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Abstract 

 

Abstract 
The report aims to investigate how well a certain type of affordable embedded 
single board computer can hold up against today's more expensive computers in a 
computer system by doing various tests on a system with the specified 
requirements. The system has a Raspberry Pi as the single board computer which 
task is to control a camera based on coordinates obtained from a server as well as 
capture and stream a video signal on a network. 

The researches were conducted to check how much network traffic a single-chip 
computer sent in different video formats and how much CPU utilization was 
required. Studies were also made to ensure the accuracy of the camera control. 
The researches have been experimental, where several tests have been performed 
and analyzed. 

The results show that a sufficiently good accuracy can be obtained from the 
camera steering unit, in which two different servos have been investigated. When 
the video format MJPEG and H.264 are used, the single-chip computer is able to 
transmit a video signal up to 1280x720 at 15 fps. The system managed to 
download and perform calculations on an object from the server at 42.3 ms. 

When the entire system was up and running at the same time the Raspberry Pi 
didn’t manage to deliver a video signal and obtain the coordinates from the server 
fast enough. Depending on the video format the performance on the single-chip 
computer varied, but no setup managed to keep the system stable enough to reach 
the requirements. 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Rapportens syfte är att undersöka hur väl en viss typ av billigare enkortsdator kan 
stå sig mot dagens dyrare datorer i ett datorsystem genom att göra olika 
undersökningar på ett system med uppsatta krav. Systemet har en Raspberry Pi 
som enkortsdator och har till uppgift att styra en kamera utifrån koordinater som 
fås från en server samt fånga och strömma en videosignal ut på ett nätverk.  

De undersökningar som gjordes var att kontrollera hur mycket nätverkstrafik som 
enkortsdatorn sände vid olika format på videosignalen samt hur mycket CPU-
utnyttjande som krävdes. Undersökningar gjordes också för att säkerställa 
precisionen på kamerastyrningen. Alla undersökningar har varit experimentella, 
där flera olika tester har utförts och analyserats.  

Resultatet från undersökningarna visar att en tillräckligt god precision kan fås från 
kamerastyrningen, där två olika servon har undersökts. När videoformaten 
MJPEG och H.264 används kan enkortsdatorn klara av att sända ut en videosignal 
upp till 1280x720 med 15 bildrutor per sekund. I systemet som testerna utfördes 
på klarade enkortsdatorn av att hämta och utföra beräkningar på ett objekt från 
servern på 42,3 ms.  

När hela systemet var igång samtidigt klarade dock inte Raspberry Pi av att 
leverera en videosignal och hämta koordinater från servern tillräckligt snabbt. 
Beroende på vilket videoformat som användes presterade enkortsdatorn olika bra, 
men det var ingen inställning som stabilt klarade av att nå kraven.  
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1 Inledning 
Rapporten är en kandidatuppsats till Dataingenjörsprogrammet, inriktning 
Inbyggda System, på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet är gjort som ett 
uppdrag åt Saab Training & Simulation (här efter kallat uppdragsgivaren) som 
formulerat problembild och syfte, samt bidragit med lokal och handledning. För 
att ge en bättre helhetsbild över rapporten presenteras här en bakgrunds-
beskrivning till uppdraget och uppdragsgivaren.  

  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Saab är ett svenskt varumärke för två olika företag, tidigare Saab Automobile och 
Saab AB. Saab AB är till stor del inriktad mot högteknologi inom 
försvarsindustrin och är idag ett av Sveriges ledande exportföretag inom 
vapenindustrin. Företaget tillhandahåller en mängd olika lösningar i flera olika 
områden som aerodynamik, vapentillverkning, telekrig och säkerhet. En avdelning 
inom Saab AB är Training & Simulation som levererar olika typer av 
träningssystem för både civila och militära ändamål inom land, luft och vatten. För 
att kunna utvärdera resultat från militära träningar är datainsamling via radio och 
videoinspelning av stor betydelse. [1, 2, 3] 

I dagsläget finns det ingen möjlighet för uppdragsgivaren att automatiskt spela in 
en eller flera människor som rör sig inomhus i deras träningsmiljö. Uppdraget är 
att automatiskt kunna rikta en kamera mot en given rörlig punkt i rummet och 
samtidigt fånga samt strömma videosignalen över ett nätverk. Detta system skall 
byggas så billigt som möjligt.  

Tanken är att i framtiden kunna sätta upp flera sådana billigare kameror i ett rum 
som skall samarbeta för att ge den bästa kameravyn och därmed slippa filma 
militärövningar för hand.  

Uppdragsgivarens mål är att: 

• Skapa en billig artefakt som praktiskt visar nyttan av ett följa objekt med 
hjälp av inomhuspositioneringssystemet. 

• Undersöka och visa hur video kan strömmas över ett lokalt nätverk och 
hur manövrering av artefakten ska ske. 

Utifrån dessa mål har ett bredare syfte formulerats för att ge nya kunskaper till 
andra närbesläktade områden inom forskningsvärlden.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Rapportens syfte är att undersöka om en viss typ av enkortsdatorer kan användas 
som huvuddator i ett system med realtidskrav och ersätta dagens dyrare datorer.  

Genom att skapa ett system för att nå målen från uppdragsgivaren, kan detta 
system också användas till att göra praktiska mätningar och utvärderingar på.  

Rapporten kommer att besvara följande: 

• Med vilken precision kan en viss typ av enkortsdator styra en kamera i 
realtid? 

• Hur mycket resurser krävs av en viss typ av enkortsdator för att styra 
kamera, hämta positioneringskoordinater och strömma en videosignal på 
ett nätverk samtidigt? 

  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer inte resultera i en slutgiltig hårdvara.  

Tidigt i arbetet valdes en Raspberry Pi som plattform, vilket är en av dagens mest 
utbredda enkortsdatorer.  

För att strömma en videosignal användes endast kameran Logitech C920 som kan 
skicka videosignalen i formaten MJPEG, H.264 och YUV.  

Mjukvarubibliotek som kommer användas i systemet kommer avgränsas till 
ServoBlaster för servostyrning, Jansson 2.6 för hämtning av JSON-objekt och 
VLC samt MJPEG-streamer för videoströmning.  

Endast Hitec HS-300 och TowerPro MG995 kommer ingå i undersökningen om 
servomotorer. 

Positioneringssystemet som kommer användas har en maximal 
uppdateringsfrekvens på 33 Hz.  
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1.4 Disposition 
Här följer en kort beskrivning om hur rapporten är uppbyggd och vad som tas 
upp under respektive del för att hjälpa läsaren att få en helhetsbild. 

