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Abstract
Heating, ventilation and air conditioning, termed HVAC, are parameters of the highest matter
regarding adjustments of energy use in residential buildings [15]. Studies show that between 15%
and 25% of the energy use for HVAC can be reduced with proper real time based presence
control [16]. There are currently difficulties in existing systems with arising energy waste from the
HVAC control systems that are using non-actual occupancy and load statistics. Problematic
solutions often concern area motion sensors or CO2 measurements and these systems tend to
create longer delays and are often imprecise [16]. There are at the moment complete systems on
the market for building automation to calculate real time occupancy, but these systems are few
and costly. This project aims to find a cost effective and accurate real time solution to register
occupancy in a location with intention to improve energy consumption efficiency. The results
indicate that this is possible and a simple prototype with high accuracy yet low cost is presented.
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Sammanfattning
Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, benämnt HVAC eller ungefärligen VVS, är de
parametrar som är av högst betydelse i samband med justering av energianvändningen i
bostadshus [15]. Studier visar att mellan 15 % till 25 % av energianvändningen för VVS kan
reduceras med en korrekt aktuell närvarobaserad styrning [16]. Problematik finns i dagens
befintliga system då energislöseri förekommer vid VVS-styrning med allt för inaktuell vistelseoch belastningsstatistik. Nuvarande lösningar innefattar ofta areastyrda rörelsesensorer eller CO2
mätningar och systemen tenderar skapa längre fördröjningar samt är icke precisa [16]. Det finns i
dagsläget kompletta system på marknaden för fastighetsautomatisering för att beräkna
personbelastning i realtid men dessa system är få och kostsamma. Detta projekt syftar till att hitta
en kostnadseffektiv och noggrann realtidsbaserad lösning för att registrera antal personer på en
plats med avsikt att effektivisera energianvändningen. Resultaten indikerar att detta är möjligt och
en enkel prototyp med hög noggrannhet samt låg kostnad presenteras.
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Nomenklatur
Benämning Förklaring
VAC

Volt Växelström

VDC

Volt Likström

NO

Normally Open, normalt öppen

RPi

Raspberry Pi, dator

GPIO

General Purpose In Out, Generella digitala in- och utgångar

Ω

Ohm
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1 Problemformulering och Mål
Problemformulering
I dagens samhälle är energianvändningen en viktig fråga. Energi är en resurs där konsumtionen
direkt påverkar såväl ekonomi som miljö. De negativa konsekvenser som uppstår av onödigt
energislöseri måste därför till största mängd begränsas. Det skulle därför vara av stort intresse att
veta hur många personer som befinner sig i ett utrymme, så att energianvändningen kan
reduceras och anpassas därefter. Med en räknare som registrerar hur många personer som
befinner sig i ett rum i realtid kan ventilation, temperatur och belysning regleras efter nödvändigt
behov.
Tekniken för detta finns i dagsläget, men befintliga lösningar är oftast långt ifrån optimala. En
vanlig lösning är system där ventilationen styrs efter uppmätt CO2-halt i ett utrymme. CO2-halten
ökar med antalet personer. Problematiken i dessa system omfattar ofta fördröjningar då
koncentrationen CO2 stiger långsamt under en längre tid. Det gör att justeringar i klimatsystemen
kan försenas och systemen bli obalanserade.
Syftet med detta projekt blir att hitta en lösning för att bestämma hur många personer som
befinner sig i ett rum eller byggnad med hänsyn till parametrarna pris och precision.
Kompatibilitet med datorsystem för loggning och styrning är ett måste då reglering av
ventilationssystem, belysning samt temperatur är huvudtanken bakom projektet.
Mål






Fördjupning i olika tekniska system som kan tänkas användas.
Testa och utvärdera systemlösningar som efter fördjupning verkar bäst lämpade.
Bygga en prototyp efter vald lösning.
Utvärdera samt känslighetsanalysera vald lösning
Sammanfatta projektet i teknisk rapport
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2 Litteraturstudie
Här görs en fördjupning på olika tekniker som används i befintliga lösningar och som kan vara
intressanta för detta projekt. Grundläggande fakta beskrivs om varje teknik varpå författarna
förklarar varför tekniken är intressant samt huruvida denna valts alternativt inte valts att testas
och utvärderas i projektet.

2.1 Computer vision
Begreppet computer vision, eller enkelt översatt datorsyn, är ett sätt att få en dator att ”se”. Det
är möjligt genom att få mjukvara med bildbehandling att beskriva vad en kameras sensor
registrerar. Mjukvaran klarar det genom att återskapa visuellt utseende såsom form, färg och ljus.
Användningsområdet för computer vision är stort och det finns en mängd olika tekniska system i
vilket det används.[11]
Med computer vision är det möjligt att följa objekt på två olika sätt - med Guassian Mixture
Models eller genom användning av Optical Flow. Det ansågs för detta projekts ändamål att
Guassian Mixture Model var enklast att använda och modifiera. Detta system använder olika
filter för att följa objekt. Det första steget i processen är att filtrera bort den statiska bakgrunden
ur en bild. Bakgrunden reduceras och bilden omvandlas från en färgrik RGBbild till en
kontrastbaserad svartvit bild. Därefter är det möjligt att identifiera pixlar som rör sig och
differentierar sig mot bakgrunden. Dock är inte alla pixlar i rörelse eftertraktade. Exempelvis blir
på så sätt ett svajande träd en störning vid undersökning av bilar i rörelse på en landsväg. För att
urskilja de relevanta objekten och sortera ut de pixlar som tillhör intressanta föremål införs två
olika filter. Det första filtrets uppgift är att dämpa det flimmer som uppkommer i bilden efter
kontrastomvandlingen. För detta finns flera applicerbara filter tillgängliga. Det andra filtret är ett
så kallat blobanalysfilter. Filtret tar bort alla pixlar som inte finns i ett större kluster av specifik
storlek. Storleken på klustret kan anpassas manuellt efter de objekt som ska följas. Slutligen läggs
ett Kalmanfilter till vilket gör det möjligt att bestämma i vilken riktning som objektet rör sig i.[12]
I det här projektet skulle computer vision kunna användas som räknare. Räknaren skulle fungera
på så sätt att den noterar alla personer som rört sig över en virtuell linje. Idén är att den även ska
registrera åt vilket håll dessa personer rör sig över linjen. Genom detta är det möjligt att
bestämma hur många personer som befinner sig i ett utrymme. Tanken är att installera en kamera
över entrén till arean. Kameran riktas rakt nedåt så att bilden blir så enkel som möjligt. Vinkeln
gör det dessutom osannolikt att ansiktet på de personer som går förbi syns. Konstruktionen kan
också anpassas så att endast statistiken över in- och utpassage sparas. Videoinformationen är ej
intressant efter bildbehandlingen och behöver inte lagras. Detta är ur ett integritetsperspektiv
positivt då det inte kan användas för att identifiera personer. Se Figur 1.
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Figur 1 - Kamerans synvinkel med exempelprogramvara

