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The prototype was built on equipment 
used in the industry combined with an 
eye-tracker from Tobii. A library, where 
coordinates from the eye-tracker were 
used to indicate what object in the 
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implemented and used to demonstrate 
concepts such as buttons outside the 
screen activated by gaze.
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  

CrossControl är ett företag inom informationsindustrin. De arbetar med styrsystem och 

informationsvisning i maskiner som arbetar i tuffa miljöer och erbjuder sina tjänster både på 

hård- och mjukvarusidan. Typiska kunder finns inom skogs-, hamn- och järnvägsindustrin.  

Eye-tracking handlar om att detektera ögats rörelser.  Informationen om dessa rörelser kan 

användas inom flera områden, exempelvis  psykologi, medicin eller marknadsföring. Det 

finns också finns ett antal metoder som kan användas till att fram informationen. Den här 

rapporten beskriver hur man genom att fånga bilder av ögat kan läsa av blickens riktning och 

hur man kan använda sig av den informationen i de miljöer där CrossControl har sina kunder 

för att förbättra säkerhet eller effektivitet. 

Rapporten försöker identifiera styrkor och svagheter som har betydelse för 

automationsindustrin hos videobaserad eye-tracking och att identifiera vad man bör tänka på 

när man när man använder tekniken i en sådan miljö. 

Rapporten beskriver även hur en demonstrationsprotyp skapats med utrustning som finns på 

marknaden, en dator från CrossControl och en Eye-tracker från Tobii. I arbetet med 

prototypen har ett programmeringsbibliotek utvecklats som kan användas för att hantera 

information från en eye-tracker för att identifiera vilket objekt på skärmen en användare har 

sin blick på. Detta bibliotek har använts för att möjliggöra styrning av funktioner hos datorn. 

Förutom att påverka vad som händer på skärmen med blicken har även funktioner skapats 

som gör att man kan påverka datorn genom att titta på områden omkring datorn. Ett exempel 

på det är att skärmen släcks om man tittar ovanför skärmen. 
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1 INLEDNING 

CrossControl AB utvecklar datorer, mjukvara samt kringutrustning för styr- och 

kontrollsystem. Exempel är skogsmaskiner, tåg och lyftok. Detta är miljöer med stora krav på 

utrustningen såväl som på operatören. CrossControl vill gärna ligga i framkant med att kunna 

erbjuda sina kunder mervärde. Ögonföljning betecknar tekniker att följa ögonen och dess 

rörelser och kan vara ett sätt att ge ökad funktionalitet till de system CrossControl bygger.  

1.1 Problemformulering 

Automationsindustrin är en krävande arbetsmiljö som ställer höga krav på säkerhet och 

effektivitet. Kan ögonföljning ge förbättringar i denna miljö? 

1.2 Syfte 

Ett övergripande syfte med arbetet är att ge en översikt av teknikområdet ögonföljning och att 

undersöka hur tekniken kan vara till nytta i automationsindustrin. 

Ett mer specifikt syfte är att få reda på hur en eye-tracker kan användas tillsammans med 

utrustning från CrossControl som används inom automationsindustrin. Samt att testa några av 

de koncept som utvecklats under arbetets gång. 

1.3 Mål 

Det övergripande målet med rapporten är att beskriva state-of-the-art för eyetracking inom 

automationsindustrin och att identifiera teknikens begränsningar.  För att demonstrera hur 

tekniken kan användas ska en demonstrationsapplikation utvecklas på hårdvara från 

CrossControl tillsammans med en kommersiellt tillgänglig eye-tracker. 

1.4 Avgränsning 

Rapporten kommer endast avhandla video-ögonföljning och endast översiktligt avhandla 

andra användningsområden än människa-maskin-interaktion. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis beskriver rapporten hur ögat och människans perception fungerar, för att sedan 

gå igenom hur människan kommunicerar med maskiner. Därefter kommer ett avsnitt om 

ögonföljning som teknik vilket fördjupas specifikt för området blickstyrning och dess 

användning i automationsindustrin. Raportens resultatdel behandlar dels litteraturstudien, men 

även en demonstrationsprotyp som utvecklats inom examensarbetet som visar hur 

ögonföljning kan användas med CrossControls mjukvaruramverk i en av deras displaydatorer.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Automationsindustrin 

Automation kommer från grekiskans ’automatos’, vilket betyder på egen hand. Steget från 

manuellt arbete till automatisering gick via mekanisering där en maskin tar över förflyttning 

eller enkla handgrepp. Ett exempel på mekanisering är när en plog dras av en traktor istället 

för av en häst. Nästa steg var kamstyrning vilket möjliggör att maskinen ändrar inställningar 

på egen hand, men inställningen kräver hantverk vid tillverkning av kammen. Steget mot 

abstrakt programmering av maskiner inom industri var NC-teknik (Numerical Control) vilket 

innebär att maskinen kan ställas in numeriskt, vilket från början gjordes med hålremsor. 

De kommandon som skulle utföras fick räknas ut för hand och stansas på remsorna innan MIT 

skapade ett språk för att översätta punkter och hastigheter till remsor vilket ledde till CNC-

teknik (Computerized Numerical Control) och vidare mot Computer Aided-tekniker som 

CAD och CAM. 

