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Abstract
Purpose – The purpose of this thesis is to understand how the two frameworks: ARKit
and ARCore works in the outside environment, in terms of possibilities and
constrictions. This thesis intends to answer the following research questions:
- Which possibilities and restrictions does ARKit and ARCore have for usage in the
outside environment?
- Which is the lowest illuminance needed for ARKit to work?
Method – The study uses a literature study to answer the first research question. For
the second research question a combination of literature study and experimental study
is used, in which a hypothesis and prediction is formulated.
Results – The results of the study show that there’s more restrictions than possibilities
for using ARKit and ARCore in the outside environment. There are a lot of factors that
can affect the frameworks ability to read the surroundings and place virtual objects.
Dynamic elements, such as weather and illumination, is something that needs to be kept
in mind. The experimental study showed that the minimal illumination needed for an
ARKit based application to be able to place an object in an environment was 10.275 lx.
In comparison; this is when the sun is positioned at a -5O under the horizon or higher.
For example, this means that 1st of January only has 7h and 30min of the day where
there is enough daylight for ARKit to read the surrounding. This does not account for
other factors that can be troublesome, such as during the wintertime there is likely snow
covering the ground.
Implications – The study contributes to the exploration of an area which is relatively
unknown since these frameworks have barely been out for a year. The results in the
study can give an insight for developers and companies that have visions to use AR
technology in the outside environment. The study covers the main areas AR, ARKit
and ARCore.
Limitations – The experimental study was only performed using ARKit, the reason
being that the only testing device available was iOS
Keywords – Augmented Reality, AR, Apple, Google, ARKit, ARCore, Lux,
Experiment, Literature study.
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Sammanfattning
Syfte - Syftet med denna studie är att undersöka hur ramverken
ARKit och ARCore lämpar sig för utomhusbruk i form av möjligheter och
begränsningar. Denna undersökning avser att besvara följande frågeställningar:
•

Vilka möjligheter och begränsningar har ARKit respektive ARCore vid
utomhusbruk?
• Vilken är den minimala belysningsstyrka som krävs för att ARKit skall
fungera?
Metod – I studien används litteraturstudie för att besvara första frågeställningen, och
för andra frågeställningen är det en kombination av litteraturstudie och experimentell
studie med hypotes och förutsägelse.
Resultat – Resultatet visar att begränsningarna är fler än möjligheterna. Det är många
faktorer i en utomhusmiljö som kan påverka ramverkens förmåga att läsa av
omgivningen och placera ett virtuellt objekt. Dynamiska element som väder och ljus är
något man uppenbarligen måste ha i åtanke. Den experimentella studien visade att den
minimala belysningsstyrkan som krävs för att en ARKit baserad applikation skall kunna
placera ut ett objekt är 10.275 lx. Detta kan jämföras med att solen befinner sig -5O
under horisonten eller högre. Ett exempel är tillexempel den 1:a januari som har 7h
30min under dygnet då det är tillräckligt ljust. En annan aspekt som kan ställa till
problem under vintermånaderna är eventuella snötäcken.
Implikationer – Studien bidrar till att utforska ett område som är relativt okänt då dessa
ramverk är knappt ett år gamla. Resultatet i studien kan ge en insikt till utvecklare eller
företag som har egna visioner att nyttja AR teknologin utomhus. Studien lägger grunden
för huvudområdena AR, ARKit och ARCore.
Begränsningar – Den experimentella studien genomfördes endast med ARKit med
anledning att den enda testenhet som fanns tillgänglig var iOS.
Nyckelord – Augmented Reality, Apple, Google, ARKit, ARCore, Lux, Experiment,
Litteraturstudie
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Introduktion

Detta kapitel ger en bakgrund till det problemområde studien bygger upp kring och
vidare beskrivning om vad studien skall fördjupas inom.

1.1 Bakgrund
Namnet Augmented Reality (AR) blev tingat 1990 av en forskare på företaget Boeing
vid namn Tom Caudell som i sina studier presenterade hur digitala kopplingsscheman
underlättade arbetsprocessen för montörer och ingenjörer [1]. AR kan på svenska
förklaras som ”förstärkt verklighet”. Teknologin fokuserar på att presentera virtuell
information på ett naturtroget sätt i den verkliga världen, i alla fall ur användarens
perspektiv.
Sedan AR blev en etablerad teknologi, och fram till nu, har teknologin kommit en lång
väg i utvecklingen med ett mycket bredare spektrum av användningsområden.
Under en livesändning för amerikansk fotboll år 1998 i USA gjorde AR debut i TV när
det användes för att placera en gul virtuell linje på en spelplan för att åskådliggöra för
tittarna var attackerande sida behövde passera [2].
Just television har blivit det mest konkreta mediet för människor att få nyttja AR
teknologin och dess visuella förmågor, gentemot hur det tidigare använts internt inom
industrier, militären och NASA. Men den succesiva exponeringen av AR för människor
gör att den generella bekantskapen med teknologin var låg fram till när Google 2013
lanserade ett av sina mest ambitiösa koncept för AR, Google Glass [3]. Trots att det kan
diskuteras huruvida AR teknologin verkligen är förknippat med Google Glass
konceptet
så
blev
begreppet
välkänt
för
konsumenter
och
den kommersiella marknaden.
Sommaren 2016 slog Pokémon GO för smartphones igenom med stor kraft runt om i
världen [4]. Spelet är GPS-baserat vilket betyder att användaren rent fysiskt
behöver röra sig mellan olika platser utomhus för att kunna avancera i spelet. Väl på
dessa platser kan man bland annat stöta på en ”Pokémon”, ett fiktivt djur som man
interagerar med och som endast finns i spelet. Denna interaktion var möjlig med hjälp
av AR och mobiltelefonens kamera så att det visualiseras på skärmen att denna fiktiva
varelse befinner sig precis framför användaren i den verkliga miljön.
AR teknologin använder sig av konkreta markörer och ytor för att skapa en referens till
den verkliga miljön. Detta gör att AR för mobila applikationer är idealt för inomhusbruk
där både ljus och miljö är optimala för att teknologin skall kunna navigera rätt och på
ett realistiskt sätt. Men allt eftersom prestanda blir bättre i form av hårdvara och
mjukvara i smartphones blir även möjligheterna att nyttja teknologin utomhus mer
påtagliga.
Apple och Google lanserade i mitten på 2017 sina ARKit [5] respektive ARCore [6] för
omvärlden som öppna plattformar för utvecklare att producera sina egna applikationer
med integrerad AR teknologi. Dessa plattformar är specialiserade för deras egna
operativsystem och sätter AR teknologin och dess progression i fas med den mobila
utvecklingen och dess nya möjligheter.
Studien utförs på uppdrag av Infospread Euro AB i Jönköping som startade 2005 som
är ett produktutvecklingsbolag som hanterar mobila lösningar för kollektivtrafiken. De
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strävar efter att utveckla lösningar som baserar sig på resenärernas behov och ligga i
fas med den digitala utvecklingen. I dagsläget använder sig 14 länstrafikbolag i Sverige
av Infospreads mobila applikationer. Infospread strävar efter att ligga i framkant i
utvecklingen av mobila lösningar för resenärer och bevakar nu innovationer som kan
erbjuda omfattande information om resor på ett kompakt och pedagogiskt sätt. Med
detta i åtanke har dem sett AR som en teknologi med möjlig potential för detta ändamål.

