och
termometrar.
Positions-sensorer: Dessa sensorer mäter den fysiska positionen. I denna kategori ingår
orienteringssensorer och magnetometrar.
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2.7 Presentation och Bearbetning
Enheten som ska användas måste ha som minimikrav för att exekvera programmet. Andra krav
är:
§
§
§
§
§
§
§

GPRS/3G/LTE Anslutningar: Tillåter oss att ansluta till Internet för att ta reda på aktuella
väderförhållanden.
GPS: Det används för att bestämma fordonets position. Om GPS-signalen inte är
tillgänglig, kan nätverksplats användas.
Bluetooth anslutningar: Tillåter mobil enhet Bluetooth/OBD2 adapter anslutning för att
få den diagnostiska portens information.
Orientering och accelerometersensorer: Ger värdet på variabler som påverkar den
förbrukade energin. Visar vägens lutning och fordonsaccelerationen.
Möjligheter att spara data för databas analysen.
Beräkningskapacitet
Lämplig skärm storlek för grafisk presentation.

Det finns olika plattformar som är lämpliga att använda för presentation av insamlade-och/eller
bearbetade data för föraren av bilen såsom:
§
§

Smartphones
Surfplatta

2.7.1 Smartphones
En smartphone [29] är en mobiltelefon med ett avancerat mobil i gränslandet mellan mobil och
dator. Operativsystemet i mobilen ger möjlighet att installera mer avancerade program eller
appar. Förutom enkla inbyggda funktioner i mobiltelefoner kan man göra betydligt mer i
smartphones. De flesta smartphones har digitalkamera, GPS-navigation, mediaspelare, trådlöst
nätverk, Bluetooth och mobilt bredband. En smarttelefon skiljer sig från en surfplatta framförallt
genom att den har mindre skärm och inbyggd mobiltelefonifunktion.

2.7.2 Surfplatta
En surfplatta [30] är en bärbar handdatorn vilket är större än en mobiltelefon och mindre än en
vanlig bärbardatorn. Detta har pekskärm av multi-touch typ som styrs av fingertopparna. Vissa
av surfplatta modeller har inbyggd 3G-uppkoppling och liknar smarttelefon men med större
skärm och batterikapacitet. En nyckelkomponent bland pekdatorer är touch input. Detta tillåter
användaren att enkelt navigera och skriva på ett virtuellt tangentbord på skärmen, vanligen direkt
med fingrarna eller med en passiv penna.

25

2.8 Programmeringsmiljö
I det här avsnittet presenteras två olika utvecklingsmiljöer för programutveckling. En
avgränsning för projektet är att skapa en Android applikation och då undersöks bara möjliga
alternativ som passar Android programutveckling. Det är därför att andra operativsystem så som
IOS och Windows inte presenteras här.

2.8.1 Android Studio
Android Studio är den officiella Integrated Development Environment (IDE). Det är utvecklad
av Google för att utveckla applikationer till operativsystemet Android[31]. Baserat på JetBrains
”IntelliJ IDEA programvara” utformats Android studio speciellt för Android utveckling. Detta
innehåller alla nödvändiga funktioner för applikation programmeringen och har ett
användarvänligt gränssnitt. Programmeringsspråk till Android utvecklingsmiljön är Java och
XML.

Java: Programmeringsspråk till Android utvecklingen är Java [32]. Java är ett objekt orienterat
programmeringsspråk och har mycket influenser från C, C++ och C#. En stor fördel med Java är
att det är nästan plattformsoberoende och man kan köra programmet i alla miljöer till vilka det
finns en javamotor. Det andra fördelen är att språket har ett stort bibliotek med färdiga
datastrukturer, bibliotek och ramverk.

XML: XML är en förkortning och står för (eXtensible Markup Language). Detta är ett format
anpassat för att lagra/beskriva data och används för att skapa Androids layouter [33]. Fördelen
med detta är att källkoden separeras bättre från presentation av programmets utseende och blir
lättare att förstå. Detta innebär att man kan ändra eller anpassa layouten utan att behöva
modifiera källkoden.

SQLite : SQLite är en databashanterare som bygger på Structured Query Language (SQL) [34].
SQLite är ett lib för att behandla textfiler som databaser och till skillnad från MySQL körs inte
SQLite i någon server. Fördelen är att SQLite är snabbare än de "riktiga" databaser vilket gör att
projektet blir enklare att installera. Nackdelen är att det passar inte till stora projekt.

2.8.2 Eclipse
Den officiella integrerade utvecklingsmiljön som stödjer Android är Eclipse [35] som använder
sig av utvecklingsverktyget Android Development Tools (ADT) Plugin. Eclipse är en generell
öppen utbyggbar utvecklingsmiljö. Detta innebär att vem som helst kan hämta källkoden till
Eclipse och använda. Eclipse är en ganska bred utvecklingsmiljö vilket är inte begränsade till
endast ett programmeringsspråk och används för att utveckla programvara. Nästan alla språk
såsom C,C++.C#, Java, ... kan använda Eclipse som programmeringsplattform.

26

27

3. Metod
I början av projektet har jag och handledaren träffats en gång i veckan. Det tog inte lång tid för
att få en klar bild om hur systemet skulle fungera. Som projektmodell utgick jag ifrån LIPS
modell[36]. Detta innebär att man delar upp projektet i tre delar som är förstudie, utvecklingsfas
och utvärderings fas.
Under förstudie har kravspecifikationen och projektplan skrivits. Utvecklingsfasen går ut på att
man gör själva jobbet och utvecklar projektet. Sista fasen är att avsluta och testa projektet och se
att hela systemet har klarat av testerna och fungerar samt att skriva en projektrapport.