I dagens tekniskt välutvecklade samhälle finns både bra datorer och digitala kameror till lågt pris.
Detta och användningen av fri eller egen programkod skulle göra ett system med computer vision
billig, lättinstallerad och lättarbetad. Efter installation och kalibrering behövs inga omfattande
underhåll. Att vidareutveckla programmet och underlätta kommunikation med andra
applikationer kommer också fungera smidigt. För projektets ändamål finns lämplig fri
programvara från Matlab vilken kan implementeras eller användas som inspiration vilket gör det
enkelt att få ut resultatet i rätt form.

2.2 Radio Frequency Identification
Radio frequency identification, även kallat RFID, är en trådlös sensorisk teknik som baseras på
detektion av elektromagnetiska signaler. Ett RFID-system består av 3 delar - en läs/skrivenhet,
en antenn och en RFID-bricka. Brickan består av ett kretskort och en egen antenn som är
inkapslade. RFID-brickan fungerar som identifikationsenheten. Den kan göras tillräckligt liten för
att byggas in i t.ex. ett kort. I läs- och skrivenheten finns en radiodel som tillsammans med
antennen genererar ett radiofrekvent fält. När en RFID-bricka kommer i kontakt med fältet
plockar dess antenn upp energi från fältet som aktiverar kretskortet. När kretskortet är aktiverat
kan data kommuniceras mellan RFID-bricka och läsare. Om brickan tas ut ur fältet försvinner
energin från fältet och kretskoret avaktiveras och slutar sända data. I Figur 2 beskrivs ett RFIDsystem samt en förenklad kontaktförfrågan. [13]
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Figur 2 - Hur en typsik RFID cell ser ut [13]

Det maximala avstånd som enheterna klarar att kommunicera på beror av hur stark signalen är
och vilken frekvens som används. Frekvensvalet påverkar även dataöverföringshastigheten vilket
visas i Tabell 1. [13]
Tabell 1 - Tabell över skillnaderna mellan frekvensbanden[13]

Frekvens
125 - 134 kHz
13,56 MHz
433 - 864 MHz
865 - 956 MHz
2,45 GHz

Kommunikationsavstånd
< 0.5 m
< 1.5 m
< 100 m
0.5 - 5 m
< 10 m

Dataöverföringshastighet
1 kbit / s
25 kbit / s
100 kbit / s
100 kbit / s
< 100 kbit / s

Det finns även aktiva RFID-brickor vilka har egen strömförsörjning i form av ett litet batteri. Det
gör att signalstyrkan för att upptäcka enheten inte behöver vara lika stark samt att ett längre
kommunikationsavstånd kan uppnås. En annan fördel med aktiva RFID-brickor är ökad
lagringskapacitet. En nackdel är dock att RFID-brickan blir fysiskt större. [13]
Inom den radiofrekvens som lämpar sig bäst för projektets ändamål, 868 MHz, kan
kommunikationsproblem mellan brickan och läsenheten uppstå p.g.a. den mänskliga kroppen.
Detta beror på att kroppen i det här fallet verkar som en påse med vatten som blockerar signalen.
[14]
RFID-tekniken skulle kunna användas genom att placera en antenn så att dess radiofält täcker ett
helt avläsningsutrymme. Direkt när en person med en RFID-bricka på sig befinner sig i fältet

-10-

registreras den. Informationen om hur många som befinner sig i rummet fås genom att räkna
antalet RFID-brickor i radiofältet.

2.3 IR: Rörelse- och närvarodetektion
Inom det elektromagnetiska strålningsspektrumet, med våglängder som sträcker sig från 0.1 pm
till 10 km [1][6], finns infraröd strålning även kallat infrarött ljus, se Figur 3. Detta är området för
strålning med störst våglängd inom det optiska spektrumet och våglängden varierar mellan 0.7
µm till 1 mm [1][6]. Ljus som är synligt för det mänskliga ögat strålar med våglängderna 0.4 µm
till 0.7 µm [1][6].