1.2 Problembeskrivning
Användarviktig information i en app presenteras i huvudsak genom en-dimensionella
vyer som tabeller, eller två-dimensionella vyer som kartor. Användarens interaktion
med informationen är därför begränsad till vad som går att interagera med hjälp av mer
eller mindre precisa fingergester på telefonens skärm. Av olika skäl kan situationer
uppstå där ny data tillkommer som kan presenteras på ett bättre och mer intuitivt sätt
med en annan typ av interaktionsmodell. Apple har presenterat sitt AR-kit ramverk, och
Google ett motsvarande ramverk kallat ARCore för utplacering av informations-objekt
i användarens omedelbara närhet, där verkliga objekt som fångas upp av kameran
kombineras med virtuella objekt som finns i telefonen för att ge sken av en utökad
verklighet. Detta möjliggör helt nya interaktionsmodeller för användarens intag och
filtrering av information i realtid.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att så långt som möjligt undersöka
hur ARKit och ARCore lämpar sig för utomhusbruk och deras respektive möjligheter
och begränsningar. Denna undersökning har för avsikt att besvara följande
frågeställningar:
•

Vilka möjligheter och begränsningar har ARKit respektive ARCore vid
utomhusbruk?
• Vilken är den minimala belysningsstyrkan som krävs för att ARKit skall
fungera?

1.4 Avgränsningar
Det teoretiska arbetet kommer täcka både Apples ARKit och Androids ARCore, men
den praktiska delen av arbetet kommer att endast fokusera på ARKit. Detta beror på
tillgängligheten till testenheten som är en iPhone X med operativsystemet iOS 11.3.
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1.5 Disposition
Resterande delar av rapporten är disponerad enligt följande:
Kapitel 2: Metod och genomförande
Studiens arbetsprocess presenteras tillsammans de väsentliga delarna. Även
forskningsmetoden beskrivs samt hypotes och förutsägelse motiveras för det utförda
experimentet.
Kapitel 3: Teoretiskt ramverk
Teoristudien redogörs för de områden av studien som ligger i fokuserar för rapporten.
Innehållet ligger i grund för det presenterade forskningsresultatet i kapitel 5 och 6.
Kapitel 4: Empiri
Data som samlats in från experimentstudien presenteras. Detta ligger sedan i grund för
det presenterade forskningsresultatet i kapitel 5 och 6.
Kapitel 5: Analys
Den insamlade data från litteraturstudien och experimentstudien bearbetas och och
redogörs genom att besvara frågeställningarna.
Kapitel 6: Diskussion och slutsatser
Diskussion och slutsats redogörs med författarens egna reflektioner gällande resultatet
och studien i sin helhet.
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2

Metod och genomförande

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av studiens metod och hur den genomförs.
Avsnitt beskriver även hur data samlas in och analyseras.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara första frågeställningen ”Vilka möjligheter och begränsningar har ARKit
respektive ARCore vid utomhusbruk?” genomfördes en litteraturstudie. En
litteraturstudie anses som en lämplig metod för att samla in nödvändig information om
de två plattformarna för att därefter analysera denna med avseende på plattformarnas
möjligheter och begränsningar.
En experimentell studie genomfördes för att besvara andra frågeställningen ”Vilken är
den minimala belysningsstyrkan som krävs för att AR skall fungera?”. Under
litteraturstudiefasen undersöktes också om liknande studier genomförts under det
gångna året med avsikten att analysera ARKits och ARCores potential i utomhusmiljöer
och under extrema ljusförhållanden. Detta arbete gav dock inget då inga liknande
studier påträffades. På grund av detta ansågs ett experiment vara det mest lämpliga för
att besvara den andra frågeställningen.

2.2 Experiment
Wohlin [7] förklarar att experiment till största del utförs i laboratoriemiljöer som
erbjuder möjligheten till kontroll på en hög nivå. Målet är att manipulera en eller flera
variabler och kontrollera resterande variabler på en statisk nivå. Därefter mäts effekten
av denna manipulation för att genomföra en analys. För att andra forskare skall ha
möjlighet att själva genomföra experimentet eller motbevisa de framtagna resultaten så
gäller det att hela experimentet är upprepningsbart under liknande omständigheter.
Experimentet kommer följa en modell (figur 2.1) med 6 enkla steg. Första steget är att
identifiera eller ta fram en frågeställning som i detta fall är denna rapports andra
forskningsfråga. Därefter skall bakgrundsforskning utföras med syfte att ta fram eller
presentera en grundläggande kunskap om det aktuella ämnet som kan ge stöd för
byggandet av en hypotes. En förutsägelse behövs för att bekräfta eller falsifiera
hypotesen i fråga samt hur detta kommer att valideras. Experimentet kommer baseras
på hypotesen och förutsägelsen för att samla in relevant data. Den insamlade data
kommer analyseras för att sedan användas för att dra en slutsats angående hypotesen.
Resultatet kommer att dokumenteras och presenteras i rapporten.
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Figur 2. 1: Modell för tillvägagångsättet för den experimentella metoden