3.1 Planering och problemformulering
För att starta projektet och lösa problemet, bestämde jag att skapa ett stöd till förarna i form av
Android applikation. Mobil applikationen hämtar in data från olika källor och analyserar detta
för att kunna ge feedback till förarens körning.
Det gjordes en del arbete med att inhämta information om hur en applikation skapas och hur
detta kan kommunicera med en ytter enhet. Efter en kort tids arbete tilldelades projektet i mindre
delar och bestämdes även vilken hårdvara och mjukvara som kunde användas. Data som ska
samlas in ska ha ett förhållande med Eco Driving regler. Applikationen jobbar då på faktorer och
parametrar som påverkar bränsleförbrukning.

3.2 Tidsplan, Kravspecifikation och Testspecifikation
För att få en bra överblick av uppgiften och strukturera upp arbetet togs det fram en tidsplan som
beskriver de olika aktiviteterna som projektet består av. Tidigt under projektets gång togs även
en kravspecifikation fram som beskriver de olika krav som ställs på projektet och används för att
se till att projektet uppfyller de mål som ställts.
Kravspecifikationen delades upp i baskrav som ska vara utförda vid projektets avslut, samt
extrakrav som utförs i mån av tid.
Med hjälp av kravspecifikationen tas en testspecifikation fram för att i slutet av projektet
använda denna för att testa att applikationen uppfyller de krav som ställts.
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3.3 Presentation och Bearbetning
Idag finns ett par hundra miljoner användare av surfplattor, men nästan två miljarder smartphone
användare. Alla de bästa spel, program och nya idéer kommer först på smartphonen.
Smartphonen har också bättre batteritid och standard skärm jämfört med surfplattor. Pga. dessa
anledningar är smartphone bättre val för presentation av applikationen. I figur 12 ser vi tydlig
användning av både smartphone och surfplattor när man sitter i bil. Nästan 60 % använder
Smartphones och endaste 35 % använder surfplattor. Projektets applikation är att hjälpa förarna
till en sparsam körning oavsett om de äger smartphones eller surfplattor. Applikationen är
kompatibel med surfplattor också men rekommenderas inte.

Figur 12. Användning av surfplattor och smartphone[37]

3.4 Programmeringsmiljö
Android Studio är officiella IDE för Android och har många nya funktioner och uppdateras
automatiskt. Det är ett bra val för Android utveckling för att det är utformad för konstruktion av
Android applikationer, medan Eclipse består av ett användargränssnitt för olika ändamål med
olika plattformar och språk. Den viktigaste fördelen är Gradle i Android studio vilket är bättre
och smidigare jämfört med äldre system Ant i Eclipse. Tillexempel för att bygga komplicerade
projekt behövs åtminstone en eller två minuter i Eclipse medan Android studio bygger samma
projekt på mindre än 30 sekunder.
Det behövs inte importera hela biblioteket till projekt i Android studio utan bara en rad till
bibliotekets dependences läggs till så att det inte tar större utrymme.
Arbeta med Eclipse kan vara svårt ibland, förmodligen vid felsökning och att utforma layouter.
Med hänsyn till ovannämnda anledningar så valdes Android Studio som programmeringsmiljö
till projektet.
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3.5 Insamling av fordonsdata
I detta arbete utförs en datainsamling från CAN-buss på en bil genom OBD-II gränssnittet med
hjälp av en 327ELM Bluetooth adapter. Skälet att använda ELM327 Bluetooth adapter istället
för en USB adapter är att det inte är trådlöst, är enkelt att placera i bilen, tar liten plats och är
billig. Således uppfyller ELM Bluetooth enheten alla krav. Den är också lämplig att
kommunicera med Android-enhet och är enkel att hantera för användarna. ELM327 enheten
fungerar som en brygga mellan OBD och ett seriellt gränssnitt. Den har förmågan att upptäcka
och tolka alla OBD protokoll. Det erbjuds även stöd för en höghastighetskommunikation och en
låg strömförbrukning i viloläge och är även anpassningsbar.
Bluetooth Adapter ELM327 konverterar diagnostiska signaler från bilen via OBD-kontakt till
seriell data. Diagnostiskuttaget (OBD II)ger många uppgifter om motorstyrenheten och andra
delar av fordonet. För att få tillgång till informationen kommer en identifierare att användas som
kallas PID[25]. Processen för att erhålla värdena från fordons givare är följande, detta syns även
i figuren nedan.
•
•
•
•

Mobilenheten skickar PID till Bluetooth adapter
Bluetooth adapter skickar PID till fordonets CAN buss
CAN-bussen identifierar PID och svarar med värdet för denna PID
Bluetooth-adaptern läser svaret och sänder till mobilenheten

I figur 13 ser vi processen för kommunikationen mellan mobilenhet och OBD-porten.

Fig. 13. Kommunikation mellan mobilenhet och OBD port
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3. 5.1 OBD Parametrar
Det finns parametrar i bilen som är relaterade till bränsleförbrukningen. Dessa inkluderar
hastighet, acceleration/retardation och bromsegenskaper. Med hänvisning till tidigare studier och
de insamlade uppgifterna har det tagits hänsyn till parametrar som påverkar
bränsleförbrukningen, såsom hastighet och gaspedalläge. Det är därför intressant att hämta real
tids information med hjälp av OBD.
ELM327 adaptern kopplas till OBD-II uttaget. Adaptern är utrustad med Bluetooth så Androidenheten använder sig av Bluetooth för kommunikation med ELM327. Kommunikationen sker
genom att använda AT-kommandon för att ELM327 har sin egen uppsättning av ATkommandon. Mobilenheten skickar en uppsättning av AT-kommandon först för att initiera
ELM327 adaptern. Dessa kommandon är följande:
•

AT Z: Detta kommando används för att återställa ELM327 adaptern och gör den redo.
Detta är som att stänga strömmen och sedan slå på den. Alla inställningar sätts till sina
standardvärden och enheten sätts i viloläge och väntar på värden. Detta är det första
kommandot som sänds ut så adaptern är initierad och klar att använda.