 

Inledning 

Under rubriken Inledning presenteras bakgrunden till rapporten och uppdraget, 
vem uppdragsgivaren är och dess företagshistoria, syftet med uppdraget samt 
rapporten. Här presenteras också avgränsningar kring vad som inte tas upp i 
rapporten.  

 

Teknisk bakgrund 

I den tekniska bakgrunden kommer olika tekniker presenteras och förklaras. Detta 
för att få en bättre förståelse om vad undersökningarna handlar om och för den 
senare delen av rapporten.  

 

Metod och Genomförande  

Här beskrivs vilka metoder som valts för att genomföra undersökningarna, som 
sedan ligger till grund för resultat och analysen. 

 

Resultat och Analys 

Under Resultat och Analys presenteras och analyseras all data och resultat som 
samlades in på det sätt som beskrivits i föregående kapitel. 

 

Diskussion och slutsatser 

Under denna rubrik kommer en diskussion ske kring rapportens alla delar och för 
att se om syftet uppnåtts. Här presenteras också slutsatser. 

 

Referenser  

Här står alla referenser uppskrivna som använts i rapporten enligt IEEE-systemet.  

 

Sökord 

För att lätt kunna hitta i rapporten visas specifika sökord som hänvisar till vilka 
sidor i rapporten de använts. 

 

Bilagor 

I rapporten refereras det till bilagor som bifogas sist i rapporten under detta 
kapitel. 
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2 Teknisk bakgrund 
Systemet som undersökningen kommer utföras på har tre distinkta och lika vitala 
delar för att utföra sin uppgift: videoströmning, serverkommunikation och 
motorstyrning. I detta kapitel ges en teknisk beskrivning på systemets samtliga 
delar och avslutas med en förklaring på vad som är skillnaden mellan begreppen 
noggrannhet och precision.  
  

2.1 Raspberry Pi 
Raspberry Pi (här efter kallat RPi), är en lågprisdator som skapades av The 
Raspberry Pi Foundation i syfte att få unga människor mer intresserade av 
programmering. Datorplattformen har en Linuxkärna anpassad till hårdvaran, 
vilket gör att flera olika Linuxdistributioner kan installeras. Raspbian är en 
distribution som är baserad på Debian men optimerad för Raspberry Pi och är den 
rekommenderade distributionen av The Raspberry Pi Foundation. På plattformen 
sitter det ett SoC (System on a Chip) som innehåller en 700 MHz ARM-processor, 
512 MB RAM och en GPU. Tillgängliga gränssnitt är bl.a. USB, HDMI, Ethernet, 
GPIO, PWM, SPI, I2C och UART. [4] 

 

2.2 Motorer 
DC-motorer finns i olika varianter som stegmotor och servon. I systemet som 
testerna ska utföras på används två servon.  

2.2.1 Servo 

Ett servo har i grundsyfte att förstärka eller förflytta en kraft. Det som hjälper 
servot är integrerade växlar och axlar som kan ändra vinkelposition eller 
vinkelhastighet med hjälp av en PWM-signal som beskrivs nedan. Till hjälp sitter 
en DC-motor integrerat i servot. För att servot ska kunna känna av vilken position 
navet står i sitter det en potentiometer som vrids med navet. På så sätt vet servot 
hur långt navet ska vridas vid en specifik PWM-signal. [5] 
 
I rapporten kommer Hitec HS-300 och TowerPro MG995 att undersökas som har 
en vinkelhastighet på 0,19 sec/60° respektive 0,20 sec/60° och ett vridmoment på 
3.02 Kg*cm respektive 10 Kg*cm. Istället för att använda SI-enheten N*m för 
vridmoment används ofta Kg*cm för att beskriva vridmoment för servon. 
TowerPro MG995 klarar alltså att bära en tyngd med vikten 10 Kg i ändan på en 
horisontell arm av längden 1 cm, eller 5 Kg på en arm av längden 2 cm. [6, 7]  
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2.2.2 PWM 

Pulsbreddsmodulering (Pulse Width Modulation) är en teknik som används för att 
simulera en analog signal med hjälp av en digital signal. Genom att skicka en 
digital signal som pendlar olika snabbt mellan logisk etta och logisk nolla kan 
signalen uppfattas som en analog signal. Denna teknik fungerar eftersom 
mottagaren uppfattar signalen som medelvärdet av spänningen, om 
pendlingsfrekvensen är tillräckligt hög. För att enklare förstå tekniken kan 
illustrationen i figur 1 studeras. Ett exempel på när PWM används är vid styrning 
av servon. [8] 

 
Figur 1. Genom att variera pulsbredden förändras medelvärdet av spänningen.  
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2.3 Videoformat 
En videosignal kan skickas på olika vis, och formaten som Logitech C920 stödjer 
är YUV, MJPEG och H.264. Här följer en övergripande förklaring till hur dessa 
videoformat fungerar. 

2.3.1 YUV 

YUV är en färgskala och används för att maskera överföringsfel som normalt 
skulle vara synligt med RGB-skalan för det mänskliga uppfattande. RGB är en 
färgrymd som kan beskrivas i ett koordinatsystem och en annan färgrymd är 
YUV. Liksom RGB använder YUV tre värden för att representera alla synliga 
färger, där Y representerar ljusstyrkan på färgen och U samt V representerar 
färgskillnad. Genom att ta ett vägt genomsnitt av röd, grön och blå fås Y-
komponenten.  

Exempel på en vanlig formel för standardupplösning på en tv: 

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B 

U- och V-komponenten fås genom att subtrahera Y värdet från röd respektive blå 
komponent i ursprungliga RGB-färger. 

U = B – Y  

V = R – Y 

Tillsamman innehåller alla komponenter från YUV samma information som 
RGB-värdet. [10] 

2.3.2  MJPEG 

MJPEG (Motion JPEG) är en komprimeringsstandard för video där varje enskild 
bildruta komprimeras med JPEG-standarden. JPEG är en komprimeringsalgoritm 
som utförs på digitala bilder med målet att minska färginformationen men 
samtidigt bibehålla information om ljusstyrkorna. Se figur 2 för en illustration.  
[11, 12] 

 
Figur 2. En MJPEG-video är en serie av JPEG-bilder.  
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2.3.3 H.264 

Den största skillnaden mellan H.264-algoritmen jämfört med MJPEG är att istället 
för att skicka en sekvens av komprimerade bildrutor skickar H.264 en bildruta 
med all information om nuvarande bildruta (I-ram) följt av bildrutor (P-ramar) 
som endast beskriver skillnader från I-ramen. I figur 3 visas en illustration där P-
ramarna måste uppdatera bildinformationen om var fågeln var på föregående och 
nuvarande bildruta.  