ARKit använder bildströmmen från telefonens kamera för att identifiera miljön. Detta
kräver naturligtvis tillräcklig belysning för att ramverket skall kunna lokalisera
markörer och placera ut ett virtuellt objekt på ett naturtroget sätt. Skymning och gryning
definieras som att när solen befinner sig 6O under horisonten [8].
Hypotesen lyder:
ARKit kan placera virtuella objekt i en omgivning på ett korrekt sätt och
under liknande ljusförhållanden som när solen befinner sig som mest 5.5O,
under horisonten.
Förutsägelsen lyder:
Vid mätningar av ljusstyrka kommer ARKit kunna placera virtuella
objekt under ljusförhållanden som de som råder mellan gryning och
skymning.

2.3 Arbetsprocessen
Den litterära studien baseras på relevant dokumentation, böcker och vetenskapliga
artiklar. Väsentlig teori dokumenteras och presenteras för att på ett konkret sätt skapa
förutsättningar för en grundläggande förståelse för de olika forskningsområdena samt
besvara den första frågeställningen.
Experimentet kommer utföras i en kontrollerad miljö, vilket betyder att omgivningen
och ljusstyrkan går att kontrollera utan att oförutsägbara variabler kan påverka
resultatet. Experimentet kommer mäta vad som är den minimala ljusstyrkan för att en
etablerad applikation, IKEA Place, byggd på Apples ARKit skall kunna läsa av
omgivningen och placera ett virtuellt objekt.

2.3.1

Enhet

Experimentet kommer utföras på Apples senaste tillskott av smartphones, iPhone X.
Operativsystemet är det i dagsläget senaste iOS 11.3
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2.3.2

Testmiljön

Experimentet kommer utföras i ett rum med en enskild lampa som ljuskälla. Ljuset
kommer regleras med en dimmer för att uppnå så låg lumens som möjligt. Lampan är
en 40W LED med maximalt 470 lumen. Mätinstrumentet är en luxmätare modell EC1
Hagner. En luxmätare visar ett värde på antalet lumen projicerad på 1 m2.

2.3.3

Utförande

Telefonen kommer exekvera en app som heter IKEA Place. När man skall placera ut
ett virtuellt objekt kommer applikationen försöka identifiera omgivningen. Lyckas den
utföra detta startas applikationen om och försöket återupprepas med minskat ljusflöde
på 10 lx. När väl ett objekt inte längre kan placeras så har man nått gränsvärdet. Detta
dokumenteras och därefter repeteras processen 10 gånger för att få 10 värden. Med
dessa värden framställs sedan ett medelvärde som skall representera det faktiska
gränsvärdet.

2.4 Ansats
Studiens ansats är både induktiv och deduktiv. Den grundläggande teoretiska
forskningen av existerande dokument och studier, redogör den befintliga kunskapen av
teknologin. Med detta framställs deduktiva slutsatser som svar på den första
forskningsfrågan. Genom denna teoretiska forskning samt en kompletterande
experimentellstudie kommer en induktiv ansats härleda slutsatsen för den andra
forskningsfrågan.

2.5 Datainsamling
Studiens datainsamling för att besvara den första frågeställningen utgjordes främst av
litteraturstudier och informationssökningar i bland annat Google Scholar, databaserna
på Jönköping universitets skolbiblioteket samt andra etablerade skrifter och
organisationer. Empirisk datainsamling genom experiment utfördes i kombination med
litteraturstudie för att kunna besvara den andra frågeställningen.

2.6 Dataanalys
Sekundärdata samlas in genom litteraturstudie och består av dokument från företagen
som gjort ramverken samt studier från andra vetenskapliga skrifter. Det är ett urval av
litteratur som presenterar information av värde för områden som är av intresse, i den
här studien: Augmented Reality, ARKit och ARCore.
Den dataanalys som studien presenterar i resultat av experimentet kommer vara i form
av en kvantitativ analys. Detta beror på att empirin som samlas in utgörs av kvantitativa
data som genereras under experimentet. En litteraturstudie genomförs för att få fram
data som skall jämföras med de empiriska resultaten. Jämförelsen och målsättningen
för dataanalysen presenteras i tabell 2.1.
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Tabell 2.1 Målsättning för jämförelse av empirisk data och litteraturstudie för forskningsfråga 2.

Mål:
Tillvägagångssätt:
Tid på dygnet ARKit inte längre är Minimala värdet av lumen för att ARKit
brukbart
skall fungera korrekt är mindre än
belysningsstyrka under en period på
dygnet
Procentuell tid av ett dygn som ARKit Antal timmar på ett dygn det är mörkare
inte är brukbart pga. mörker
än minimala lumens för att ARKit skall
fungera/Antal timmar på ett dygn

2.7 Trovärdighet
Litteraturstudien täcker flertalet olika vetenskapliga artiklar, dokument och böcker som
anses vara relevanta och väsentliga för att presentera den här rapportens olika
huvudområden: Augmented Reality, ARKit samt ARCore. För att uppnå en hög
trovärdighet så användes väl etablerade böcker och publikationer från bland annat
Google Schoolar samt Apples och Googles egna dokument om deras respektive
ramverk.
För att få fram ett trovärdigt resultat utfördes experimentet i en kontrollerad miljö där
yttre, icke kontrollerbara faktorer inte skulle kunna påverka resultatet. De inkrementella
testerna krävde exakt samma ljusförhållande, därför är det ytterst viktigt att
dokumentera dessa för att möjliggöra en identisk upprepning av experimentet.
Experimentet genomfördes med flera repetitioner för att öka precisionen hos
medelvärdet.
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3

Teoretiskt ramverk

Detta avsnitt ger en teoretisk grund för studien och de områden den berör. Det som
presenteras är sådant som tagit fram från relevanta dokument och tidigare studier.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Frågeställningarna i denna rapport baseras på de aktiviteter som är av intresse för
Infospread AB. För att kunna besvara dessa och samtidigt tillhandahålla en helhetsbild
av området belyser studien olika delar av AR teknologin och hur dessa kan kombineras
med varandra. Resultatet kommer senare ligga till grund för de rekommendationer som
presenteras, huruvida Infospread AB bör gå vidare med AR teknologin och visa på vilka
möjligheter som teknologin kan erbjuda.