•

ATSP 0: Detta är kommandot som följer efter AT Z. Den allmänna form är AT SP h. "h"
betecknar vilken typ av protokoll som skall användas. Baserat på värdet av h anger detta
ett kommando för att använda valda protokollet och sparar sedan valet som ett nytt
standardprotokoll. Det finns 12 olika protokoll som ELM327 enheten kan stödja. "h" kan
ersättas med några värden 0-9 och A, B, C som betecknar ett annat protokoll. Här valdes
värde 0 som betecknar "automatisk". Det betyder att man talar till ELM32 enhet och
säger att vi inte vet protokollet som fordonet använder. ELM327 adaptern skannar sedan
själv och försöker prova alla protokoll om det behövs. När den hittar det rätta protokollet,
kan minnesfunktionen spara detta och protokollet blir det nya standardprotokollet.

•

AT SP a2: Detta är den tredje och sista AT-kommando som skickas till ELM327 enheten.
Det är på formen AT SP ah där “h” och “a” kan byta ordning dvs. AT SP ha är detsamma
som SP ah. Detta kommando gör det möjligt för att välja ett startprotokoll och samtidigt
bibehåller möjligheten att söka automatiskt efter ett giltigt protokoll om en anslutning
misslyckas.

När dessa kommandon skickats av mobilenheten, kan specifika OBD kommandon börja sändas.
OBD kommandon börjar inte med AT. Detta är hur ELM327 enheten identifierar att de är OBD
kommandon. Varje OBD kommando har två delar, den första delen kallas Mode. Det finns tio
olika Modes som var och en representerar en speciell funktion. I vårt fall används bara 0x01
Mode som har en funktion för att visa aktuella data. Se tabell 2. Den andra delen representerar
parametrar PID. Till exempel RPM PID är 0C och för att begära nuvarande RPM värde skulle
koden bli 0X01OC. Svaret som fås från OBD är beroende på frågan som begärts av ELM
adaptern.
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3.5.2 kodat till decimal format
I detta avsnitt kommer vi att titta på hur de olika parametrarna omvandlas från Hexadecimal till
decimalformat. Var och en av dessa parametrar som anges nedan har en annan
konverteringsmetod för att konvertera till decimalformat. Några exempel på parametrar är
följande:

RPM
OBD-kommandot 010C används för att få motorns varvtal. Svaret ska innehålla 4 byte data. De
två första byte är identifieringsbyte till det Mode som används. De nästa två byten skall användas
i följande formel.
Rpm-värde = ((A * 256) + B) / 4
A och B representerar det decimala ekvivalent av tredje och fjärde data byte. Intervallet för RPM
värdet ska vara från ett minimum på 0 till ett maximalt värde på 16 383,75 varv per minut.

Engine Load
PID-koden för att få fram värdet på motorbelastning är 0104. Det erhållna värdet skulle vara i
procentform (%) av belastningen. Formeln är:
Motor Belastning = (A * 100/ 255)%

Speed
För att få fram värdet på hastigheten, skulle PID vara 010D. För att få fram värdet på
hastigheten, konvertera hexadecimalt värde till decimalvärde vilket ger värdet på hastigheten.
Det finns också enheter för hastighet parametern och detta är hastighet i [km/t]. Det maximala
värdet på detta skulle vara 255.

Throttle Position
PID-koden för trottelpositionen är 0111 och liknar motorbelastning. Värdet är i procentform och
används för att erhålla den procentuella andelen av gasreglaget.
Throttle Position = (A * 100/255)%
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3.6 Insamling av extern data
Förutom fordonets sensorer samlas extern data från två andra källor vilket är Internet och
Smartphone sensorer. Dessa delas in i flera moduler: GPS, vädret, Sensorer och databas. Här
beskrivits modulerna.

3.6.1 GPS Modul
Denna modul används för att erhålla position. De flesta mobilenheter med Android har GPS,
geografiska koordinaterna. Om enheten inte har en GPS-hårdvara eller GPS-signal kan
positionen fås från mobilen eller WiFi-nätverk. Se figur 14 och 15.

Fig14. Ett schema över hur GPS modul fungerar

GPS-koordinater och med hjälp av Google Mapps API i Android applikation visar bilens
position på mappen. Mapp och grafisk information används för att visa information om väg som
är relevant för användaren på ett smidigt sätt.

Fig. 15. GPS skickar bilens position till mobilenheten
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3.6.2 Väder modul
Denna modul används för att erhålla temperatur, vindhastighet, vindriktning och atmosfärstryck
via Smartphones internetanslutningen.

Fig. 16. Samspelet mellan mobil enhet och webbtjänsten för att hämta väderinfo.

Informationen hämtas från vädrets webbtjänst genom användning av HTTP protokoll. Bilens
läge skickas till webbservern och väder-data efter-frågas. Webbservern tar emot begäran och
skickar tillbaka svaret till mobil enheten via JSON fil. Se figur 16. Svaret innehåller komplett
information om vädret där bilen befinner sig. Vilket analyseras sedan med JAVA bibliotek för att
hämta önskade data. I detta fall behövs det anslutning till Internet. Figur 17 visar vilken
information hämtas från Yahoo API:s. Målet är att larma föraren vid konstig körning i dåligt
väder och detta påverkar även Eco Driving.