 
Figur 3. H.264 består utav en I-ram följt av flera P-ramar. 

 

Fördelen med denna komprimering är att information i en videoström inte 
behöver sända om samma bildinformation flera gånger. Genom att ändra 
frekvensen på hur ofta en I-ram skickas kan bithastigheten på en videoström av 
formatet H.264 variera avsevärt. [12] 

 

2.4 Serverkommunikation och vinkelberäkning 
Teknisk information gällande hur data hämtas från servern, hur den filtreras och 
hur beräkning av vinkelförändringen sker beskrivs under detta kapitel.  

2.4.1 JSON 

JSON står för JavaScript Object Notation som är en öppen standard som 
använder läsbar text för att sända dataobjekt. Det gör den användarvänlig för 
människor och enkel att implementera i de flesta programmeringsspråk som har 
stöd för textmanipulering. JSON anses därför vara språkoberoende.  

Ett objekt ska alltid starta med en vänster klammerparentes och sluta med höger 
klammerparentes. Inom klammerparanteserna listas en serie namn som måste 
följas av ett kolon och sedan med ett värde som avslutas med ett kommatecken, se 
figur 4. [13] 

{      
 "lastName": "Smith",  
 "address": {          
  "state": "NY",          
  "postalCode": "10021-3100"      
 },      
} 

Figur 4. Exempel på ett JSON-objekt   
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2.4.2 MA-filter 

MA-filter (Moving Average) är ett av det enklaste filter inom digital signal-
behandling eftersom det bara har en uppgift: minska brus. I filtret finns ett visst 
antal platser för indata. För varje nytt indata som läggs till i filtret försvinner det 
äldsta indata. När ett nytt indata placeras i filtret beräknas ett medelvärde av 
samtliga indata i filtret, se följande matematiska formel: 

  𝑦[𝑖] =   
1
𝑀 𝑥[𝑖 + 𝑗]

!!!

!!!

 

Där x är indata, y är medelvärdet och M antal plaster i filtret. En fördel med filtret 
är att algoritmen har komplexiteten O(1). [14] 

2.4.3 Cosinussatsen 

Cossinussatsen är en formel som visar relationer i en triangel med hjälp av dess 
sidor och en vinkel. Med hjälp av beteckningar från figur 5 erhålls följande formler 
från cosinussatsen: 

 

𝑎! =   𝑏!     + 𝑐! − 2𝑏𝑐 ∙ cos𝛼 

𝑏! =   𝑎!     + 𝑐! − 2𝑎𝑐 ∙ cos𝛽 

𝑐! =   𝑏!     + 𝑎! − 2𝑏𝑎 ∙ cos 𝛾 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Beteckningar till cosinussatsen. 
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2.5 Precision och noggrannhet 
För att få en förståelse om begreppen precision och noggrannhet förklaras det 
närmare i detta avsnitt. 

Precision är ett mått på hur stor variationen är på en upprepad mätning, se figur 7 
för en mätserie med hög precision. Noggrannhet är ett mått på hur nära 
mätvärdena håller sig till det sanna värdet, vilket beräknas fram matematiskt. Se 
figur 8 för en mätserie som har hög precision och hög noggrannhet. Om en 
mätserie har låg precision är det svårt att förbättra noggrannheten, se figur 6. Om 
mätserien har låg noggrannhet men hög precision (se figur 7) går det att kalibrera 
utrustningen för att få en högre noggrannhet (se figur 8). [15] 
 

 

Mätvärden          

Sant värde          

Figur 6. Mätserien har låg precision och noggrannhet. 
 

 

Mätvärden           

Sant värde          

Figur 7. Mätserien har hög precision men låg noggrannhet. 
 
 

Mätvärden          

Sant värde          

Figur 8. Mätserien har hög precision och noggrannhet. 
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3 Metod och genomförande 
Undersökningen i denna rapport är en experimentell studie som bygger på 
analyser av mätdata från olika delar av systemet, som beskrivs övergripande här. 

 
Figur 9. Överblick kring systemets olika delar.  
Den centrala enheten i systemet är en RPi som tar hand om videoström, 
serverkommunikation och motorstyrning vilket kan illustreras med figur 9. 
Videoströmmen skall hämtas in från en kamera och sedan strömmas ut på 
nätverket. Serverkommunikationen är till för att hämta nya koordinater som 
passerar ett MA-filter för att därefter beräknas till en vinkel med hjälp av 
cosinussatsen och som sedan uppdaterar servon. Kameran är fast i en ställning 
som kan vinklas i horisontellt och vertikalt led, som styrs av två servon. Dessa 
servon har alltså som uppgift att styra kameraställningen till rätt vinkel. För att 
hämta och bearbeta JSON-objekt från servern användes Jansson 2.6[16], för att 
styra motorerna användes ServoBlaster[17] och för att hämta samt skicka 
videosignal användes VLC[18] och MJPEG-streamer[19]. 

 

RPi	  

Server-‐
kommunika0on	  

Motorstyrning	  Videoström	  
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3.1 Genomförande 
Valet att fokusera på precision istället för noggrannhet i undersökningarna är att 
en hög precision på servona säger mer om hur väl systemet kommer prestera. När 
precisionen har erhållits kan noggrannheten sedan kalibreras till andra delar i 
systemet.  

Beroende på vilken del av systemet som skall undersökas så har olika alternativ 
valts för att genomföra studien. Här följer en beskrivning på genomförandet av 
respektive metod. 

3.1.1 Mätning av PWM-signal 

Eftersom RPi endast har hårdvarustöd för en PWM-signal gjordes en 
undersökning om hur noggrant ServoBlaster klarade av att skicka en 
mjukvarukonstruerad PWM-signal. En PWM-signal från hårdvara ligger i ett 
separat block inom mikrodatorn och påverkar aldrig prestandan på själva 
processorn, till skillnad från en mjukvarugenererad signal som processorn hela 
tiden måste kontrollera.   

För att genomföra undersökningen skickades en PWM-signal ut med 11 olika 
pulslängder till en I/O-port som var kopplad till ett oscilloskop. Ett mätvärde 
med fyra värdesiffror erhölls, men eftersom signalen varierade mellan olika pulser 
gjordes också en uppskattning på kortaste och längsta pulsbredd.   
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3.1.2 Mätning av precision på servo 

För att erhålla tillförlitlig precision på servona användes en laserpekare som 
monterades på en kameraställning. I grundläge satt laserpekaren på 
kameraställningen så att laserstrålen gick parallellt längs golvytan. 
Kameraställningen gick att vrida vågrätt och lodrätt med hjälp av två servon. När 
PWM-signalen till servona ändrades förflyttades laserstrålens träffpunkt på 
väggen. Genom att mäta de olika avståndsskillnaderna kunde en vinkel fås fram 
med hjälp av Cosinussatsen. Med medelvärdet från 10 olika mätningar direkt efter 
varandra erhölls en precision på kort tidsintervall. Se figur 11 för en skiss på 
kameraställningen utan kameran fastmonterad.  