Figur 3 - Elektromagnetiskt strålningsspektrum

Beroende på applikation så delas det totala IR-spektrumet upp på olika sätt. Enligt ISO-standard
finns tre inbördes huvudindelningar; Near-Infrared (NIR), Mid-Infrared (MIR) samt Far-Infrared
(FIR) [2]. Däremot i detektorsammanhang delas NIR och MIR upp i ytterligare fem delar
beroende på bäst svarande sensortyp, se Figur 3. Olika material och ämnen används för att bygga
sensorer som avser att fånga upp olika våglängder för att sedan byggas in i sensorapparatur [3].
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Tabell 2 - Olika typer av infraröd strålning [4][5]

Hänvisning
Figur 3

Indelning
detektorsammanhang

Förkortning

Våglängd (µm)

Sensorområde

a

Near-infrared

NIR

0,7 - 1,4

Från slutet av synligt
ljus - Si

b

Short-wave infrared

SWIR

1,4 - 3

Si - InGaAs och
mindre känsliga
legeringar

c

Mid-wave infrared

MWIR

3-5

InSb, HgCdTe och
PbSe

d

Long-wave infrared

LWIR

8 - 12 eller 7 14

HgCdTe och Sisubstrat i
mikrobolometrar

e

Very-long-wave infrared

FIR

12 - 30

Si-substrat

Tabell 2 beskriver vilka sensormaterial som är vanliga för respektive delspektrum, deras engelska
namn samt förkortningar då dessa är industristandard. De skilda våglängdintervallen, a - e,
används inom olika sensor- och användningsområden. Exempel på dessa är telekommunikation,
signalering och termisk fotografering. Anledningen till att det är ett gap mellan
våglängdsintervallet för MWIR och LWIR är att atmosfären absorberar ett spektrum av 5 - 8 µm
[5]. Det är huvudsakligen CO2- och H2O-molekyler som svarar för den största absorptionen.
Absorption sker även mellan andra delintervall men i mindre utsträckning [5]. All materia med en
temperatur över den absoluta nollpunkten utsöndrar infraröd strålning [5][6]. Desto varmare ett
objekt är, desto större mängd strålning avges [6].
Rörelsedetektorer har ett brett användningsområde. Det gemensamma syftet med alla
rörelsedetektorer är att de ska upptäcka aktivitet av människor, djur eller objekt och skicka vidare
en signal. Det finns många varianter på rörelsesensorer som bygger på olika tekniker; allt ifrån
ljudvågor till tomografiska. De vanligaste modellerna, vilka innefattar systemen i vanliga
inbrottslarm och automatiseringssensorer, bygger på optisk teknik. Vanligast är tekniken PIR
(passiv infraröd) [7]. Namnet och termen "passiv" refererar till att sensorn inte skickar ut någon
IR-strålning själv utan endast detekterar den av föremålet utsända strålningen. PIR-baserade
sensorer, Figur 4, är uppbyggda av en passage vilken infraröd strålning träder igenom och når
halvledarkärnan [5][7]. Kärnan består av pyroelektriska material vilka genererar energi när de
utsätts för strålning. Via transistorer kan sedan spänningen leda vidare en ström som signal.
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Figur 4 - Elektriskt schema över en vanlig PIR-sensor [5][7]

Figur 5 - PIR-baserade rörelsedetektorer [9]

Figur 5 visar exempel på rörelsedetektorer som används för olika applikationer. Det utåt synliga
fönstret fungerar som en lins för att styra in strålningen till PIR-sensorn. Med dagens
välutvecklade PIR-sensorer och avancerade Fresnellinser kan rörelsesensorer göras finkänsliga.
En närvarosensor bygger på samma teknik som rörelsesensorer men har bättre upplösning. De
har finkänsliga sensorer, ofta med flera kärnor, och kan därmed detektera personer på längre
avstånd och även svagt utstrålande objekt exempelvis sittande eller sovande personer vilket en
vanlig rörelsesensor ej klarar av. [7]
Linjegivare är en annan typ av IR-sensorer där en infraröd stråle emitteras, reflekteras och
registreras alternativt inte registreras. Detta ger en hög respektive låg utsignal, när strålen är
bruten respektive inte bruten. Denna teknik bygger på samma pyroelektronik som
rörelsedetektorer men kan inte räknas som passiv då strålningen måste sändas ut. Det största
användningsområdet för denna teknik är passagegivare i exempelvis dörrar eller universella
kontrollgivare inom industrin. [5]
I och med upptäckten av IR-strålning under början av 1800-talet, definitionen av Plancks
konstant och lagen om svartkroppsstrålning i början av 1900-talet följt av teknikrevolutionerade
krigsår kunde redan 1961 den första pyroelektriska detektionen göras [3]. Under senare delen av
1900-talet har industriell massproduktion kombinerat med framsteg inom halvledarteknologin
gjort att vanliga PIR-sensorer inte är särskilt kostsamma. En primitiv variant av kretsgrunden kan
köpas för ca 10-50 SEK. En färdig PIR-baserad rörelsesensor för hemmabruk kostar ca 300 SEK
medan en mer avancerad närvarodetektor kan kosta upp till 3000 SEK. Priset för en linjegivare
för industriell applikation är från 300 SEK.
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Eftersom att IR-strålning ej är synlig för det mänskliga ögat och tekniken på ett smidigt sätt kan
verka som signalgivare vid närvaro respektive icke närvaro lämpar den sig väl för projektet.
Dörrsensorer av linjegivartyp är en väl beprövad teknik och med två parallella enheter skulle även
riktning på en passerande person kunna avgöras. I samarbete med linjegivarna skulle även en
centralt placerad närvarosensor kunna användas som nollställare då noggrannheten i
linjegivarsystemet aldrig kan bli exakt. Eftersom att området är väl utforskat är prisläget på
färdiga produkter också är realistiskt för prototypbygge i projektet.