 

Ett annat spår inom automation är reglerteknik. Regulatorer styr system och processer mot 

önskade värden. En regulator kan vara något så enkelt som en termostat som styr elementets 

temperatur mot en önskad temperatur med rumstemperaturen som återkoppling. Ett mer 

komplicerat exempel på modern automation är kranspetsstyrning. En grävskopa kan ha 

styrspakar för att styra varje led i dess arm. I det automatiserade fallet styr operatören 

kranspetsen med en styrpinne och en dator räknar ut hur lederna ska röra sig tillsammans för 

att uppnå detta. 

 

Även kontinuerliga processer som papperstillverkning eller raffinaderier regleras av stora 

mängder regulatorer sammankopplade i styrsystem. 

 

När man kombinerar dessa områden inom automation med informationsteknologi ges 

möjligheter till datainsamling, övervakning och kopplingar till affärssystem. Här följer några 

exempel på hur det kan fungera 

 

Fleet management - En budfirma kan ha aktuell information om var flottan befinner sig. De 

kan då veta om ordrar kommer fram på utsatt tid och vilken bil som lättast kan hämta upp en 

ny order. Det finns även möjligheter att kontrollera att bränsleförbrukning och att förarna 

följer trafikregler. 

 

Total farming – En jordbrukare kan om skördetröskans informationssystem håller reda på hur 

mycket gröda som skördas i ett visst område automatiskt styra hur mycket gödsel som behövs 

i det området.  

 

Datorn i en skogsmaskin har listor på virkespriser och vilka virkestyper det finns störst behov 

av. Operatören kan, efter att skördaren mätt trädet, få hjälp att besluta om hur virket ska 

apteras. 

 

CrossControl arbetar med styrsystem och informationsvisning i maskiner som arbetar i tuffa 

miljöer. De erbjuder sina tjänster både på hård- och mjukvarusidan och skräddarsyr produkter 

efter kundernas önskemål. Typiska kunder finns inom skogs-, hamn- och järnvägsindustrin. 
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Miljöerna ställer högra krav på produkterna och kunderna ställer höga krav på tillförlitlighet 

och säkerhet.  

Dessa maskiner kräver ofta en stor kapitalinsats och det krävs en hög nyttjandegrad för att få 

god avkastning på sin investering. Varje effektivisering kan ge värdefull tidsvinst och varje 

förbättring av arbetsmiljön kan göra att operatören blir effektivare och klarar av sitt skift 

under mindre stress.  

 

CrossControl tillverkar, förutom utrustning till styrsystemen, små tåliga displaydatorer. Se 

Figur 1 Dessa datorer sitter i en del fall utomhus och kan utsättas för extrema temperaturer, 

vibrationer och smuts. Till exempel sitter en displaydator på det lyftok som Bromma Conquip 

tillverkar och som utsätts för kraftiga stötar när det slår in i containrar i en stressig hamnmiljö. 

Ofta sitter displaydatorn i ett fordons hytt. Miljön i hytten kan variera mycket, men ofta ställs 

krav på att utrustning ska uppfylla kvar på höga nivåer enligt standarder för 

kapslingsklassning, som anger vad de ska stå emot gällande temperatur, damm, stötar och 

vatten. 

 

 
Figur 1 Displaydator från CrossControl 

 

 

I en skogsmaskin visar displayen information om virkeskvalitet. Se Figur 2. Operatören tittar i 

de flesta fall på displayen en relativt kort del av tiden det tar att fälla ett träd. Förutom att välja 

virkestyp så använder operatören displayen för saker som navigering och tidsrapportering. 

När fordonet förflyttar sig visas motsvarande information som på instrumentpanelen i en bil. 
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Figur 2 Hyttmiljön i en skördare  

 

Displaydatorerna har ett varierande antal hårdvaruknappar, oftast en pekskärm och ibland 

tangentbord och mus inkopplad. I vissa fall styr operatören fordonet med styrspak och knapp-

paneler inkopplade via CAN-buss. Signalerna från styrspaken kan då användas för att styra 

gränssnittet på datorn. Inmatning med tangentbord och mus är något man vill undvika i en 

förarhytt då man sällan har någon egentlig skrivbordsyta. Pekskärm fungerar för vissa 

applikationer, men det är svårt att trycka på touchknappar på armlängds avstånd samtidigt 

som man kör över stock och sten i skogen. En annan nackdel med en pekskärm är att man 

skymmer sikten med handen. Kapacitiva pekskärmar går inte att hantera med alla handskar 

och resistiva kan ha dålig känslighet. Är man smutsig om händerna så blir skärmen smutsig. 

Detta är exempel på problem där man kan tänka sig att information om blickens riktning kan 

vara till hjälp. 

3 TEORI 

3.1 Perception 

3.1.1 Ögats anatomi 

Människoögats funktion kan delas upp i optisk del och näthinna (retina). Den optiska delen 

projicerar en bild på näthinnan där ljuskänsliga sinnesceller omvandlar den till nervsignaler. 