3.2 Augmented Reality
AR kan med svenska ord beskrivas som ”förhöjd verklighet”. Mobile Augmented
Reality [9] definierar ett AR system som att det kombinerar verklig och datorgenererad
information i en verklig miljö. Interaktivt och i realtid kopplar den virtuella objekt med
fysiska. AR teknologin arbetar tillsammans med enhetens kamera som projicerar både
det verkliga och det virtuella på dess display för användaren.

3.2.1

AR system för mobila plattformar

I Mobile Augmented Reality [9] presenteras ett antal olika faktorer som krävs för att
uppnå ett effektivt AR system för mobila plattformar.
• Hårdvara. Först och främst krävs hårdvara som kan hantera den
beräkningskapacitet som behövs för att kunna samordna alla de element AR
utnyttjar för att tillhandahålla en verklighetstrogen upplevelse.
AR teknologin utnyttjar och drar fördel av större delen av mobiltelefonens hårdvara för
att på så sätt skapa en så effektiv och realistisk upplevelse som möjligt. Ett samordnat
samspel med kamera, geo-, gyrolokalisering, kalkylering och datagenerering kräver
mycket av telefonens processor. Detta är nu möjligt för en mobiltelefon att utföra tack
vare de senaste teknologiska framstegen inom mobiltelefoni.
• Identifiering och registrering av miljön
Telefonen skall ha en mjukvara som kan analysera den information av omgivningen
som kameran registrerar. Med hjälp av algoritmer och telefonens positioneringssystem
skall den kunna avgöra hur kameran rör sig relativt med omgivningen.
• Interaktion
Detta möjliggör för användaren att kunna manipulera den värld som presenteras på
telefonen och endast presentera information som den kan anses vara relevant.
• Internetuppkoppling
Med trådlös uppkoppling till internet har teknologin möjlighet att hämta och distribuera
information som är allokerad i databaser. En AR baserad funktion i en applikation kan
till exempel komma åt data via applikationens API och visualisera det för användaren.
Dynamisk och flexibel AR kommer vara beroende av ”up-to-date” information som
inte kan lagras i applikationen.

3.2.1.1

Augmented Reality utomhus

”Mobile AR” betyder att användaren har möjlighet att använda teknologin var som
helst. Vanligtvis är majoriteten av kommersiella AR produkter fokuserade på att
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användas inomhus, eftersom möjligheten att göra AR kompatibel för utomhusbruk är
signifikant mycket svårare. Enligt boken Augmented Reality – Principles and Practice
[1]: om AR skall bli en banbrytande teknologi, krävs det att den fungerar var som helst,
även utomhus.
AR applikationer som bygger på endast GPS och övriga inbyggda sensorer
tillhandahåller en relativt begränsad och oprecis AR upplevelse. Eftersom GPS i
grunden inte är en ”på metern” exakt teknologi, och telefons möjlighet att endast
kalibrera vad som är upp och ner för att sedan placera ett objekt horisontellt, är inte vad
som definieras som ”förhöjd verklighet”. Bild-baserad kalibrering, som av Augmented
Reality – Principles and Practice förklaras som den mest utmanande komponenten,
kompletterar GPS och enhetens interna sensorer; IMU (Inertial Measurement Unit) för
det effektivaste användandet av AR utomhus. Men det ett stort behov av vidare
utveckling av flera aspekter för att göra AR mer användbar utomhus.

3.2.1.2

Sensorer

Dagens smartphones är utrustade med en mängd olika sensorer. Trots att sensorerna har
vissa begränsningar erbjuder dem stora möjligheter för AR utvecklingen eftersom de är
integrerade i just sådana produkter som finns lätt tillgängliga för de flesta människor,
bekräftar Augmented Reality – Principles and Practice [1]. Följande är sensorer i
smartphones som, i olika sammanhang, kombineras med AR teknologin för att brukas
utomhus.

3.2.1.2.1

Global Positioning System GPS

Global positioning system (GPS) är utvecklat i USA och går ut på att mäta hur lång tid
det tar för signaler att färdas från sändaren till ”närliggande” satelliter. GPS mäter
position med en uppdateringsfrekvens på 1, 5 eller 10Hz. GPS är väldigt populärt bland
kommersiella positionerings-applikationer. Men på egen hand är den inte anpassad för
att kunna tillhandahålla en tillräcklig hög positioneringsnoggranhet, vilket är
nödvändigt för den noggranna registreringen som krävs i AR enligt Augmented Reality
– Principles and Practice. Tester visar att trianguleringen för smartphones GPS har en
positioneringsnoggranhet på 5-10 meter bland urbaniserade områden, och 0.5-5 meter
på öppna ytor [10]. Trots detta så gör den globala tillgängligheten att den är mycket
attraktiv att använda som komplement till andra positioneringstekniker, som visuell
analysering. På moderna smartphones är det vanligt att GPS kombineras med andra
IMU, som inertial sensing och beräkning av styrkan hos nätverkssignaler.

3.2.1.2.2

Magnetometer

En elektrisk kompass (magnetometer) mäter riktningen hos jordens magnetfält för att
bestämma bäringen relativt till jordens magnetiska norrpunkt. Tyvärr så är magnetiska
mätvärden ofta opålitliga, eftersom de lätt blir påverkade av närliggande magnetiska
fält som kan orsakas av till exempel elektriska kablar och elektriska apparater. Schall
et al. [11] rapporterar felmarginaler som enkelt kan uppgå till 30o.

3.2.1.2.3

Gyroskop

Ett elektriskt gyroskop används till att mäta rotationshastigheten och bäringen av den
mobila enheten. Med hjälp av numerisk integrering och datakalkyleringar kan man få
fram dessa värden [1].
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3.2.1.2.4

Linjär Accelerometer

Som ett komplement till gyroskop för positionsmätning finns en så kallad linjär
accelerometer [1]. Detta instrument möjliggör en beräkning av accelerations vektorn på
den mobila enheten genom att mäta kraften längs de tre huvudsakliga axlarna separat
(se figur 3.1).