En annan parameter som undersöktes på servona var vinkelhastigheten. Genom 
att göra ett fullt utslag åt ena hållet, vänta en tidsperiod och sedan göra ett fullt 
utslag tillbaka till ursprungsläget kunde vinkelhastigheten räknas ut genom att 
succesivt minska tidsperioden. När tidsperioden blir tillräckligt liten kunde inte 
servot hinna med att vridas till ändläget innan den vände tillbaka. På denna 
tidsperiod kunde alltså servot vinklas 180°.  

För att undersöka hur mycket kameran påverkade servonas precision gjordes alla 
tester en gång med kameran fastmonterad och en gång omonterad. 

 
Figur 11. Skiss på kameraställning vid mätning av precision på servo. På 
kameraställnigen sitter en laserpekare som lyser på en vägg längre bort. Två servon 
används för att vinkla kameran i horisontell och vertikal led. 
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3.1.3 Mätning av CPU-prestanda  

För att utvärdera hur mycket resurser de olika videoformaten kräver valdes 
programmet htop som verktyg. Programmet är ett Linuxprogram skrivet av 
Hisham Muhammad som visar hur mycket CPU- och minnesresurser som 
samtliga processer kräver samt systemet i sin helhet. Samma program användes 
också för att utvärdera serverkommunikationen och databehandling av JSON-
objekten. [20] 

3.1.4 Mätning av nätverkstrafik 

För att utvärdera hur mycket datatrafik som de olika videoformaten och 
serverkommunikationen bidrar med användes programmet iftop. Programmet, 
som är skrivet av Paul Warren, visar IP-adressen till in- och utgående 
nätverksanslutningar och dess datatrafik. [21]
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4 Resultat och analys  
Genom att använda metoderna som presenterats innan kommer respektive 
mätdata och en tillhörande analys presenteras under detta kapitel.  

 

4.1 Motor/servo 
För att underlätta förståelsen används figur 12 som referens när data presenteras i 
kommande kapitel. Kameran är fast placerad på punkt B i alla experiment och 
laserpunkten rör sig längs sträckan b. I utgångsläget är bredden på PWM-signalen 
1,50 ms, och då står laserpunkten på punken C. När pulsbredden sedan ökar så 
kommer laserpunkten att röra sig till punkten A.  

       Figur 12. Beteckningar som kommer att användas för att beskriva mätdata.  
 

Här ges en grundlig förklaring till hur resultaten i kommande tabeller har räknats 
fram. Som exempel redovisas uträkningar från mätning av Hitec HS-300 i 
horisontell led, med kamera fastmonterad och där pulsbredden ökar från 1,50 ms 
till 1,52 ms.  Rådata från mätserien presenteras i tabell 1 tillsammans med 
avståndet b och vinkeln v. I följande mätningar är sträckan a 343 cm.  

 

Tabell 1. Rådata där b är avståndet mellan punkterna C och A. Enheterna är angivna 
i mm. Uträknad vinkel v visas här i grader.  

Mätning	  #	   C	   A	   b	   v	  
1	   642	   726	   84,0	   1,40	  
2	   642	   718	   76,0	   1,27	  
3	   642	   720	   78,0	   1,30	  
4	   642	   720	   78,0	   1,30	  
5	   641	   719	   78,0	   1,30	  
6	   642	   722	   80,0	   1,34	  
7	   642	   720	   78,0	   1,30	  
8	   641	   723	   82,0	   1,37	  
9	   642	   722	   80,0	   1,34	  
10	   642	   722	   80,0	   1,34	  
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Avståndet b räknas ut genom att ta differensen mellan punkt A och C. Vinkeln v 
är beräknad enligt följande formel: 

𝑣 = tan
𝑏
𝑎    ∙

180
𝜋  

 

När längden b och vinkeln v har räknats ut så beräknas medelvärdet och 
standardavvikelsen. Standardavvikelsen för stickprov räknas ut enligt följande 
formel: 

𝑠 =
1

𝑁 − 1      (𝑥! −   𝑥)!
!

!!!

 

Där 𝑠 är standardavvikelsen, 𝑥 är medelvärdet, 𝑥 är observationsvärdet och 𝑁 är 
antalet observationer. För att presentera standardavvikelsen på ett mer förståeligt 
sätt, visas den som procent av medelvärdet. Från mätserien i tabell 1 fås följande 
resultat i tabell 2.  

 

Tabell 2.  Tabell för medelvärdet och standardavvikelsen för sträckan b och vinkeln v. 

	   b	   v	  
𝒙	   79,4	   1,33	  
𝒔	   2,9	  %	  	   2,9	  %	  	  
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4.1.1 Hitec HS-300 

Resultat 

I den första mätningen ändrades bredden på PWM-signalen från 1,50 ms till 1,52 
ms respektive 1,50 ms till 1,60 ms, vilket betyder att laserpunkten förflyttas från 
punkt C till punkt A. Sträckan a är 3,43 m. Mätdata presenteras i tabell 3 och 4.  

 
     Tabell 3. Mätdata när vinkelförändring sker i horisontell led.  

 Med kamera Utan kamera 

 0,02 ms 0,10 ms 0,02 ms 0,10 ms 

 b1 v1 b1 v1 b2 v2 b2 v2 

𝒙 79,4 mm 1,33° 518 mm 8,73° 74,4 mm 1,24° 526 mm 8,87° 

𝒔 2,9 %  2, 9 % 0,75 % 0,80 % 2,0 % 2,4 % 1,8 % 1,9 % 

 

    Tabell 4. Mätdata när vinkelförändring sker i vertikal led.  

 Med kamera Utan kamera 

 0,02 ms 0,10 ms 0,02 ms 0,10 ms 

 b1 v1(deg) b1(mm) v1(deg) b2(mm) v2(deg) b2(mm) v2(deg) 

𝒙 32,8 mm 0,55° 540 mm 9,10° 74,2 mm 1,24° 540 mm 9,10° 

𝒔 32 % 31 % 0,89 % 0,88 % 5,0 % 4,8 % 1,4 % 1,4 % 

 
Följande vinkelhastighet mättes upp:  

• 3,14 rad/s med monterad kamera 
• 3,14 rad/s utan monterad kamera 
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Analys 
 
Undersökningen resulterade i att Hitec HS-300 gav liknade resultat med servot 
vridandes i horisontell led, oavsett om kameran var fastmonterad eller inte. 
Exempelvis är vinkelskillnaden 0,09 och 0,14 procentenheter mellan de två 
mätningarna i tabell 3.  
 