2.4 Termiska Kameror
Dagens kommersiella digitalkameror har ett inbyggt filter för att få bort IR-strålningen då denna
stör den totala bildkvalitén [6]. Det tillverkas dock också kameror utan detta filter som ibland
dessutom är extra känsliga för hela det infraröda spektrumet. Dessa benämns oftast som IRkameror eller mörkerseendekameror. Mörkerkameror tar in små mängder synligt ljus som
reflekterats på objekt och förstärker sedan detta elektroniskt. IR-kameror beror av reflekterat
infrarött ljus inom våglängderna 0,7 – 3 μm.
Med den generella utvecklingen på elektronik i mikroskopisk storleksordning kan infraröda
sensorer av typen i Figur 4 göras små. Med den dominerande tekniken IRFPA (infrared focal
plane array) kan rader av sensorer sättas ihop, där varje sensor motsvarar en pixel i en
kamerasensor [5][10]. De varierande våglängderna som inkommer genererar olika spänningar i
varje pixel vilka sedan tolkas genom hård- samt mjukvara för att sedan projiceras på en skärm
och illustrera en bild [10]. Dessa termiska våglängder, emitterade av värme, ligger i spektrumen
0,7 - 14 μm och vanligast 3 – 14 μm, Tabell 2. Det faktum att termiska kameror registrerar
värmeskillnader och inte ljus är det som utskiljer termiska kameror från det som benämns IRkameror. Som en konsekvens av den komplexa uppbyggnaden av en termisk kamerasensor är
termiska kameror lågt upplösta jämfört med dagens vanliga digitalkameror. Upplösningen ligger
normalt omkring 160x120 till 640x480 pixlar, vilket motsvarar 0,0196 respektive 0,3072
megapixlar. Som komplement används därför i kommersiella slutprodukter ofta en vanlig kamera
tillsammans med den termiska. På så sätt kan de två bilderna synkas och sammanblandas för att
ge den termiska bilden tydligare konturer [5][10]. Detta demonstreras i Figur 6, där bilden till
höger är en ren termisk bild medan bilden till vänster är mixad med en vanlig bild. Eftersom
termiska kamerasensorer noggrant registrerar temperaturskillnader och inte synligt ljus har
termiska kameror en rad andra användningsområden än IR-kameror. [6] Det kan omfatta allt
ifrån medicinsk diagnosticering till jaktsystem på polishelikoptrar.
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Figur 6 - FLIR Mixdemonstration [6]

Komplexiteten och faktumet att tillverkningen av denna typ av teknologi är expertiskrävande gör
att prisläget för termiska kameror är högt jämfört med andra givare för samma ändamål. En
kamera avsedd för kontroller inom produktionsindustrin kostar ca 10000 - 50000 SEK.
Teoretiskt skulle tekniken kunna implementeras genom att en termisk kamera riktas ut i ett rum
eller plats som ämnas undersökas och sedan registrera antal personer då dessa skulle avge större
infraröd värmestrålning än omgivningen. Via mjukvara kan sedan informationen lagras och
därefter utvärderas.
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2.5 Beslut om användning
Lista över för- och nackdelar för varje tekniskt system samt beslut om användning.

Computer vision
Fördelar

Nackdelar

- Billigt.

- Svårt att programmera

- Lätt att installera ett komplett system

- Agerar endast som räknare

- Lätt att kommunicera med andra
datorsystem
Valdes att användas. Främst valdes det för att systemet blir billigt men även för dess smidighet.

RFID
Fördelar

Nackdelar

- Agerar som både räknare och
närvarodetektor

- Dyrt
- Svårt att begränsa radiofälten
- Störningar från vatten, metall samt
människokroppen på den frekvens som
skulle användas
- Behov av RFID-bricka.

RFID valdes att inte användas, främst p.g.a. en dyr inköpskostnad.

IR-Linjegivare
Fördelar

Nackdelar

- Billiga

- IR-strålen kan lätt blockeras

- Lätt att koppla till en dator

- Agerar enbart som räknare

- Beprövad teknik
Valdes att användas. Främst valdes givarna för deras låga kostnad men även för att tekniken är
beprövad.
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IR-Närvarosensor
Fördelar

Nackdelar

- Billig

- Risk att ej vara tillräckligt känslig

- Detekterar orörliga personer som befinner
sig i ett område

- Enbart detektor, ej räknare

Valdes att användas då den kan komplettera olika räknare som nollställningsfunktion och inte är
dyr.

Termisk kamera
Fördelar

Nackdelar

- Lätt att detektera personer

- Dyrt

- Kan användas som både detektor samt
räknare

- Lågupplösta

Valdes att inte användas då priset för en kamera är för högt. Dessutom finns det en risk att de
inte har tillräcklig upplösning för att användas.
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3 Modell
3.1 Konceptuell modell
Det tänkta konceptet består av två system och båda systemen innehåller tre delar. Systemen har
två huvuddelar; en typ av dörräknare och en sensor för nollställning. De är båda kopplade till den
tredje delen i systemet, en dator. Datorn är en Raspberry Pi (RPi), en kompakt enkortsdator med
digitala in- och utgångar. En mer ingående beskrivning av RPi finns i bilaga 3. System 1 och 2
består av delarna A, B och D respektive B, C och D, se Figur 7.
A.
B.
C.
D.

IR-Linjegivare
IR-Närvarosensor
Kamera
RPi.