Figur 3.1: Tredimensionella koordinataxlarna x, y och z

3.2.1.3

Tracking utomhus

För AR är tracking enhetens förmåga att veta hur den rör sig genom att antingen läsa
av det visuella som kameran ser, med hjälp av dess IMU eller en kombination av båda.
Tracking metoder på mobila plattformar är i kommersiellt bruk oftast utformade för att
arbeta i inomhusmiljöer. Utomhus tracking är generellt svårare på grund av följande
anledningar [1]:
• Mobilitet
Eftersom användaren kan röra sig precis vart som helst måste trackingen kunna täcka
väldigt stora områden. Sensorer i en smartphone som GPS och kompass har relativt låg
träffsäkerhet.
• Miljön
En utomhusmiljö kommer med stor sannolikhet bestå av områden med svåranalyserade
texturer (gräs) och repetitiva strukturer (staket, fönster) som inte kan särskiljas visuellt.
Tillfälliga förändringar kan snabbt göra att en tracking modell blir ineffektiv, detta kan
vara till exempel typiska väderförhållanden som är förknippat med årstiderna.
• Positioneringsdatabas.
Tracking modellen, i detta fall kallad localization database, kan bli mycket stor med
alla de mängder av indata som laddas upp från utomhusmiljöerna. En sådan databas är
en vision för framtiden eftersom detta är svårt att få fram med dagens teknologi,
framförallt för en mobil enhet med trådlös uppkoppling. Att skapa en sådan databas
från systematiskt tagna bilder tagna av en smartphone är en väldigt krävande process.

3.3 Apple - iOS
I juni 2017 presenterade Apple sitt första steg mot AR på Worldwide Developers
Conference (WWDC17), nämligen ARKit. ARKit är ett iOS ramverk för att skapa AR
upplevelser för Apples iPhone och iPad produkter. Detta ramverk är endast avsett för
Apples produkter och operativsystem, men det ser lovande ut och kan bli bland dem
ledande för AR teknikens utveckling [12].

3.3.1

A9 Processor

Hårdvaran i Apples Iphonemodeller som tillverkats sedan starten bygger på deras egna
designade A serie bestående av 13 processorer. Det minimala prestandakravet för
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Apples ARKit är A9 processorn [13] med efterföljarna: A9X, A10 Fusion, A10X
Fusion och A11 Bionic där samtliga är 64-bit ARM-baserade system-on-chip (SoC).
SoC är en integrerad krets som inkapslar datorkomponenter till ett enda chip [14]. Med
A9 som det minimala kravet innebär det att endast iPhone modeller som iPhone 6s och
högre är kompatibla att använda AR-teknologi som finns i ARKit. Därför
rekommenderas två olika åtgärder under utvecklingen av Apple developer [13]:
1. Om ARKit är en primär funktion för applikationen så bör arkit i
UIRequiredDeviceCapabilities sektionen för appens Info.plist implementeras
för att göra den tillgänglig endast för kompatibla iPhones.
2. I övriga fall, då ARKit endast är en sekundär funktion, bör man använda
isSupported attributet där appen avgör om den kan utföra AR specifika
uppgifter.

3.3.2 Visual-inertial odometry
För att skapa den visuella kommunikationen mellan verkligheten och det virtuella
använder sig ARKit av en teknik kallad Visual-Inertial Odometry [15]. VIO är en
teknologi som [16]:
• Analyserar data från kameran (visual) för att identifiera miljön och arbetar
internt med att placera konkreta markörer bild för bild
• Mäter (odometry) och jämför bild för bild hur punkterna rör sig för att kalkylera
hur kameran rör sig genom rummet
• Information från enhetens IMU, (inertia) kompletterar datan för hur kameran
rör sig genom rummet. Se figur 3.2.

Figur 3.2: Visualisering av hur VIO punktmarkerar hörn och konturer.
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3.3.2.1 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)
En form av tracking är när en referensmodell är förutbestämd innan programmet
exekveras. Men för att AR upplevelsen skall vara dynamisk och mobil så kan man inte
vara beroende av referensmodeller i miljön. Den effektivaste formen av modell-fri
tracking är något som kallas visual odometry [1]. Kortfattat kan visual odometry
beskrivas som konstant tracking av en kamerapositionering i relation till en godtycklig
startpunkt. Detta innebär att den:
1. lokaliserar väsentliga punkter (interest points) i första bildrutan.
2. Följer punkternas rörelse i 2D från den föregående bildrutan.
3. Fastställer rörelsen med en matris som kalibreras mellan den aktuella och den
föregående bildrutan.
Simultaneous Localization and Mapping [1], förkortad SLAM, är en vidareutveckling
på detta koncept. I vanlig visual odometry uppmärksammas punkter endast så länge de
syns. Om en punkt försvinner ur bildrutan för att sedan komma upp igen - för att
kameran t.ex. har rört sig fram och tillbaka - kan man inte förknippa att denna punkt
redan blivit identifierad en gång tidigare utan hanteras som en helt ny punkt. SLAM
däremot strävar efter att bygga en karta uppbyggd av de observerade punkter som har
registrerats. Detta frigör en hel del processarbete och tid när systemet redan känner till
och kan lokalisera en punkt. Detta möjliggör att den istället kan identifiera nya punkter
mer effektivt. Dock kan en sådan karta växa väldigt snabbt allt eftersom kameran rör
på sig, och kan på det sättet bli ohanterlig rent prestandamässigt.
Ett sätt att underlätta prestandan för enheten som använder SLAM är något som kallas
Parallel Tracking and Mapping (PTAM). PTAM frigör tracking och mapping
(kartläggning) och låter dem istället arbeta i två parallella trådar, men låter dem ha olika
uppdateringfrekvenser. Tracking tråden arbetar i t.ex. 30Hz, den projicierar punkterna
som är lagrade i kartan till den aktuella bildrutan och försöker identifiera likheter mellan
bilderna. Den kalkylerar därefter kamerapositioneringen baserat på detta. Mapping
tråden arbetar i ett långsammare tempo, upp emot ett par sekunder per iteration.