Resultatet av den vertikala undersökningen visar att små rörelser med kameran 
monterad på ställningen ger hälften så stort utslag som i horisontell led, men med 
en större variation på 32 % jämfört med 2,9 %. När kameran inte är monterad, 
presterar den ungefär likadant i vertikalt som i horisontell led.  
 
För mätningen av vinkelhastigheten blev resultat 3,14 rad/s med och utan 
kameran monterad på ställningen. I databladet för servot uppgavs 
vinkelhastigheten till 5,51 rad/s, vilket är 57 % snabbare än det uppmätta värdet. 

4.1.2 TowerPro MG995 

Resultat 

I den andra mätningen ändrades även här bredden på PWM-signalen från 1,50 ms 
till 1,52, ms respektive 1,50 ms till 1,60 ms, vilket representerar från punkt C till 
punkt A. Sträckan a är 3,43 m. Mätdata presenteras i tabell 5 och 6.  

 
Tabell 5. Mätdata när vinkelförändring sker i horisontell led. 

 Med kamera Utan kamera 

 0,02 ms 0,10 ms 0,02 ms 0,10 ms 

 b1 v1 b1 v1 b2 v2 b2 v2 

𝒙 97,1 mm  1,62° 556 mm 9,37° 95,7 mm 1,60° 557 mm 9,38° 

𝒔 11 %  11 %  1,1 %  1,1 %  11 %  11 %  1,6 %   1,7 %  

 

Tabell 6. Mätdata när vinkelförändring sker i vertikal led. 

 Med kamera Utan kamera 

 0,02 ms 0,10 ms 0,02 ms 0,10 ms 

 b1 v1 b1 v1 b2 v2 b2 v2 

𝒙 104 mm  1,74° 586 mm 9,89° 86,1 mm 1,44° 551 mm 9,28° 

𝒔 3,7 %  3,4 %  1,1 %  1,1 %  12 %  12 %  2,2 %  2,1 %  
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Följande vinkelhastighet mättes upp:   
• 1,31 rad/s med monterad kamera 
• 1,31 rad/s utan monterad kamera 

 
 
Analys 
TowerPro MG995 ger en liten differens mellan mätningar när kameran är 
monterad och när den inte är det, samt mellan den horisontella och vertikala 
mätningen. När kameran är monterad och vinklas i vertikal led så tycks den bli 
stabilare jämfört med i horisontell led, där standardavvikelsen är 11 % (se tabell 5) 
jämfört med 3,4 % (se tabell 6) för vinkeln.  
 
För mätningen av vinkelhastigheten blev resultat 1,31 rad/s med och utan 
kameran monterad på ställningen. I databladet för servot uppgavs 5,12 rad/s, 
vilket är 391 % snabbare än det uppmätta värdet. 

4.1.3 PWM-signal 

Resultat 
Mätserien i tabell 7 är uppmätta med hjälp av en oscillator som visar 4 
värdesiffror. 

Tabell 7. Uppmätt PWM-signal från RPi.  
 

Teoretisk pulsbredd (ms) 
𝒙 (ms) 𝒙𝒎𝒊𝒏 (ms) 𝒙𝒎𝒂𝒙 (ms) 

0,5000 0,4998 0,4993 0,5003 
0,7000 0,6997 0,6991 0,7002 
0,9000 0,8997 0,8991 0,9005 
1,100 1,100 1,099 1,100 
1,300  1,300 1,299 1,300 
1,500  1,500 1,499 1,500 
1,700  1,700 1,699 1,700 
1,900  1,900 1,899 1,900 
2,100  2,100 2,099 2,100 
2,300  2,300 2,299 2,300 
2,500  2,500 2,499 2,500 

 

Analys 

Eftersom den minsta differensen på pulsbredden från RPi som vi skickar ut till 
servona är 0,01 ms, borde inte en avvikelse på några 100 ns spela någon roll. Den 
största avvikelsen från det teoretiska värdet var 900 ns. Eftersom noggrannheten 
på servona inte står angivna går det inte att säkerställa om denna avvikelse på 
PWM-signalen kan påverka servona.  
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4.2 Videosignal 
Resultat 

För att se hur stor överföringshastigheten blir från RPi vid videoströmning 
gjordes ett antal tester med de 3 olika videoformaten. Testerna innefattar 2 olika 
upplösningar och med 3 olika bildhastigheter, även kallat fps (frames per second). 
Figur 13 beskriver resultatet med ett stapeldiagram. 

 
Figur 13. Resultat av uppmätt överföringshastighet. YUV klarade inte att leverera den 
utlovade videoströmmen och ger därför en felaktig bild i grafen. [Bilaga 1] 

 

Under testerna övervakades CPU-utnyttjandet för samtliga videoformat. 
Resultatet visas i figur 14.  

 
Figur 14. Resultat för CPU utnyttjande. [Bilaga 2] 
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När videobilden analyserades märktes ingen större skillnad i kvalitén på de olika 
videoformaten. Under några tillfällen då H.264 strömmades från RPi kunde man 
se hur bilden förvrängdes under en kort tid för att sedan återgå till den 
ursprungliga bildkvalitén, jämför bild 1 och bild 2. Bild 3 och 4 visar bildkvalitén 
för MJPEG respektive YUV. 

 

  

Bild 1. Bildformat: H.264 (Förvrängd). Bild 2. Bildformat: H.264. 

  

Bild 3. Bildformat: MJPEG.  Bild 4. Bildformat: YUV. 
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Analys 

När det kommer till kvalitetsskillnad mellan MJPEG och YUV är det svårt att 
observera någon sådan från bild 3 och bild 4, men det som inte avslöjas från dessa 
bilder är att YUV aldrig klarade att leverera en bildhastighet på varken 15, 10 eller 
7 fps. 

Nätverkstrafiken för MJPEG-strömmen ökar med bildhastigheten, vilket var 
väntat eftersom för varje extra bildruta som sänds resulterar i en extra JPEG-bild. 
Därför var det också väntat att CPU-utnyttjandet ökade linjärt med 
bildhastigheten och upplösningen. 