Fig17. Respons data skickats från Yahoo webbserver

Vädret påverkar bränsleförbrukning genom att elektrisk utrustning då används inom bilen. För en
Eco-Driving situation används vädrets modul för att under dåligt väder, t.ex. i regn och snö
måste hastigheten vara mindre än normal hastighet. Detta undviker katastrof händelser och
påverkar Eco-Driving status i applikationen.
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3.6.3 Sensor modul
De uppgifter som lämnats av sensorerna i smartphone erhålls med denna modul. Smartphones är
utrustade med olika sensorer som gör det möjligt att få information om omgivande miljö och
används ofta för att känna fordonsdynamik och förstå kör beteenden och väg förhållanden.
Android OS ger möjlighet att få tillgång till sensorvärdena genom API: er. Följande typer av
sensorer stöds med Android API: Accelerometer, Gravitation, Gyroskop, Ljus, Orientering,
Tryck och Temperatur. För detta projekt används orienteringssensorer och accelerometer från
Android-enheten.

Orientering sensor:
Detekteringsalgoritmen för acceleration tillämpas på mobiltelefoner som är utrustade med 3axlig accelerometer och orienteringssensor. Accelerationsavläsningarna sker vanligen av
accelerometrar i x-, y- och z-axel riktningarna och dessa bestäms av orienteringen av telefonen.

Fig18. Orientering sensors tre dimensioner[28]

Data fås från en orienterings-sensor enligt:
Se figur 18.

Azimut (graders rotation kring Z-axeln). Detta är vinkeln mellan den magnetiska nordpolen och
enhetens y-axel. Till exempel om enhetens y-axel är i linje med den magnetiska nordpolen är
värdet 0 och om anordningen är y-axeln är värde 180. På samma sätt, när y-axeln pekar öst detta
värde är 90 och när den pekar väster värdet är 270.

Pitch (graders rotation runt x-axeln). Detta värde är positivt när den positiva z-axeln roterar mot
den positiva y-axeln och det är negativt när de positiva z-axeln roterar mot den negativa y-axeln.
Utbudet av värden är 180 grader till -180 grader.

Roll (graders rotation runt y-axeln). Detta värde är positivt när den positiva z-axeln roterar mot
den positiva x-axeln, och det är negativt när de positiva z-axeln roterar mot den negativa x-axeln.
Utbudet av värden är 90 till -90 grader.
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Accelerometer sensor
Eco-Driving regler strävar efter en jämn körstil inom trafiken. Programmet använder
accelerometer sensor i smartphone för att analysera förarens körstil och ger rekommendationer
om hur föraren kan köra på ett mer miljövänligt sätt. Acceleration och bromsning mäts av
accelerometer sensor för att kunna detektera aggressiva körbeteendet. Anledningen är att
undvika onödiga accelerationer och bromsning för att minska bränsleförbrukningen. Onödiga
hastighetstoppar och kraftig inbromsning inte bara förbrukar bränsle men ökar också stressnivån
under körning och orsakar ytterligare säkerhetsrisker. En bränslesnål strategi är att förutse vad
som händer framöver och kunna köra på ett sätt för att minimera acceleration och inbromsning
och maximera ”fri-rullning”. Behovet av att bromsa orsakas av oförutsedda händelser. Vid högre
hastigheter, finns det mindre tid för att tillåta fordon att sakta ner genom ”fri-rullning”. Kinetisk
energi är då högre och mer energi förloras vid bromsning.
Typiska accelerometrar består av flera axlar, två för att bestämma högst två-dimensionell rörelse
och finns också tredje axel för 3D positionering. Smartphones använder vanligtvis av tre-axlar
modeller medan bilar använder helt enkelt bara av två-axel. Känsligheten hos dessa anordningar
är ganska hög som de är avsedda att mäta även mycket små förskjutningar i acceleration.
Acceleration = ((x2 * y2 *z2)/(9.82))m/s2
I vårt projekt används accelerometersensor för att detektera kraftiga bromsningar och
accelerationer. Med användning av accelerationsformeln och 3-axelinformation beräknas kraftig
acceleration och bromsning. Om talet blir mindre eller lika med 1 i ovanstående ekvation är
körningen konstant och motsvarar en bra körning. Talet mellan 1 och 1.5 m/s2 indikerar en gul
situation, och om talet blir mer än 1.5 m/s2 detekteras kraftig bromsning eller acceleration. Figur
19 är en del av accelerometerns funktionskod som visar hur detta genomförs.

Fig. 19. Accelerometer delfunktion kod

Accelerometer används i applikationen för att kunna larma föraren vid snabb acceleration och
kraftig inbromsning.
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3.6.4 Databas modul:
För att lagra data och visa dessa i applikationens Triplist används databasmodul. Denna modul
hanterar databasen för att lagra data från körningen och använder SqlLite3 som databassystem.
Detta är för att användaren ska kunna se hur körningen har varit under viss tid och jämför sitt
körningsresultat med tidigare data som sparats i historielistdelen i applikationen. Syftet är att
föraren analyserar sin körning själv för att kunna förbättra den. Data som sparats i databasen
ligger i en fältlista och innehåller bland annat körningens datum och tid, körtid och fordonsdata.
Sparade data visas med hjälp av olika färger där varje färg har sin betydelse för körstilen. På så
sätt förstår föraren om han hade en effektiv körning för att kunna sedan minska
bränsleförbrukningen. När applikationen öppnas och används, sparas data automatiskt i
databasen tills applikationen avbryts och stoppas.