Figur 7 - Konceptuell modell för de system som ska testas

I system 1 sitter IR-linjegivarna, A, vid dörröppningen parallellt och horisontellt. De skickar
signaler till RPi, D, när respektive stråle bryts. Den parallella placeringen gör det möjligt att
bestämma vilken riktning en person rör sig i m.h.a. ordningen som strålarna bryts i. På RPi körs
en programkod, skriven i programmeringsspråket Python, för hanteringen av alla signaler som
inkommer. Koden analyserar vilken riktning förbipasserande har gått i, räknar antal personer i
rummet och skriver detta till en loggfil. Närvarosensorn, B, agerar som nollställare för räknaren.
Nollställaren förhindrar eventuella felräkningar som uppstått och säkerställer att felet inte
divergerar. När ingen befinner sig i den övervakade ytan så slutar närvarosensorn skicka en signal
och räknaren nollställs.
Konceptet för system 2 är likt det för system 1 men använder en annan dörräknare. Istället för
IR-linjegivarna sitter en kamera, C, över dörren och skickar videodata till RPi, D. Där hanteras
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alla förbipasserande med bildhanteringsprogram. Genom videoanalys och filter går det att
bestämma vilken riktning en person går i. Personen korsar en bestämd virtuell linje och
registreras som in eller ut beroende på i vilken riktning linjen korsades. Nollställningsfunktionen
fungerar på samma sätt som i system 1.

3.2 Prototypbygge
Prototypbygget framskred genom kontinuerliga tester av både hårdvara och kod för att ta fram
bästa utformning av systemen.

SYSTEM 1
Hårdvarutester
För att med hög noggrannhet kunna detektera närvaro i ett rum valdes en högkvalitativ
närvarosensor. Denna testades inledningsvis enskilt för att avgöra om detektionsområdet var
tillräckligt stort och att sensorn gav tillräckligt stabil signal för sitt ändamål att fungera som en
nollställare. Testerna gav gott resultat och sensorn upptäckte även stillasittande personer i det
kvadratiska testrummet på ca 30 kvm. Sensorn är specificerad för att kunna läsa av 8x8 m2.
Nästa test behandlade kompatibiliteten mellan närvarosensorn och datorn. Närvarosensorn matas
med 230 VAC och vid detektion av värme och närvaro skickas denna 230 VAC ut via ett inbyggt
relä genom port L1. Uppsättning 1 i Figur 8, var en direktkoppling mellan sensorn och RPi.
Tändspänningen från signalutgång L1 på sensorn omvandlades och reducerades med en AC/DComvandlare till 12 VDC. De digitala in- och utgångarna (GPIOs) på datorn är känsliga och är
gjorda för att maximalt ta emot 3,3 VDC (Vut) och signalströmmar på ca 0,5 - 1 mA. Detta
medförde att signalen på 12 VDC (Vin) från AC/DC-omvandlaren på ett kontrollerat sätt
behövde sänkas innan den kopplades till datorn. Lösningen blev att avsluta kretsen med en
spänningsdelare i vilken korrekt spänning och ström direkt kunde ledas till GPIO 19, Figur 8.
Med hjälp av sambandet för en spänningsdelare - ekvation (1.1), kännedom om strömstyrka och
Ohms lag kunde motstånden R1 och R2 beräknas till 10 kΩ respektive 3.3 kΩ. R1 och R2 är av
samma typer i alla tre spänningsdelare då Vin och Vut är lika stora.
(1.1)

Denna kopplingsuppsättning fungerade till en början men efter ca 5 tester havererade systemet.
Anledningen var att de interna spolarna i AC/DC-omvandlaren, enligt Faradays lag, vid frånslag
av ström genererade tillbaka en spänningstransient till närvarosensorn och slog ut ett
skyddsmotstånd.
Det första hårdvarutestet och uppsättningen av komponenter för system 1 kopplades enligt
schemat i Figur 8.
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Figur 8 - Uppsättning 1, elektriskt schema med AC/DC-omvandlare

Linjegivarna matas med 12 VDC och via interna transistorer skickas denna signal ut vid bruten
ljusstråle. På samma sätt som 12 VDC-signalen från AC/DC-omvandlaren, reduceras och
begränsas linjegivarnas signal med spänningsdelare innan de leds till GPIO-portarna 21 samt 16
på datorn, figur ACDC. På RPi tolkas denna 3.3 V signal som en digital etta, eller hög, och
tillståndet kan enkelt användas i datorprogrammet.
Kopplingen enligt Figur 8 fungerar men kräver att AC/DC-omvandlaren har ett tillräckligt bra
transientskydd även bakåt i matningsriktningen. En alternativ koppling togs fram med ett 230
VAC-relä som direkt styrde en 12 VDC signal via NO. Parallellt med styrspänningen över
reläspolen monterades även en varistor som AC-snubber för att skydda närvarosensorn.
Det andra hårdvarutestet och uppsättningen av komponenter för system 1 kopplades enligt
schemat i Figur 9.
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Figur 9 - Uppsättning 2, elektriskt schema med relä och varistor

Monteringstester
För att bestämma bästa mäthöjd för linjegivarna simulerades olika passeringsscenarion med en
enkel programkod för att avläsa passage. Även avståndet mellan själva givarna bestämdes genom
dessa tester. Höjden bestämdes med avseende att minska risken för flera utslag per
förbipasserande person. Avståndet mellan givarna är viktigt för att minska risken för flera utslag
av en person. En justerbar träkonstruktion byggdes för att hålla linjegivarna på rätt höjd och
parallella, se Figur 10.
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Figur 10 - Modell för träkonstruktion inför monteringstester

Programkodstester
Olika passagescenarion simulerades för att optimera programkoden. Syftet var främst att ta reda
på vilken tidsfördröjning, bilaga 1 - sektion 2, som var bäst för att minska risken för flera utslag
per passerad person.
I en situation då någon stannar eller vänder i sensorområdet för linjegivarna utan att passera,
krävdes också att systemet hanterade detta med korrekt räkning. Dessa problem löstes genom
modifikation och extra slingor i programkoden, se bilaga 1 - sektion 3. I scenariot då
sensorområdena för linjegivare och närvarosensor inte överlappas skulle det uppstå ett problem
där en person blir inräknad innan närvarosensorn registrerar personen. Det skulle medföra att
räknaren nollställs trots att en person befinner sig i rummet. Lösningen på detta problem
förklaras i bilaga 1 - sektion 6, 7 och 8.