3.4 Google - Android
Sommaren 2017, under samma period som Apple, presenterade Google sin egna AR
plattform: ARCore. Likt ARKit så är ARCore ett ramverk för att skapa AR upplevelser
på Android enheter. Några av de APIn i ramverket finns även tillgängliga i iOS vilket
möjliggör en gemensam upplevelse, till exempel att två personer kan se samma
animerade objekt på samma plats oberoende av om de använder en Android enhet eller
en iOS enhet [17].
ARCore har vissa kravspecifikationer på vad för enheter den fungerar på. Eftersom det
är flera olika tillverkare som lanserar enheterna kan det vara lite klurigare att veta vilka
som är kompatibla gentemot Apples tumregel med iPhone 6s och uppåt. Grundläggande
är att den kräver Android 7.0 alternativt Android 8.0 på vissa enheter [18]. Se figur 3.3.
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Figur 3.3: Lista på Android modeller som är kompatibla med ARCore [18].

3.4.1

Concurrent Odometry and Mapping (COM)

För att förstå hur telefonen är relaterad till omgivningen använder ARCore en process
kallad Concurrent Odometry and Mapping (COM). Denna process är till synes identisk
med ARKits VIO (Visual-Inertial Odometry) eftersom de fungerar efter samma
principer. Google förklarar det som att ARCore upptäcker visuellt avvikande mönster i
den bildström som tas upp av kameran. Med dessa punkter räknar den sedan ut hur
telefonen rör sig i relation till omgivningen. Den visuella informationen kombineras
även med telefonens inbyggda mätinstrument (IMU).
Vidare beskrivning av Google är att ARCore letar efter kluster av punkter som ligger
gemensamt på en vertikal eller horisontell yta. Denna data kan tyda på att kameran är
riktad mot en plan yta (planes) som till exempel en vägg eller ett bord [17].
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3.4.2

Anchor

Allt eftersom COM uppdateras under AR användningen och fler punkter registreras kan
det förekomma att virtuella objekt förflyttas från den ursprungliga placeringen. Det här
kan påverka användarens upplevelse och känslan av realism.
Att endast placera virtuella objekt på planes utan någon association är som att ge en
vägbeskrivning med endast gatunamn och utan husnummer. Anchor [19] fastställer
positionen som objektet kopplats till och dess riktning i rummet. World space är
koordinatrummet vilket kameran är positionerad i. I relation till world space och det
objekt som önskas placeras ut finns det två matriser som består av x, y, z koordinater:
objektets lokala matris och Anchor matris. När man skapar ett Anchor placeras den ut
i relation till world space. Därefter placerar man ett eller flera virtuella objekt som är
knutna till denna Anchor och relaterar sin position till denna. Allt eftersom kameran
flyttar på sig och Anchor anpassar sig till world space så uppdaterar denna i sin tur
objektens position i enlighet med detta. Googles benämning ”Pose” [20] representerar
transformationen från en matris till en annan och kopplingen mellan dem. ARCores
API hänvisas alltid Poses till att beskriva relationen mellan objektets lokala matris och
Anchor matris. Se figur 3.4. Pose möjliggör alltså hur det virtuella objektet skalar sig
och roterar i relation med Anchor [19].

Figur 3.4: Exempel på hur objektet relaterar sig till Anchor. Apans koordinater är relaterade till Anchors
koordinater och har därför referenser att förhålla sig till när rummet runt omkring objektet rör sig [21].

3.4.2.1

Cloud Anchor

Med ARCores Cloud Anchor [17] API finns möjligheten att kombinera AR
applikationer mellan Android och iOS enheter. Med Cloud Anchor så sparas Anchor
och närliggande punkter i ett moln där de är tillgängliga för andra enheter, oberoende
av om de är Android eller iOS. Detta tillåter applikationer att rendera samma virtuella
objekt anknutna till dessa Anchors.
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4

Empiri

I detta avsnitt beskrivs den empiriska data som samlats in under studiens experiment
samt tillvägagångssättet.

4.1 Lux
Belysning är en viktig faktor för att AR skall fungera. Eftersom teknologin arbetar med
principen att identifiera markörer i det som kameran registrerar kan det bli svårt om det
enda som syns är mörker. För att veta vad som är den minimala belysningsstyrka som
krävs för att AR skall fungera så finns det en enhet som är av vikt, Lux (lx). Lux är
summan av den ljusstyrka som emitteras (Lumen) per kvadratmeter: lx=lm/m2. Det
innebär med andra ord den luminans som finns i hela rummet/omgivningen och inte
direkt ljus. Bästa förutsättningen för ARKit och ARCore utvecklade applikationer är
just för inomhusbruk. Enligt Arbetsmiljöverket [22] är rekommendationerna ca 300 lx
inomhus som allmänbelysning. Detta kan man ha som jämförelse i utomhusmiljöer där
det kan variera mellan 100 000 lx och 3 000 lx dagtid beroende på årstid och väder
under dagtid.

4.2 Testmiljön
Testmiljön var en materiellt steril yta. Vägg och golv befann sig 2 meter från ljuskällan
som var en 40W LED lampa med 470lm (se figur 4.1). Lampan var kopplad till en
dimmer (se figur 4.2) som gjorde det möjligt att reglera belysningsstyrkan. Luxvärdet
mättes med hjälp av en luxmätare modell EC1 Hagner (se figur 4.3). Den ARKIT
baserade applikationen som användes var IKEA Place som låter användaren placera
möbler från deras sortiment i virtuell form (se figur 4,4).