37

3.7 Eco Driving regler och presentation
Green Driving applikationen består av tre huvudkomponenter:
•

Datainsamlingssystem

•

Expertsystem

•

Användargränssnitt

3.7.1 Datainsamlingssystem
Syftet med projektets applikation ”Green Driving” är att minska energiförbrukningen genom att
tillämpa en uppsättning av regler baserade på Eco Driving-regler som syftar till att minska
efterfrågan på energin. I detta dokument har de grundläggande reglerna för Eco Driving tagits
som referens vilka kan hittas i kap 2.2. Dessa regler och effektiva körtekniker kräver inte något
tekniskt stöd men förarens samarbete. För att använda Eco Driving-reglerna och tillverka ett stöd
i form av applikation till förarna behövdes tagit hänsyn till parametrar som påverkar
bränsleförbrukningen.
Med hänvisning till tidigare studier [2.3] och insamlade uppgifter [3.5][3.6], parametrar som
påverkar bränsleförbrukningen och används för Green Driving-applikationen är bland annat
hastighet, gaspedalläge och bromstryck, vädret och bilens position. Fordonshastighet är en av de
viktigaste parametrarna som fås från CAN-bus och används för att kunna köra med jämn
hastighet längs resan. Att upprätthålla en konstant hastighet hjälper till att undvika hård
acceleration och retardation-beteenden. Annan vald signal från CAN-bus information är
gaspedalen (rpm) som också har inverkan på bränsleförbrukningen. De tidigare arbetena
rekommenderar att undvika stor användning av gaspedal för att spara bränsle. Det tyder på att
det finns en stark relation mellan pedalanvändning och bränsleförbrukning.
Acceleration/Bromstryck är en annan viktig signal som fås från smartphonesensorer. Instruktion
från Eco Driving rekommenderar att undvika häftiga inbromsningar och istället accelerera och
bromsa långsamt och smidigt. Dessutom kan aggressiv körning som kännetecknas av hård
inbromsning och fortkörning öka bränsleförbrukningen med 40 % [38].
Väder information hämtas från internet och är en faktor som påverkar bränsleförbrukning då
elektrisk utrustning används i bilen. Väderinformation används för att under dåligt väder, t.ex. i
regn och snö, hålla hastigheten under normal hastighet. Detta minskar risken för
katastrofhändelser och påverkar Eco-Driving-status i applikationen. De uppgifter och variabler
som påverkar energiförbrukningen erhålls genom fordonens diagnostiska port, smartphone och
internet.
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3.7.2 Expertsystem
Denna del av arbetet ansvarar för utvärdering av körstilen med hjälp av uppgifter från
datainsamlingssystemet och kunskapsbasen. Insamlade data och parametrarna klassificeras och
bearbetas enligt Eco Driving-regler, och som resultat av utvärderingen ger Eco Driving tips och
råd. Förutom råd och tips ges även online-feedback som ger omedelbar feedback inom en viss
situation och används i olika områden för att motivera beteendeförändringar. Med användning av
fordonsparametrar och sensor-aktiverade mobila enheter och deras förmåga att samla in data
genom GPS och accelerationssensorer, är det möjligt att ge kontextkänslig online-feedback till
förare.
Genom applikationsutveckling tillförs olika funktioner som hjälper föraren att köra miljövänligt
och sparsamt. Enligt Eco Driving tips [39] satts maximum eco hastighet till 80 Mph (128 km/h)
och varvtalgränsen till 2500 varv per minut. Beroende på aktuell hastighet och rpm råder
applikationen en rekommenderad växel med manuell växellåda och visar när man ska växla upp
för maximal effektivitet. Syftet är att säga till när föraren kört med för högt varvtal en längre
stund, och ge rådet att växla upp. Eftersom vi inte har någon möjlighet att veta vilken växel som
används, använder sig funktionen istället av rpm och hastighetsgräns för att tillåta högre varvtal
på högre växlar, se figur 20. Ligger hastigheten över gränsen och varvtalet hamnar över
tröskelvärdet så uteblir varningen. Inledningsvis lyser varningen med röd färg på skärmen och ett
pip hörs. Varningen och pipet försvinner när hastighet och varvtalet sjunkit till lägre nivåer.

Fig. 20. Växel hastighetsgräns [39]

En ytterligare funktion presenterar motorstatusens situation, d.v.s. om motorn är på eller
avstängd. Denna funktion används för att rekommendera föraren att stänga av bilen vid längre
stopp, se[2.2]. Det finns flera goda skäl att använda accelerometersensorn i applikationen.
Experter rekommenderar att kraftig bromsning och acceleration kostar mer bränsle och visat att
detta släpper ut mer skadliga gaser i atmosfären. Det ökar också ökning av stads bilolyckor. Om
föraren planerar resan, övervakar vädret och förutse förhållande ändringar kan plötslig
inbromsning och allvarliga olyckor undvikas. Därför detekteras kraftig acceleration och
bromsning och mäts genom accelerometersensorn i smartphone, se[3.6.3]. Eco Driving regler
inkluderar inte vädrets information men att minska hastigheten vid dåligt väder är för förarens
säkerhet och påverkar bränsleförbrukningen. Därför inblandades vädret i feedback status vilket
var ett eget ide. Tyvärr finns inte referens på hastighetsintervall i olika väder tillstånd men för att
testa applikationen har en rimlig hastighetsgräns satts i prototypen som kan vidareutvecklas.
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3.7.3 Användargränssnitt
En utmaning med detta projekt var att göra konstruktionen enkel men samtidigt ha ett smidigt
programflöde. Javabiblioteket i Android studio erbjuder många möjligheter med dess stora antal
funktioner för att skapa grafiska objekt på skärmen. Eftersom det finns flertal data och
information som presenteras ska gränssnittet vara lättförståeligt och tydligt.
För att säkerställa att de data som behandlats överensstämmer med de som bilen visar på
instrumentpanelen, skrevs programmet om för att skriva ut varvtalet och hastighet på skärmen.
Utskrifterna jämförs sedan med varvtal och hastighet från instrumentpanelen under färd med
farthållaren.
Förutom detta visar användargränssnitt Eco-Driving tips och online-feedback på smartphone
skärmen. Feedback-status Grafen ger online feedback på körsättet. Eco Driving-statusen består
av 3 olika färger, grönt, gult och rött och beräknas utifrån parametrarna: rpm, speed, acceleration
och väder. Grönt lyser starkare när körningen är ekologisk och effektiv, gult för en medel
körning och rött när man börjar konsumera mer bränsle eller kör mer aggressivt. När rött lyser,
används ett ljud interface för att larma föraren, eftersom en av de främsta orsakerna till
trafikolyckor är distraktion.
Användningen av icke-drivande enheter som mobiltelefoner, GPS eller Eco-Driving assistent har
många negativa effekter om de hanteras mycket under körning och tar alltför mycket
uppmärksamhet. Vissa av dessa biverkningar är:
•