När det kommer till YUV och dess nätverkstrafik kan det tyckas vara det bästa 
videoformatet. Dock klarade aldrig YUV att leverera de utlovade bildhastigheterna 
och CPU-utnyttjandet var nära 100 %. När bild 4 studeras är kvalitén lik de andra. 
Anledningen till att YUV kräver så stor CPU-utnyttjande beror på att bilden inte 
komprimeras över huvud taget, vilket gör att all CPU-utnyttjande går åt till att dela 
upp och packa ner bildinformationen i datapaket som sedan skall skickas ut på 
nätverket. RPi hinner därför inte med att skicka den utlovade bildhastigheten.  

H.264-standarden klarar dock av att hålla en relativ konstant överföringshastighet 
och CPU-utnyttjandegrad under samtliga tester i denna undersökning. 
Anledningen till detta är att kameran filmar samma scen under varje test. Även om 
det är rörelse i bilden, vilket i sin tur resulterar i att mer bildinformation förändras, 
så är det ungefär lika mycket rörelse och bildinformation som förändras under 
varje test. Med andra ord så kommer I-ramen att kräva mer resurser när storleken 
ökar, men P-ramarna tar i stort sett lika mycket resurser.  

En märklig företeelse med H.264-formatet var att det dök upp sporadiska 
förvrängda bildrutor. Dessa förvrängda bildrutor hängde kvar en viss period innan 
de försvann igen, troligtvis tills en ny I-ram dök upp. En förklaring till varför inte 
samma företeelse visade sig på varken MJPEG eller YUV är att dessa två 
videoformat uppdaterar all information i varje ny bildruta, medan H.264 endast 
visar skillnaden till föregående I-ram. Om exempelvis en förvrängd bildruta 
uppstår i MJPEG med en bildhastighet på 15 fps visas endast denna bildruta i 67 
ms innan en ny bildruta ersätter den föregående. 
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4.3 Serverkommunikation 
Resultat 

Här följer mätvärdena från undersökningen om hur mycket data som skickas för 
att hämta JSON-objekt samt tidsåtgången för att göra beräkningar för att få ut 
vinklar från koordinater.  

 

Tabell 8 Antal JSON-objekthämtningar med beräkning på koordinater. 

 1 JSON-objekt 15 JSON-objekt 35 JSON-objekt 

 t bytes t bytes t bytes 

𝒙 42,3 ms 1570 340 ms 15000 1020 ms 34100 

𝒔 5,9 % 1,9 % 96 % 1,0 % 69 % 0,4 % 

 

Tabell 9. Antal JSON-objekthämtningar utan beräkningar 

 1 JSON-objekt 15 JSON-objekt 35 JSON-objekt 

 t bytes t bytes t bytes 

𝒙 37,6 ms 1420 332 ms 15000 825 ms 34200 

𝒔 1,6 % 2,2 % 95 % 1,2 % 60 % 0,52 % 

 

Analys 

Undersökningen visar att skillnaden mellan att hämta ett JSON-objekt och sedan 
göra beräkningarna har marginell skillnad på tidsåtgången jämfört med att bara 
hämta ett JSON-objekt utan att göra beräkningar. Antalet hämtningar i följd spelar 
roll i den meningen att servern inte klarar av att hantera många förfrågningar på så 
kort tid, därför ändras även standardavvikelsen när antalet förfrågningar till 
servern ökar.  
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4.4 Total resursförbrukning 
Resultat 

Under dessa olika experiment mäts CPU-prestanda och nätverkstrafiken när hela 
systemet är igång. En tidtagning kommer också tas på serverkommunikationen när 
35 JSON-objekt hämtas och vinkel beräknas. Tabell 10, 11 och 12 visar hur 
tidsåtgången förändras för att hämta och bearbeta ett JSON-objekt när MJPEG, 
YUV respektive H.264 strömmar ut en videosignal samtidigt på nätverket. Figur 
15 visar ett stapeldiagram på hur nätverkstrafiken förändras när de olika 
videoformaten används och figur 16 visar slutligen hur processoranvändningen 
förändras. Mätvärden till figur 15 och figur 16 är bifogad i bilaga 3 respektive 
bilaga 4. 

 

Tabell 10. Videoformat: MJPEG. Tidsåtgång för 35 hämtningar av JSON-objekt. 

 640x480 1280x720 

 7 fps 10 fps 15 fps 7 fps 10 fps 15 fps 

𝒙  1,970 s  3,710 s 3,450 s 5,650 s 5,080 s 9,400 s 

𝒔  35 %  47 %  41 %  78 %  48 %  56 %  

 

Tabell 11. Videoformat: YUV. Tidsåtgång för 35 hämtningar av JSON-objekt.  

 640x480 1280x720 

 7 fps 10 fps 15 fps 7 fps 10 fps 15 fps 

𝒙  1,920 s 1,910 s 1,910 s 1,870 s 2,040 s 2,040 s 

𝒔  11 %  15 %  15 %  15 %  15 %  13 %  

 

Tabell 12. Videoformat: H.264. Tidsåtgång för 35 hämtningar av JSON-objekt. 

 640x480 1280x720 

 7 fps 10 fps 15 fps 7 fps 10 fps 15 fps 

𝒙  1,060 s 1,150 s 1,060 s 1,950 s 2,840 s 1,990 s 

𝒔  5,8 %  45 %  37 %  36 %  63 %  98 %  

 



Resultat och analys 

 24 

 
Figur 15. Stapeldiagram på hur den totala nätverkstrafiken ändras med videformat 
och bildhastighet. YUV klarade inte att leverera den utlovade videoströmmen och ger 
därför en felaktig bild i grafen.  [Bilaga 3]  
 

 
Figur 16. Stapeldiagram som visar hur processoranvändning ändras beroende på 
videoformat. [Bilaga 4]  
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Analys 

När MJPEG användes som videoformat i systemet så påverkar det 
serverkommunikationen stort. Inte ens den lägsta upplösning på 640x480, med en 
bildhastighet på 7 fps, klarade en RPi av att hämta 35 JSON-objekt under 1 
sekund (se tabell 10). Eftersom uppdateringsfrekvensen på positioneringssystemet 
är 33 Hz klarar inte RPi att hänga med när MJPEG används. Tiden det tar för att 
hämta positionerna varierar stort när upplösningen är 1280x720, med en 
standardavvikelse på 48 % till 78 %.  

När YUV användes som videoformat i systemet blev variansen på samtliga 
mätvärden liten. Oavsett bildhastighet eller bildstorlek går CPU-förbrukningen 
upp till 100 %, vilket leder till att nätverkstrafiken blir strypt till 40-60 Kb/s (se 
figur 16). 