Figur 4. 1: Testmiljön

15

Figur 4. 2: Dimmer

Figur 4. 3: Luxmätare av modell EC1 Hagner
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Figur 4. 4: Det virtuella objekt som skulle placeras med applikation IKEA Place

4.3 Minimala belysningsstyrka för att ARKit baserad applikation skall
kunna placera ut ett virtuellt objekt
Här presenteras den data som samlats in genom det experimentella utförandet.
Luxmätaren uppvisar en värdes variation på ±0,2, det dokumenterade värdet är därför
medianvärdet vid uppmätningen. Se figur 4.5.
Lux (lx)
Försök 1

10,5

Försök 2

10,2

Försök 3

9,55

Försök 4

11

Försök 5

10,6

Försök 6

9,1

Försök 7

9,4

Försök 8

11,2

Försök 9

10,5

Försök 10

10,7

Medel

10,275

Figur 4.5: Här finns de luxvärde som mättes upp under de 10 separata mätningarna. Längst ned
presenteras medelvärdet.
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5

Analys

I detta avsnitt ges svar på studiens frågeställningar genom att behandla den insamlade
teorin och empirin.

5.1 Vilka möjligheter och begränsningar har ARKit respektive ARCore
vid utomhusbruk?
En AR applikation baserad på ARKit eller ARCore står ursprungligen inför ett antal
fundamentala begränsningar som kan vara viktiga att förstå innan en produkt utvecklas.
Möjligheterna att en sådan applikation ens skall kunna nå slutanvändaren ligger i
utbudet av modeller som är kompatibla med ramverken samt att de har senaste
versionen av operativsystemet. Både Apples och Googles utbud av kompatibla
modeller för respektive ramverk, ARKit och ARCore, är nyare versioner: 2015 och
senare. Dessa modeller har olika former av hårdvara som gör ramverken olika effektiva,
till exempel senare modeller betyder ofta i regel bättre kameror och därmed bättre
prestandamöjligheter.
Grundläggande IMU komponenter (Inertial measurement unit) som krävs finns
tillgängliga i samtliga iOS och Android smartphones. Dessa komponenter är elementära
för konceptet att kunna använda AR i en utomhusmiljö. Hos dessa resurser finns det
dock lite som utvecklaren kan påverka. Effektiviteten hos till exempel GPS kan bero
mycket på var i världen du befinner dig och hur omgivningen kan påverka
trianguleringen. Om målet är att applikationen skall ha meterprecision för att kunna visa
rätt data på rätt plats kan detta visa sig vara mycket svårt med endast GPS lokalisering.
De interna komponenterna (IMU) fungerar för det de är avsedda att göra. Men det som
är kärnan i AR är ramverkens tracking teknik som skapar den visuella
kommunikationen mellan det verkliga och det virtuella. Apple och Google har sina
respektive benämningar på denna teknik men det är inget omfattande som skiljer dem
åt: Visual-Inertial Odometry (ARKit) och Concurrent Odometry and Mappping
(ARCore). En kort beskrivning av hur företagen förklarar dessa tekniker är att de
identifierar konturer och mönster i den feed av bildrutor som tas upp av kameran för att
lokalisera plana ytor. Använder man denna teknologi inomhus så skulle det ofta
innebära ytor som golv, tak, väggar eller bord. Dessa homogena plan gör det relativt
enkelt att skala och anpassa virtuella objekt på ett naturligt sätt i relation till ytan den är
förankrad till. AR för utomhusbruk innebär en helt annan miljö än plana ytor och ideella
ljusförhållanden. Med stor sannolikhet kommer det vara områden med svåranalyserade
texturer, till exempel gräs eller kullersten som gör det svårt för AR teknologin att
identifiera ytor. Plana ytor förekommer sällan i naturen utan att människan har haft sin
inverkan på den. Asfalterade vägar och stadsmiljöer överlag erbjuder ett utbud av ytor
som är plana som till exempel husväggar, cykelbanor och vägar. Men miljön i
omgivningen behöver inte vara det enda som kan vara problematiskt för ramverken att
analysera, de naturliga elementen som väder och tid på dygnet kan avsevärt ändra
förutsättningarna. Väderförhållanden som påverkar omgivningen (t.ex. snö, regn eller
vattenpölar) är dynamiska och ofta förekommande moment som kan förhindra
VIO/COM att arbeta effektivt med bildströmmen som telefonens kamera registrerar och
därmed göra det problematiskt att placera de virtuella objekten på ett realistiskt sätt.
Eftersom objektets matris är beroende av Anchor och den egna matrisen krävs det att
ramverket kan använda sig av world space. Därför är VIO/COM beroende av att kunna
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identifiera plan och ytor av bildstömmen som produceras av kameran. Är det bara ett
kluster av punkter utan någon distinkt yta så är det svårt att avgöra hur objektet skall
skalas på ett naturtroget sätt.

5.2 Vilken är den minimala belysningsstyrkan som krävs för att ARKit
skall fungera?
Den experimentella studien visade att det minimala lux värdet för att en ARKit baserad
applikation skulle kunna placera ut ett objekt var 10.275 lx (se figur 4.5 (sidan 17)).
Detta kan jämföras med 10.4 lx [23] när solen befinner sig 5O under horisonten. Vid 6O
infaller skymningen, även den så kallade Borgerliga skymningen [24], och det är
möjligt att se de starkaste stjärnorna på himmelen [8]. Med detta resultat som
experimentet har genererat så kan förutsägelsen, och därmed hypotesen som
formulerades i 2.2, anses vara korrekta.

Figur 5.1: För att se hela tabellen se Bilaga 1.

Ovan (figur 5.1) är en del av ett diagram som visar när den borgerliga skymningen och
gryningen i Jönköping börjar alla dagar under 2018. Gryning varar ca 50 minuter [24],
detta skulle därför innebära att den 1:a januari så är det 7h 30min på dygnet som det är
tillräckligt med dagsljus för att ARKit skulle kunna identifiera omgivningen och placera
ut ett virtuellt objekt.
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6

Diskussion och slutsatser

I denna del diskuteras och sammanfattas resultatet. Det ges även rekommendationer
angående resultatet.