-22-

SYSTEM 2
Grunden för system 2 är Mathworks fria kod för detektion av bilar enligt Guassians Mixture
Models för Matlab [17]. Koden är tänkt att modifieras för projektets ändamål. De begynnande
tester som utfördes på RPi-kameran, Figur 11, var främst för att få koden så enkel att modifiera
som möjligt.

Figur 11 - Raspberry Pi kameramodul

För att ta fram en lämplig bildvy testades flera olika höjdplaceringar av kameran. En vidvinkellins
testades också att appliceras för att behålla en lägre placering men fortfarande få kameran att
täcka hela passageområdet. Målet var att hitta en hanterlig storlek på de förbipasserande objekten
i förhållande till bakgrunden. Koden testades också på varje höjd med olika passagescenarion för
att se hur varje situation hanterades. Olika inställningar på filtren testades för varje höjd. Först
anpassades blobanalysfiltret så att det letar efter rätt storlek på pixelklustren. Flimmerfiltret och
förgrunddetektionsfiltret som tar bort bakgrunden testades med olika värden ihop om att få ner
oönskade pixelkluster som dök upp p.g.a. ljusändringar från instrålat ljus.
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4 Resultat
4.1 System 1
Dörräknaren testades på 3 olika platser. Alla platser hade olika förutsättningar för hur personer
beter sig när de passerar linjegivarnas sensorområde.

Figur 12 - Testplats 1, dörr öppnas inåt

Dörren på testplats 1, Figur 12, öppnades inåt vilket medförde att placeringen av dörräknaren
inte blev optimal. Sensorområdet hamnade i detta scenario över den naturliga
vändningspositionen för personer som öppnade eller stängde dörren. IR-strålarna korsades inte i
en distinkt följd eftersom personerna istället stannade eller rörde sig otydligt över gränsområdet.
Dörren orsakade även köbildning i sensorområdet när flera personer gick in eller ut.

Figur 13 - Testplats 2, passage utan dörr
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Testplats 2 var en passage utan dörr där folk kunde röra sig enkelt och snabbt genom
sensorområdet, se Figur 13. Testet var främst för att se när personer gick i snabbföljd efter
varandra.

Figur 14 - Testplats 3, utgång med sluss

På den sista testplatsen - testplats 3, fanns en sluss där två dörrar var tätt efter varandra. För
räknares placering, se Figur 14. Med linjegivarna placerade på insidan av dörrens
öppningsriktning erhölls ett bättre resultat än i testplats 1. Dock medförde slussen problem då
passerande personer håller upp första dörren och möjligtvis blockerar sensorområdet för andra
personer eller ge flera utslag p.g.a. utsträckta armar.
Risken för möte med personer i andra riktningen fanns med i samtliga testscenarion. Det var ej
möjligt på någon av testplatserna att passera linjegivarna flera personer i bredd. Detta var
avsiktligt då det är den största begränsningen för tekniken.
Säkerheten räknades fram genom att dela antalet personer räknaren registrerade med det verkliga,
handräknade antalet personer som gick förbi. På testplats 3 gick det förbi 50 personer men endast
49 registredes i datorn. Därav erhölls testresultatet 98 %. Testerna genomfördes på ca 50
personer för respektive testplats. Säkerheten på räknaren varierade på de olika platserna. I Tabell
3 visas resultatet av säkerheten i varje scenario.
Tabell 3 - Resultat vid passagetester på olika testplatser

Testplats

Scenario

Testresultat säkerhet

1

Rum där dörren öppnas inåt

94 %

2

Passage utan dörr

100 %

3

Utgång med 2 dörrar i följd

98 %

Systemet i helhet med närvarosensorn som nollställare testades också och fungerade enligt planer.
Den avvikelse från registrerade personer och verkliga antalet personer som uppstod var
felregistrering från dörräknaren då rummet var aktivt. När det inte längre var någon aktivitet i
rummet nollställdes räknaren och de avvikelser som uppstått eliminerades.
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Monteringstesterna visade att den bäst lämpade höjden för linjegivarna var ca 150 cm, vilket är
axelhöjd på de flesta personer. Höjden hindrar sensorerna från att registrera passerande ben eller
armar. Testerna visade att även att en så tät parallell placering av givarna som möjligt, utan att de
interfererar med varandra, lämpade sig bäst. Det inbördes avståndet var ca 1 cm.
När det gäller programkodstesterna fastslogs efter analyser att en tidsfördröjning på ca 0,3
sekunder gav bäst medelresultat. Om en person ger flera utslag, p.g.a. en viftande arm eller dylikt,
måste personen ha en långsam gångtakt.

4.2 System 2
System 2 färdigställdes inte till den nivå som planerats. Det var delvis på grund av problem med
oönskade registreringar. Räknaren hade i slutskedet för stor osäkerhet totalt sett för att kunna
användas korrekt. En annan orsak var att RPi visade sig att inte ha tillräckligt med processorkraft
för att kunna bearbeta bildbehandlingen effektivt med rådande upplösning på videon. Detektion
och registrering av personer under optimala ljusförhållanden lyckades dock. I Figur 15 visas en
korrekt registrering med korresponderande kontrastbild.