Föraren tappar kontroll med för mycket fokus på mobilskärmen

•

Ökad reaktionstid

•

Förlust av synen på trafikskyltar

•

Ändring av hastighet och säkerhetsavstånd

Green Driving användargränssnittet är inte komplicerat och syftar att öka körnings säkerhet och
att vara lätt att användas. Dessutom med användning av ett ljud interface försöks att ovannämnda
biverkningar undvikas.
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4. Resultat
4.1 Användargränssnittet
Designen på användargränssnitt är inte för komplicerad. Målsättningen har varit att alla ska
kunna använda detta. Det behövs ingen särskild kunskap för att kunna köra programmet. Den
primära uppgiften är att koppla in ELM327 enhet till OBD uttaget i bilen. När ELM 327-enheten
är inkopplad, ska Bluetooth på Android-enheten slås på och därefter kan programmet "Green
Driving" öppnas. Syftet är att presentera data för föraren och detta kan göras på olika sätt. Figur
21 presenterar ”Green Driving” användargränssnittet som konstruerats.

4.1.1 Huvudsidan
Innehåller sex delar och Eco-Driving regler användes som referens. Huvudsidan är den viktigaste
sidan i projektet och är en väg till att nå andra sidor. Det lanserar bakgrundsprocesser som är
ansvariga för att fånga data som skickas av OBD-II och GPS-gränssnitt samt telefonens
accelerometer. Överst till vänster av sidan visas en ruta som innehåller nuvarande hastighet och
RPM(motorvarvtal). Värdena fås från fordonets sensor genom OBDII och kombination av dessa
värden resulterar till en rekommendation av en lämplig växel för föraren(överst längs till höger i
figur 21).

Fig. 21. Nuvarande applikationens huvudsida
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Växel rekommendation
Att växla upp tidigt och köra med högsta växeln är en av Eco Driving reglerna. Det
rekommenderar att växla upp vid cirka 2000 rpm men fordonstyp och aktuella trafiksituationer
måste också beaktas. Här används Eco Driving tips för växling och konstant hastighet. Se figur
22, 23.
» 1st gear: Driving-off only
» 2nd gear: 20 km/h
» 3rd gear: 30 km/h
» 4th gear: 40 km/h
» 5th gear: 50 km/h
» 6th gear: 60+ km/h
Rekommendation av en lämplig växel för föraren m.h.a. RPM och hastighet. Exempel:

if(speed>0 && speed<20 && RPM <2000)
Fig.22. växel rekommendation

if(speed>0 && speed<20 && RPM >2000)
Fig.23. växel rekommendation

Motor status
Det finns en regel i Eco Driving som rekommenderar att motorn ska stängas av vid långt stopp.
Därför finns det 3 situationer i applikationen som visas med bilden. En situation är när speed är 0
och rpm har ett värde +0. Om tiden blir mer än 1 minut så larmar applikationen och
rekommenderar att bilen bör stängs av pga. onödig bränsleförbrukning. Se figur 24.

Fig. 24. Längs ner till höger visas en rekommendation när bilen är stannad under längre tid
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En annan situation där bilen är helt stängd och detta detekteras när både hastighet och rpm har
värde 0 och visas med en bild ”Engine off”. Se figur 25. Det sista situation är när bilen körs då
både rpm och speed har ett värde mer än +0. Se figur 26.

Fig. 25. Bilden visas när bilen är stängd.

Fig. 26. Bilden visas när bilen körs

Tabell 3. Hastighet/Rpm relation i Motor status

Acceleration/Bromsning
Acceleration och bromsning mäts genom accelerometersensorn i smartphone. Med hjälp av
accelerometerns-ekvation som nämndes i 3.6 kan kraftiga accelerationer och bromsningar
detekteras
och
larmas.
Onödiga
accelerationer
och
inbromsningar
påverkar
bränsleförbrukningen. De tidigare arbeten rekommenderade att undvika frekvent användning av
gas pedal för att spara bränsle, vilket tyder på att det finns ett starkt samband mellan
pedalanvändning och bränsleförbrukning. Se tabell 4.
Accelerometer

R

G

Y

LARM

A<1

--

✓

--

--

1<A<1.5

--

--

✓

--

A>1.5

✓

--

--

✓

Tabell 4. Accelerometer flag status
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Väder
Till skillnad från andra Eco Driving applikationer har hänsyn tagits till miljövariabel som
väderförhållanden. I sista delen av applikationens huvudsida finns en ruta som presenterar
nuvarande väder information. Detta innehåller en uppdatering ikon, vädrets status samt
nederbörd möjlighet i procent. Detta används för att det påverkar energiförbrukningen och
fördelen är att utvärderingen av körstilen blir mer exakt. Tanken är att föraren minskar
hastigheten och kör säkert i dåligt väder. Vid dåligt väder kommer rekommendation i
applikationen förändras och det påverkar feedback statusen.
Se figur 27.