6.1 Resultat
1) Vilka möjligheter och begränsningar har ARKit respektive ARCore vid
utomhusbruk?
Ramverken ARKit och ARCore är lika i största allmänhet och har därför i princip
samma förutsättningar. Begränsningarna för att använda dessa ramverk effektivt för
utomhusbruk är fler än vad möjligheterna är. Fria asfalterade vägar på en solig dag skall
i teorin göra det fullt möjligt att använda AR. Men sådana förhållanden är ingen
självklarhet. Snö och regn kan göra det omöjligt för något av ramverken att placera ut
en Anchor och med det ett objekt.
2) Vilken är den minimala belysningsstyrkan som krävs för att ARKit skall fungera?
Lägsta värdet som uppmättes var 10.275 lx som motsvarar att solen befinner sig -5O
under horisonten eller högre. En tumregel kan vara när gatubelysningen tänds och
släcks [25].

6.2 Implikationer
Målet med denna studie, som skett på uppdrag av Infospread AB, var att utvärdera hur
AR skulle fungera i utomhusmiljöer uppbyggt kring Apples och Google ramverk:
ARKit respektive ARCore.

6.3 Begränsningar
Den experimentella studien gällde endast ARKit på en iPhone X modell med senaste
iOS versionen (11.3). För att kunna presentera ett bredare resultat hade även en modell
av Android önskats.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Studiens två frågeställningar:
1) Vilka möjligheter och begränsningar har ARKit respektive ARCore vid
utomhusbruk?
2)Vilken är den minimala belysningsstyrkan som krävs för att ARKit skall fungera?
Studien skedde på uppdrag av Infospread AB som har en vision att använda AR som
ett pedagogiskt verktyg i deras reseplanerarapplikationer för kollektivtrafik. Apples
ARKit och Googles ARCore är de ramverk som är av intresse för dem. Dessa ramverk
är utvecklade för inomhusbruk, vilket är ett problem eftersom busshållplatser i regel
befinner sig utomhus. Dessa ramverk har endast varit tillgängliga sedan mitten av 2017
vilket innebär att utomhusbruk är ett relativt outforskat område för dem.
Resultatet på frågeställning 1 tyder på att det finns fler begränsningar vid utomhusbruk
än vad det finns möjligheter i dagsläget. ARKit och ARCore har mycket liknande
teknologier för att skapa kommunikationen mellan verkligheten och det virtuella:
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Viritual-Inertia Odometry (VIO) och Concurrent Odometry and Mapping (COM).
Dessa båda är beroende av förmågan att markera ut konturer i bildrutorna de får från en
mobilkamera för att på så sätt identifiera plan. Utomhusmiljöer är väldigt dynamiska,
allt från väder till tid på dygnet kan göra det svårt för dessa ramverk att kunna hitta
tydliga markörer och identifiera plan. De inbyggda mätinstrumenten är tillräckliga för
att placera ut ett objekt horisontellt på ett någorlunda realistiskt sätt, men utan förmåga
att placera en Anchor kommer det snabbt se ganska svajigt och orealistiskt ut. Med
Infospreads vision att AR teknologin skall kunna användas till samband med
busshållplatser så är det uppenbart att precisionen hos lösningen är av största vikt.
Kombination med GPS kan vara ett komplement men inte en lösning; felmarginalerna
på ett par meter kan göra det förvirrande och svårt för en resenär när en mobil app
indikerar en busshållplats position flera meter fel eller på fel sida av en väg.
Resultatet för frågeställning 2 visade att den tid under dygnet mellan gryning och
skymning så skall det vara tillräckligt med ljus för att ARKit skall kunna placera ut ett
virtuellt objekt (10.275 lx). Värt att notera är att desto närmare man kom det uppmätta
värdet för det minimala gränsvärdet desto mer komplicerat blev det att försöka få
applikationen att placera objektet på ett korrekt sätt. Alltså bör man ta värdet 10.275 lx
med en nypa salt, då det i praktiken ändå kanske inte är användbart vid så låga
ljusförhållanden på grund av andra orsaker, som snö eller regn.
I dagsläget är inte ARKit, ARCore eller deras inbyggda mätinstrument tillräckligt
träffsäkra för att kunna användas i sammanhang utomhus där det är viktigt med
precision. Däremot så finns det hög potential för deras mapping teknologi (SLAM).
Som den är nu så är den ganska ”simpel”, placerar du ett objekt på ett bord och går ut
ur rummet så kommer samma objekt fortfarande vara på samma plats när du sedan
kommer tillbaka. Detta är möjligt eftersom markörerna som plockas upp av VIO/COM
lagras temporärt och skapar en 3D karta som med hjälp av de inbyggda
mätinstrumenten gör att ramverket känner igen rummet när kameran riktas mot samma
plats igen. En vision för framtiden är att detta skall kunna lagras i molnet istället för
lokalt, och finnas tillgängligt för alla användare av AR. Detta skulle innebära att
ramverket kan placera ut virtuella objekt förknippat med en Anchor på en plats du
befunnit dig innan under dagen, fast det nu är snöigt och mörkt.

6.5 Vidare forskning
Denna studie täckte relativt många olika områden och faktorer. Det hade varit av
intresse att gå djupare in på vissa av dem, som ramverkens mapping teknologi och
visionerna för dessa i framtiden. Det hade även varit intressant att gå djupare in på IMU
(Inertial Measurement Unit) komponenterna, dessa kommer ha stor betydelse i
framtiden när det gäller AR i utomhusmiljöer. Annan relevant teknologi är den så
kallade Real-Time Kinematics (RTK) som är en vidare förbättring av DGPS.
Differentiell GPS (DGPS) kan framkalla en hög träffsäkerhet genom att använda en
korrektions signal som fångas upp från en basstation. Denna basstation mäter den
aktuella distorsionen i atmosfären som påverkar signalerna och dess
lokaliseringsförmåga. Dessa korrektionsmätningar skickas därefter till den mobila GPS
mottagaren [1]. RTK ger möjligheten att med denna teknologi kalibrera fram en
träffsäkerhet med endast några centimeters felmarginal. I dagsläget är dock de mobila
mottagarna alldeles för otympliga och dyra för att bli integrerade i smartphones. Men
eftersom dessa aspekter är under utveckling med bland annat att RTK relaterade
protokoll blir standardiserade så är detta en intressant möjlighet för framtiden.
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Bilagor
Bilaga 1 visar starttiden för borgerlig skymning och gryning i Jönköping varje dag
under 2018 [26].
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