H.264 som videoformat levererade den bästa tidsåtgången för 
serverkommunikationen när upplösningen var 640x480, där tiden låg på strax över 
1 sekund för samtliga bildhastigheter (se tabell 12). Avvikelsen är också mycket 
mindre jämfört med MJPEG vid samma upplösning. 

En intressant anmärkning gällande nätverkstrafiken är att den har minskat något 
när MJPEG och H.264 är vald som videoformat jämfört med resultatet från 4.2. 
Exempelvis strömmar RPi ut data i 11 Mb/s när hela systemet är igång och 
MJPEG är vald med bildstorleken 1280x720 och bildhastigheten 15 fps, men 
motsvarande undersökning i 4.2 visar en hastighet på 13 Mb/s. Istället för att 
nätverkstrafiken ökar när alla delar av systemet är aktivt, minskar det något. En 
förklaring kan vara att CPU-förbrukningen också ökar vilket leder till en sämre 
nätverkstrafik. När samma jämförelse görs som innan fast med CPU-
förbrukningen, visar resultaten från denna undersökning 90 % CPU-utnyttjande 
jämfört med 72 % i undersökning 4.2. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten, metoderna och slutsatser.  

5.1 Resultatdiskussion 
I den inledande delen beskrevs syftet med rapporten, och där angavs två 
frågeställningar som undersökningen skulle besvara. Resultaten till dessa frågor 
besvaras under följande två underkapitel.  

5.1.1 Med vilken precision kan en viss typ av enkortsdator styra en 
kamera i realtid? 

Precisionen på TowerPro MG995 är högre än Hitec HS-300, speciellt när det 
kommer till att vinkla kameran i ett litet steg i vertikal led, då standardavvikelsen 
för vinkeln är 31 % jämfört med 3,4 %. Anledning till detta resultat är troligtvis att 
TowerPro har ett nästan tre gånger så stort vridmoment, vilket gör den mer stabil. 
Däremot har Hitec en nära dubbelt så snabb vinkelhastighet. Men även om Hitec 
har en standardavvikelse på 31 %, resulterar endast detta i att servot kommer 
vinkla kameran och missa målet med några centimeter på 10 meters avstånd. Med 
den precisionen går det att få en tillräckligt noggrann styrning av kameran. Det 
betyder att båda servorna har tillräcklig hög precision och skiljer sig relativt lite 
från varandra. Även om den lägsta vinkelhastigheten är 1,3 rad/s borde det vara 
tillräckligt snabbt för de flesta situationer, om inte kameran ska följa ett objekt 
som ligger alltför nära kameran. Det skulle till exempel ta kameran 2,4 sekunder 
att vrida sig 180° när TowerPro MG995 används.  

För bättre precision krävs det en viss förändring av systemet. Eftersom PWM-
signalen är begränsad till en upplösning på 0,01 ms genom ServoBlaster-
biblioteket, finns det en begränsning på hur hög upplösningen RPi har att 
kontrollera servona med. Eftersom dagens servon inte klarar av en högre 
upplösning än 0,01 ms på PWM-signalen är detta inget problem med de servon 
som används i experimenten. Den noggrannheten som den mjukvarugenererade 
PWM-signalen skickar ut borde därför vara tillräckligt hög, även om det finns en 
differens på 900 ns. Om högre precision önskas kanske det går att skriva ett nytt 
mjukvarubibliotek som kan skicka ut signaler med högre upplösning än 0,01 ms 
och hitta ett servo som kan tolka signalen. 

Ett annat alternativ är att välja en enkortsdator som har hårdvarustöd för fler än 
en PWM-signal. Det skulle betyda att ett mjukvarubibliotek för att skapa en 
virtuell PWM-puls inte skulle behövas, och PWM-signalen skulle då endast vara 
begränsad till klockfrekvensen på enkortsdatorn. I detta fall skulle precisionen 
endast bero på hur väl servot byggts rent mekaniskt.  

När RPi ska hämta koordinaterna tar det ungefär 42 ms att hämta ett objekt från 
servarna. Det betyder att 23 objekt hämtas i sekunden, vilket borde vara tillräckligt 
i de flesta fall för att få kameran att följa med ett rörande objekt. Men eftersom 
positioneringssystemet klarar av att sända ut nya koordinater 33 ggr/s betyder det 
att systemet inte lever upp till det kravet.  
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5.1.2 Hur mycket resurser krävs av en viss typ av enkortsdator för att 
styra kamera, hämta positioneringskoordinater och strömma en 
videosignal på ett nätverk samtidigt? 

När det kommer till att strömma en videosignal från RPi är det fullt möjligt att 
göra detta om videosignalen är komprimerad när den sänds ut på nätverket. När 
YUV användes som videoformat gick CPU-utnyttjandet upp till 100 % och 
uppdateringshastigheten kom aldrig upp till 7 fps. Däremot klarade RPi av att 
sända både MJPEG och H.264 upp till 1280x720 i 15 fps.  

Om annan tung beräkning skall ske samtidigt blir det dock en avvägning mellan de 
två videformaten. Fördelen med MJPEG är att den är stabil och pålitlig, då det 
ganska lätt går att ta reda på hur mycket nätverkstrafik och hur mycket CPU-
utnyttjande som krävs. Fördelen med H.264 är att dess CPU-utnyttjande och 
nätverkstrafik håller sig närmast konstant oavsett upplösning och bildhastighet. 
Däremot uppstod vissa sporadiska förvrängda bildrutor, troligtvis på grund av att 
en I-ram blivit förvrängd som orsakar att alla nästkommande P-rutor också blir 
förvrängda fram till nästa I-ram. 

När systemets samtliga delar är aktiva visar det sig att inget videoformat klarar av 
att strömma en video samtidigt som 35 JSON-objekt hämtas varje sekund. När 
H.264 är vald med 640x480 som upplösning och med den lägsta bildhastigheten, 
så tar det strax över en sekund att hämta alla JSON-objekt med en 
standardavvikelse på 5,8 %. När den högsta upplösningen väljs, med den högsta 
bildhastigheten, tar det 2-4 sekunder att hämta alla objekt när H.264 är igång och 
9-14 sekunder när MJPEG är vald. Systemet klarar alltså inte att hålla 
realtidskravet i detta avseende, när det kommer till att hämta och bearbeta 
information 35 gånger per sekund och samtidigt strömma ut en videosignal.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Anledningen till valet av den experimentella ansatsen är att resultatet kan ändras 
snabbt med små förändringar på delar av systemet och dessa förändringar är svåra 
att förutspå utan att genomföra flera mätningar i olika experiment. Genom att 
utföra dessa mätningar kan resultatet sedan baseras på en bättre grund. Ansatsen 
som användes kan liknas med DSR, Design Science Research. DSR fokuserar på 
skapandeprocessen och artefaktens nytta, och är därför en populär metod bland 
ingenjörer och arkitekter. Metoden bygger på sex steg, som delvis är iterativa: 
problemformulera, definiera problemlösning, utveckla, demonstrera, utvärdera 
och kommunicera.  