Figur 15 - Korrekt registrering av passerande person

I Figur 16 syns en felaktig registrering som uppstod p.g.a. ljusförändringar i miljön.
Ljusändringarna kan både vara i form av skillnad i det instrålande ljuset från exempelvis ett
fönster eller skuggor från andra objekt i rörelse.
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Figur 16 - Felaktig registrering av färgskiftande skugga

4.3 Resultat kostnad
I Tabell 4 visas en sammanställning av kostnaderna för de olika komponenter som ingår i
prototypsystemen. Priserna avser marknadspriser för privatkonsumtion i detaljhandeln inklusive
moms.
Tabell 4 - Resultat över kostnaderna för använda komponenter

Komponent

Fabrikat

Antal

Marknadspris

Totalpris

Optisk
retroreflektiv IRgivare

Panasonic

2

350 SEK

700 SEK

Raspberry Pi

1

400 SEK

400 SEK

Steinel

1

1900 SEK

1900 SEK

Raspberry pi

1

220 SEK

220 SEK

MT7601U

1

10 SEK

10 SEK

Raspberry Pi 2
IRNärvarodetektor
Raspberry Pi
Camera
USB WIFImodul
Totalt

3210 SEK
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5 Slutsats
5.1 System 1
Sammanfattningsvis indikerar samtliga tester att system 1 fungerar enligt mål och med god
felsäkerhet. Systemet som testats är designat för rum med enbart en entré men modifikation för
att anpassa det till rum med flera entréer är enkelt. Komponenterna i detta prototypprojekt för
system 1 är något dyrare vid inköp jämfört med system 2 men kan reduceras desto mer vid en
produktutveckling. Valet av dator för denna prototyp baserades på kriterierna att den skulle ha
digitala in- och utgångar, kunna klara bildhantering (för system 2) och vara liten till fysisk storlek.
Ifall enbart konfigurationen i system 1 skulle vilja användas kan RPi:n ersättas med en betydligt
enklare mikroprocessorbaserad variant och därmed kan både totalkostnaden och storleken på
datorn minskas. För effektivare hantering av bildbehandlingen för system 2 skulle en anpassad
grafikdator vara bättre. På samma sätt kan valet av IR-sensorer anpassas bättre för sitt ändamål,
då modellerna som använts i prototypen är universella infraröda industrisensorer.

5.2 System 2
I teorin hade system 2 varit ett säkrare, mer prisvärt och mer flexibelt system än system 1.
Kamerans nedåtriktade vinkel underlättar scenariot då två eller flera personer passerar en dörr
samtidigt, även i bredd. Det medför att kameran kan användas i fler miljöer än linjegivarna.
Kamerans vinkel minskar också risken för flera utslag av en förbipasserande. Dessa aspekter ökar
säkerheten med kameraräknaren men utesluter inte felaktiga registreringar helt. T.ex. uppstår
risker i scenariot då fler än en person passerar räkningslinjen tätt intill varandra men misstolkas
som en person.
Eftersom räknaren i system 2 ansågs ha fler fördelar än räknaren i system 1 samt att kostnaden
var låg, valdes denna för vidare undersökning. I slutändan var det dock brist på tid och
förkunskaper som var anledningen att system 2 ej blev färdigställt. Med bättre kunskaper inom
bildbehandlande programmering skulle systemet kunna färdigställas optimalt.
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6 Känslighetsanalys
Trots sin enkla uppbyggnad hade system 1 hög säkerhet på antalet registrerade personer i alla
tester. Eftersom det inte gick att testa alla sorters miljöer och scenarion så är det troligt att
systemets verkliga säkerhet är lägre än vad testresultaten visar. Säkerheten anses dock vara
tillräckligt hög för att kunna användas i praktiken, speciellt i miljöer med smalare passager. De
avvikelser som uppstår kommer inte ha en betydande inverkan, i styrning av ventilationssystem
och temperatur, för att användning av systemet inte skulle vara hållbart och energimässigt
lönsamt. Desto fler personer som passerar räknarna och befinner sig i utrymmet, desto lägre
inverkan får ett fåtal felregistreringar.

7 Framtida arbete
När det gäller kompatibiliteten med den återställande närvarosensorn kan stora förbättringar
göras. I prototypen används tändspänningen som signal, som enligt produktbeskrivningen
normalt skulle användas för en last exempelvis en lampa. Konverteringen samt reduceringen av
230 VAC, respektive styrningen av reläet, medför viss signalfördröjning vilket inte är optimalt
men av mindre relevans då nollställningen sker under en tidsram utan aktivitet. En lösning på
detta skulle vara att lokalisera de direkt styrande låga VDC-signalerna som sensorn använder för
att styra sitt inbyggda relä och koppla till datorn, alternativt välja en annan skräddarsydd
sensormodell. Närvarosensorn i prototypen har ett högt inköpspris vilket utgör störst andel av
alla komponenter i totalpriset.
Efter litteraturstudie och kontakt med aktörer på den svenska marknaden för kundräknare i
detaljhandeln kan det konstateras att tekniken är vanlig inom detta område. Många butiksägare
och ledningar för köpcentrum har implementerat besöksräknarsystem för att identifiera
kundflöden och få besöksstatistik vilket på så sätt kan användas för att öka lönsamheten i
verksamheten. Prisförfrågan med avseende på en mindre lokal med en ingång skickades ut till
några av de ledande besöksräknarföretagen vilket sammanställs i bilaga 2. Priserna avser
visserligen ett komplett system med installation och arbete men kostnadsresultatet för detta
projekt visar ändå på att det med lägre kostnad är möjligt att bygga ett personräknarsystem. Vid
eventuell produktutveckling kan inköpspriserna reduceras ytterligare.
Vidare arbete skulle kunna omfatta mer ingående kalkyler på hur mycket energi som potentiellt
skulle kunna sparas vid en installation av ett personräknarsystem kopplat till klimatsystemen och
belysning. Utöver detta skulle även en kalkyl över lönsamheten prismässigt och eventuell
återbetalningstid vara intressent.
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Bilagor
Bilaga 1
0
import time
import datetime
import json
import RPi.GPIO as io
io.setmode(io.BCM)
irpin1 = 16
irpin2 = 21
IRsensor = 19
io.setup(irpin1, io.IN)
io.setup(irpin2, io.IN)
io.setup(IRsensor, io.IN)
Tabell = []
counter = 0