Fig. 27. Vädret information som på huvudsida

Eco Driving Status
Huvudsidan innehåller också en grafisk bedömning över förarens körbeteende. All data från
olika källor analyseras och visas med hjälp av grafen. Grafen ger direkt feedback på växel,
hastighet, acceleration, bromsning, långt stopp tid samt väder data under körning. Detta är för
förarens uppmärksamhet och kan dessutom minska bränsleförbrukning och skadliga avgaser.
Applikationens feedback status är begränsad och visar endast ”on-line” eller realtid analys och
detekterar momentant kör beteende vilket betyder att varje parameter påverkar direkt till detta.
Enligt tabell 5 består feedback statusen av 3 delar med olika färg som grön, gul och rött. Grönt
delen lyser starkare när körningen är ekologist och effektivt, gult för en medel körning och rött
när man börjar konsumera mer bränsle eller kör mer aggressivt. När rött delen lyses, användas ett
ljud interface och larmas föraren. På så sätt får föraren veta om han ligger i en röd situation och
bör ändra sin körning. Tabellens innehåll representerar Eco Driving regler och beroende på
körbeteendet indikeras färger på feedback statusen.
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No

Hastighet(s)

RPM(r)

Accelerometer(a)

Väder

Färg

1

s=0

r=0

---

Alla tillstånd

off

2

---

r > 2000

---

Alla tillstånd

Röd

3

s > 128

---

---

Alla tillstånd

Röd

4

---

---

a > 1.5

Alla tillstånd

Röd

5

s < 128

r < 2000

a<1

Solig/delvis molnigt

Grön

6

s < 90

r < 2000

a<1

Snö/Regn/Snöblandad
regn

Grön

7

s < 90

r < 2000

1< a < 1.5

Snö/Regn/ Snöblandad
regn

Gul

8

90 < s < 128

r < 2000

a<1

Snö/Regn/ Snöblandad
regn

Gul

9

90 < s < 128

r < 2000

1< a < 1.5

Alla tillstånd

Gul

10

s < 128

r < 2000

a<1

Alla tillstånd

Gul

Tabell 5. Tabellen visar när parametrar påverkar feedback statusen, dessa värden är lämpligt enligt Eco
Driving regler.

Fig. 28. Eco Driving status vid effektiv körning

Fig.29. Eco Drivings kod vid effektiv körning
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4.1.2 Detaljsidan
En sida som visar detaljerad OBD data från bilen. Endast några OBD parametrar blir vald för att
visa i applikationen. Dessa parametrar påverkar bränsleförbrukningen. Detaljerad data som finns
i denna sida hjälper föraren att hitta motorns fel snabbare för att kunna fixa det. I figur 30 visas
värdena på data och det är i default läge men riktiga värdena fås när bilen körs.

Fig. 30. Detaljerad sida som innehåller OBD parametrar

4.1.3 Mapp
En ytterligare sida är en karta för att visa bilens position. Detta är en sida som hjälper föraren att
veta var han befinner sig för att bestämma kortaste väggen. Se figur 31.

Fig. 31. Översikt över mapp sida
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4.1.4 Trip list
Är för att användaren skall kunna få körhistorik och se om han har förbättrat och utvecklat sin
körning. Av denna anledning sparar applikationen användarens data i databasen. Resultatet visas
med olika färg för att bedöma förarens körning. Grönt och rött indikerar bra respektive dålig
körning. Användaren har möjlighet att ta bort sparade data i listan. Se figur 32.

Fig. 32. Resans historia och resultat beroende på körningens kvalitet
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4.2 Tester
4.2.1 Kommunikation med OBD Bluetooth adapter
Egentligen för att testa och starta ”Green Driving” applikationen kan en simulator användas
istället för en verklig bil. Den som passade för projektet var ECUsim2000 som är en OBD
simulator med öppen källkod tillgänglig för olika plattformar. Det är en liten och lätt OBD
simulator för OBD hård- och mjukvaruutveckling och testning. Det finns fem PID knoppar i
simulatorn som består av Temperatur, RPM, Speed, Oxygen sensor och Mass Air Flow. Detta
används för att testa kommunikation med OBD-port via Bluetooth i applikationen. se figur 33.

Fig. 33. OBDII Bluetooth enhet som är kopplat till ECUsim2000
Efter att OBDII adaptern anslutas till ECUsim2000 via Bluetooth, initieras OBDII adapter med
AT-Kommandon. Genom att utfärda motsvarande PID koder, hämtas data kontinuerligt från
simulatorn eller fordonet.

Fig. 34. Bilens parametrar som fås från ECUsim2000 i detaljsidan
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4.2.2 Konstruktion av användargränssnitt
För konstruktion och testning av Android applikationens layouter har en programvara
”Genymotion” används. Genymotion är en snabb emulator som kan användas i stället för
standard Android emulatorn. I vissa fall är det lika bra eller bättre än att utveckla applikation på
riktiga enheter. Problemet är att Genymotion inte har alla funktioner som i smartphone och
kunde inte anslutas till OBDII adapter via Bluetooth. Därför används en smartphone ”Galaxy
Note 3” för riktiga tester.