I det första steget så definieras problemet och en beskrivning av nyttan med 
lösningen. Sedan beskrivs målet med lösningen genom att ställa upp kriterier på 
lösningen. Efter det påbörjas utvecklingen av en artefakt som skall bidra med en 
lösning till problemet. När artefakten är klar demonstreras den och visar att den 
löser problemet. De två sista stegen är att observera och mäta hur väl produkten 
löser problemet samt redovisa hela utvecklingsarbetet. Om inte lösningen lyckades 
på alla punkter går det att gå tillbaka till att omdefiniera problemet eller fortsätta i 
utvecklingssteget. [22] 



Diskussion och slutsatser 

 28 

Eftersom fokusen från företaget låg på att skapa en artefakt som skulle kunna 
strömma video och vrida samt vinkla en kamera skulle DSR passa bra till just den 
delen. Genom att precisionen hos ett system skulle identifieras så var experiment 
och tester nödvändiga för att lyckas med arbetet. Detta medför att den 
experimentella ansatsen valdes istället för DSR. 

När testerna utfördes på kameraställningen användes en linjal eller ett måttband av 
stål, och noggrannheten på dessa kan ha haft en viss betydelse på resultaten av 
mätningarna. För att få ett ännu tydligare resultat med precisionen hos servona 
kunde ett längre avstånd än 343 cm väljas och en lasermätare kunde gett en 
noggrannare avståndsmätning.  

Vid mätningar av CPU-utnyttjande användes programmet htop. Programmet kan 
vara en felkälla när det gäller mätningar av CPU-utnyttjandet. Noggrannheten som 
programmet har gick inte att läsa sig till och en närmare studie av hur programmet 
fungerade internt gjordes inte i denna undersökning. Även programmet för att 
övervaka nätverkstrafik, iftop, kan ha varit en felkälla eftersom inte heller detta 
programs noggrannhet går att säkerställa. Båda dessa program ansågs dock vara 
tillförlitliga av den anledningen att informationen var realistisk och gav i vilket fall 
en relativ jämförelse mellan experimenten.  

  

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
RPi fungerar bra när det gäller att, på ett precist sätt, styra en kameraställning i 
realtid eller strömma en videosignal över ett nätverk. Men eftersom en RPI inte 
klarar av att sköta dessa två uppgifter samtidigt på ett robust och stabilt sätt, är 
den inte heller lämplig att använda som huvuddator i ett system för att ersätta 
dagens dyrare datorer. En förklaring till varför inte RPI klarar av att både strömma 
en videosignal, hämta information från en server och bearbeta denna information 
kan vara att RPi delar nätverkskommunikationen och USB-portarna på en och 
samma USB-hubb. Detta betyder kortfattat att när kameran skickar mycket 
information via en USB-port blir nätverksporten lidande eftersom båda portarna 
ligger på samma databuss. Detta är ett välkänt problem med RPi som dyker upp 
på olika forum. [23, 24]  

RPi klarar däremot av att sköta nätverkskommunikation och enklare beräkningar, 
vilket gör att den skulle passa bra som styrenhet i ett större system där starkare 
datorer tar hand om de tyngre uppgifterna.  

Om det fanns tid till fler experiment vore det intressant att testa andra 
enkortsdatorer och jämföra prestandan, samt se hur noggrant en kamerastyrning 
kan bli med ett egentillverkat servo. En annan intressant undersökning skulle vara 
att se hur väl flera enkortsdatorer klarar av att hantera ett större system 
tillsammans.  

Även om inte en RPi riktigt kan stå sig mot andra dyrare datorer än så kommer 
utvecklingen med enkortsdatorer att fortsätt och priserna sjunka ännu mer, vilket 
troligtvis kommer leda till att enkortsdatorn kommer få en allt större och viktigare 
roll i framtidens datorsystem.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 
Mätdata från nätverkstrafik. Alla enheter är angivna i Mb/s.  

 
Bilaga 2 
Mätdata från processorutnyttjande. Alla enheter är angivna i procentenheter. 

 
Bilaga 3 
Nätverkstrafik när hela systemet är igång. Alla enheter är angivna i Mb/s.  

 
 
 Bilaga 4 
 Processorutnyttjande när hela systemet är igång. Alla enheter är angivna i procent. 

 
 

	  
MJPEG	  @	  
1280x720	  

MJPEG	  @	  
640x480	  

YUV	  @	  
1280x720	  	  

YUV	  @	  
640x480	  

H.264	  @	  
1280x720	  

H.264	  @	  
640x480	  

15	  fps	   13	   7	   0,42	   0,75	   3	   3	  
10	  fps	   10	   5	   0,42	   0,64	   3	   3	  
7	  fps	   9	   3	   0,42	   0,64	   3	   3	  

	  
MJPEG	  @	  
1280x720	  

MJPEG	  @	  
640x480	  

YUV	  @	  
1280x720	  	  

YUV	  @	  
640x480	  

H.264	  @	  
1280x720	  

H.264	  @	  
640x480	  

15	  fps	   72	   44	   100	   100	   37	   40	  
10	  fps	   61	   35	   100	   100	   36	   37	  
7	  fps	   45	   29	   100	   100	   37	   37	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  

MJPEG	  @	  
1280x720	  

MJPEG	  @	  
640x480	  

YUV	  @	  
1280x720	  

YUV	  @	  
640x480	  

H.264	  @	  
1280x720	  

H.264	  @	  
640x480	  	  

15	  fps	   11	   6,5	   0,43	   0,62	   2,9	   2,8	  
10	  fps	   10	   5	   0,58	   0,47	   2,9	   2,9	  
7	  fps	   10	   3,5	   0,49	   0,59	   2,9	   2,8	  

	  

MJPEG	  @	  
1280x720	  

MJPEG	  @	  
640x480	  

YUV	  @	  
1280x720	  

YUV	  @	  
640x480	  

H.264	  @	  
1280x720	  

H.264	  @	  
640x480	  

15	  fps	   90	   67	   100	   100	   64	   65	  
10	  fps	   80	   60	   100	   100	   60	   50	  
7	  fps	   80	   50	   100	   100	   68	   55	  