1
while True:
L=open("Lista", "w")
n=0
now = datetime.datetime.now()
tid = datetime.time(now.hour, now.minute, now.second)
noll=0

2
while io.input(irpin2):
if io.input(irpin1):
print("IN")
counter = counter+1
print(counter)
print(tid)
time.sleep(0.3)

3
while io.input(irpin2):
if io.input(irpin1)==0 and n==0:
counter=counter-1
print(counter)
n=1

4
if n==0:
Tabell.append([counter,str(tid)])

5
while io.input(irpin1):
if io.input(irpin2):
print("UT")
counter = counter-1
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print(counter)
print(tid)
time.sleep(0.3)
while io.input(irpin1):
if io.input(irpin2)==0 and n==0:
counter=counter+1
print(counter)
n=1
if n==0:
Tabell.append([counter,str(tid)])

6
while io.input(IRsensor)==0:
tid2=datetime.datetime.now()
delta=(tid2-now).total_seconds()

7
if io.input(irpin2):
print("Nollställning avbruten")
break

8
if noll==0 and delta >= 5:
counter=0
print("NOLL")
noll=1
Tabell.append((counter,str(tid)))

9
json.dump(Tabell, L)
L.close

Sektion 0: Importerar alla nödvändiga bibliotek och definierar ingångar samt tabeller och räknare.
Sektion 1: Detta är huvudslingan som kontinuerligt är mottaglig för de olika passagescenariorna.
Här öppnas filen där räknaren sparas, tar den aktuella tiden och nollställer alla interna räknare för
varje varv. De interna räknarna förhindrar if-slingor från att räknas flera gånger.
Sektion 2: Ger ett utslag för en passerande som går in samt inför en paus på 0,3 sek för att
förhindra att koden för snabbt läser vidare och dubbelregistrerar.
Sektion 3: Förhindrar räknaren att ge flera utslag om en person ställer sig i avläsaren samt tar bort
senaste utslag om en person vänder i sensorområdet. Räkningen sker först när strålarna släppts.
Sektion 4: Sparar ner räknaren och tiden för senaste utslag.
Sektion 5: Är samma som sektion 2,3 och 4 dock för utgående personer.
Sektion 6: Första delen i nollställaren. Noterar tiden då den gick in i nollställnings-slingan.
Sektion 7: Om någon går igenom sensorområdet (in) för linjegivarna så avbryts slingan för
nollställaren.
Sektion 8: Nollställer räknaren och används som försäkring mot eventuella felräkningar.
Nollställningsfunktionen aktiveras efter 5 sekunder från att koden har gått in i sektion 6.
Sektion 9: Sparar ner räknaren till en fil och stänger sedan ner filen.
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Bilaga 2
Tabell över pris från offerter på kompletta besöksräknarsystem. Priserna avser ett mindre rum på
< 50 kvm med en ingång och inkluderar i samtliga fall installation.
Teknik

Företag

Grundpris

IRbaserat

TempWatch AB 6600 SEK

Kamerabaserat

TempWatch AB 7500 SEK

Värmekamerabaserat ViaMetrics AB

13000 SEK

Kamerabaserat

13800 SEK

Antso AB
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Bilaga 3
Raspberry Pi, RPi
I detta projekt användes en Raspberry Pi 2, vilket är den tredje generationen från tillverkaren.
Raspberry Pi använder sig av det grafiska operativsystemet RaspBian vilket är baserat på Debian–
Linux. Datorkortet är endast 56 mm brett och 85 mm långt.

Figur 17 – Enkortsdatorn RPi sedd ovanifrån

Figur 17 visar överskådligt de olika komponenterna på enkortsdatorn. Överst i bilden markerat
”GPIO” finns de 40 digitala in- och utgångarna. Portarna markerade ”DISPLAY” och
”CAMERA” är pinkontakter för direkt inkoppling av en skärm och en kameramodul. Utöver
detta finns fyra USB-portar markerade ”USB”, en HDMI-port, en ETHERNET-port, en
microSD-läsare, en 3,5 mm ljudutgång och en microUSB-kontakt markerad ”PWR IN” för
strömförsörjning.
Processorn, CPU, är en Broadcom BCM2836 Arm7 Quad Core som med fabriksinställningar kör
på 900 MHz. Grafikprocessorn, GPU, är en Videocore IV på 250MHz. RAM-minnet är på 1 GB.
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IR-linjegivare
De IR-linjegivare som valdes ut för prototypbygget var av fabrikatet Panasonic och modell CY192 B-P-Y. De har inbyggda PNP transistorer som ger utsignal vid bruten stråle. Se Figur 18.

Figur 18 - IR-linjegivare med reflektor

Närvarosensor
Den närvarosensor som valdes var av märket Steinel och modell IR Quattro HD COM1 vilket är
en högupplöst fyrkärnig sensor med COM1-utgång. Denna visas i Figur 19.

Figur 19 - Närvarosensor

-35-