Fig. 35. En översikt över Genymotion programvara samt applikationens layout utseende

4.2.3 Test av applikation
Applikationen ”Green Driving” har testats under testperioden på två sätt, simulator och en riktig
bil. Användning av simulatorn hade en stor roll för implementationen av applikationen för att
detta är kompatibel med OBD adaptern och innehåller viktiga justerbar knoppar såsom hastighet
och rpm. Applikationen är beroende av dessa parametrar därför kunde testas enkelt för tidiga
tester. Tillexempel simulatorn används för att hämta in OBD data, rekommendation för en
lämplig växel och varningar för längre stopp.
Applikationen testas med en riktig växellåda bensin bil(BMW 2007)i ett visst avstånd i två steg,
varav det första var att köra runt vägen utan att tänka på varningar och programmet men
samtidigt logga data i applikationen. Data loggas sedan i ett Excel-dokument. Det andra steget
togs genom att följa instruktionerna från programmet. Nu har dessa två tester utförts under
samma förhållanden i cirka 2 kilometer. Data sattes i ett Excel-ark och diagram har avsatts.
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Här visas körningens resultat från ”RPM” parametern i bilen. I graferna 1 och 2 visas rpm värde
enligt körningen utan respektive med användning av applikationen.

Graf 1. Rpm värde utan att använda ”Green Driving” Applikation

Graf 2. Rpm värde med användning av ”Green Driving” Applikation
Vid jämförelse av båda grafer som presenterar motorvarvtal kan vi se att graf 1 har fler antal
varianter än graf 2.
Ett medelvärde beräkning har genomförts och resultaten i graf 1 blir 2 557,05 samt 1 814,90 i
graf 2.
Medelvärde i graf 1: 2 557,05
Medelvärde i graf 2: 1 814,90
Vi kan se att den genomsnittliga RPM värden i graf 2 är mindre jämfört med RPM värden i graf.
Detta visar att applikationen påverkar körningen och minskar RPM värde vilket minskar
bränsleförbrukningen och är ett skäl för att använda Green Driving applikation.
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5. Diskussion
Effektiv körning kan ge stora besparingar i bränsleförbrukning och CO2-utsläpp samt positiva
effekter kring trafiksäkerhet och trafikflödet. Genom undersökning av Eco Driving körbeteende,
har jag under detta projektarbete fått mycket klarare bild av hur sparsam körning påverkar
människors beteende över tid.
Projektets fokus ligger mest på att bygga och implementera en Eco Driving plattform, och
mindre på Eco Driving-reglerna. Däremot bör Eco Drivings viktiga och enkla regler användas
för att få fram ett resultat och se om plattformen fungerar.
Projektet ”Grön Körning” försöktes analysera körbeteende enligt relevanta funktioner som är
relaterade till körbeteende och bränsleförbrukning. Resultatet blev en ny drivrutin, en säkerhets
applikation för Android plattformar, som upptäcker körbeteende och genererar ett larm vid
aggressivt och osäker körning. För att ha tillgång till bilens befintliga data och samla in dessa,
användes en OBDII Bluetooth adapter. Data medfördes genom CAN-bussens uppgifter och
sensorsdata som ger information om körbeteende såsom hastighet, rpm, acceleration, bromstryck
mm. Ytterligare data hämtas från internet för att få bilens position och väderinformation.
Under projektet har jag mött alla frågeställningar i projektet och klarade dessa genom att
tillverka en fungerande applikation. Användargränssnittet använder de viktiga och enklare
reglerna i Eco Driving för att kunna köras och implementeras. Resultaten analyseras direkt och
sparas i triplisthistoriken som visas till föraren.
Prototypen har inte alla användbara funktioner i sig t.ex. kan lösningen inte räkna ut hur mycket
bränsle som sparats under befintliga tester, men resultaten visar framförallt att
bränsleförbrukningen bör minskas på grund av motorns lägre genomsnittliga varvtal, hastighet
och motorbelastningsvärden. Detta visar att applikationen fungerar på ett korrekt sätt. Förarens
körbeteende registreras i databasen och analysen visar oss i vilken grad applikationen påverkar
körningen. Detta var tyvärr inte möjligt för detta projekt eftersom analysen inte kommer att ge
ett rättvisande medelvärde under så kort tid. Enligt [40] kan bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
minskas med 6 % med hjälp av Eco Drive applikationen under 30 dagar tid.
Med hänsyn till applikations tester som graf 2 ser vi att användning av en sådan applikation
minskar bränsleförbrukning och förhoppningsvis skadorna på miljön. Applikationen är billig
vilket innebär att många förare kan använda den oavsett deras ekonomiska situation. Syftet är att
påverka den globala miljöförändringen genom att förare kör mer ekologiskt och miljövänligt.
Resultatet blir då också mindre antal bilolyckor, vilket är en stor vinst för hela samhället.
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Vidare Utveckling
I framtiden vill jag förbättra programmet och lägga till ett antal funktioner som redan har
planerats och gör användarupplevelsen mycket bättre. T.ex. kan Smartphonekameran användas
till situation detektering vilket kan vara till stor hjälp. Övriga arbeten är bland annat:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Implementation i andra mobila operativsystem och plattformar.
Verkliga beräkningar på hur mycket bränsle som sparas.
Göra det tillgängligt för alla bilmodeller.
Förbättring av analyssystem.
Göra det tillgängligt för att upptäcka trafiksituationer.
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6. Slutsatser
Målet med projektet var att bygga upp en Eco Driving plattform från grunden som stöd till
förarna. De krav och önskemål som ställdes inför projektet har uppfyllts och Alla frågeställningar har besvarats och projektet blev klart i tid. Nedan är projektets sammanfattning:

ü Utvecklat en Android plattform för eco Driving
ü Samlat in data från fordon, smartphone och internet.
ü Utvecklat ett gränssnitt mot föraren som visar på körsättet.
ü Utvecklat med historik funktion genom att spara data i databas.
ü Analys av data kan vidare utvecklas.
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8. Bilagor
Under bilagor visas en del programmerings koder:

OBD Uppdatering:

Bluetooth:
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En del av Mapp koden:

OBD Commands:
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Växel rekommendation:
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Databas kod (Triplist):
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