Ögats optik består längst fram av den genomskinliga hornhinnan (cornea). Bakom den 

kommer främre ögonkammaren. Innanför finns regnbågshinnan (iris). Iris baksida är täckt av 

en pigmenterad vävnad som skyddar näthinnan och ger ögat dess färg. Iris är omgiven av 

ögonvitan (sclera). I regnbågshinnans mitt finns en öppning, pupillen. Pupillens storlek kan 

justeras för att reglera mängden ljus som träffar näthinnan.  

Iris övergår i ciliarkroppen eller strålkroppen. Där finns den muskel vari ögats lins är fäst. 

Ögats brytkraft ändras genom att linsen ändrar form. Mellan strålkroppen och näthinnan 

består ögat av en genomskinlig gel, glaskroppen. Se Figur 3. 
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Figur 3 Ögats anatomi 

Ögats sinnesceller är uppdelade i stavar och tappar. Stavarna är ljuskänsliga och ger 

mörkerseende, men förmedlar inte färger. Tapparna ger färgseende, skarp bild i god belysning 

och har störst koncentration i gula fläcken. Det finns olika typer av tappar som är känsliga för 

frekvenser motsvararande olika färger hos ljuset. I gula fläckens mittpunkt centralgropen, 

fovea centralis, upplever vi att synfältet har sin mittpunkt. Denna punkt av skarpt seende är 

två grader av synfältet, ungefär en dryg tumnagel på armlängds avstånd. Fovea är placerad 4-

8 grader från ögats optiska axel. (Nilsson & Stenkula, 2012) 

3.1.2 Ögonens rörelser 

För att ögat ska kunna producera en skarp bild måste det som blicken vilar på projiceras på 

fovea. Om blicken följer ett rörligt objekt kan ögat göra en jämn följerörelse (smooth pursuit).  

När man fäster blicken vrider sig ögat så att det aktuella området projiceras på fovea och 

fixeras där i genomsnitt en kvarts sekund, detta kallas fixation. Förflyttningarna sker genom 

sackader, språngvisa ofrivilliga rörelser. Under sackaden är man blind då ingen information 

tas upp. Sackaden är kroppens snabbaste rörelse och kan uppgå till 800 grader/s. Sackader 

krävs även för att bilden ska projiceras på en ny uppsättning tappar och stavar. Detta för att 

inte bilden ska blekna på grund av adaption, de mekanismer som anpassar ögat för seende i 

olika ljusintensitet. 
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3.1.3 Psykofysik 

Psykofysiken studerar kvantitativt samband mellan retningar i sinnesorganen, stimuli och 

upplevelser. Psykofysikerna har kommit fram till lagar för hur små eller stora retningar hos 

organen som kan detekteras samt med vilken noggrannhet man kan avgöra nivåskillnader. 

 

Ögat reagerar på elektromagnetisk strålning i spektret 400 till 700 nanometer, från strax 

ovanför ultraviolett till strax under infrarött. 

 

Storleken på stimulus som ögat detekterar anges som siktvinkeln i bågminuter. Se Figur 4. 1 

grad (°) = 60 bågminuter (’). 1 bågminut = 60 bågsekunder (”). 

 
Figur 4 Relation mellan blickvinkel V, ett objekts storlek S och avståndet till objektet D 

Vinkeln fås ur  (1). 

         (
 

  
)  (1) 

 

Vilket för vinklar under 10 grader kan approximeras enligt   (2). 

 

   ( )  
 

 
   (2) 

 

Synen kan uppfatta objekt som har en siktvinkel på omkring en bågsekund, som en tunn tråd 

mot en ljus himmel. Det motsvarar storleken hos en enkrona på 5 km avstånd. Det finns 

rekommendationer som säger att text ska ha en storlek mellan 16’ och 24’, men det går att 

läsa text som är så liten som 10’. 

 

En människas synfält sträcker sig 104° temporalt (mot tinningen) och 60° till 70° nasalt (mot 

näsan) om både huvud och ögon är stilla, vilket illustreras av Figur 5. 
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Figur 5 Höger ögas synfält 

 

Om man får röra ögonen har man ett synfält på 166° både temporalt och nasalt. 

 

Då fördelningen av tappar inte är jämn över retina har man inte färgseende i hela synfältet. 

Man kan uppfatta blått upp till 60° från horisontallinjen och något smalare för de andra 

färgerna. 

3.1.4 Varseblivning och perception 

Nervimpulsernas intryck från sinnena på stimuli kallas inom psykologin för varseblivning. 

Varseblivning innefattar information som färg och form. När den varseblivna informationen 

kombineras med erfarenheter kan en tolkning göras. Ett exempel är att varsebli något mörkt 

som rör sig i synfältet. Att uppfatta det som en fluga är perception.  

3.1.5 Uppmärksamhet  

Öppen uppmärksamhet (overt attention) är när vi riktar ett sinne mot det vi fokuserar vårt 

medvetande på. Människan har även förmågan att fokusera vårt medvetande mot något utan 

att rikta ett sinne mot det, dold uppmärksamhet (covert attention). Detta händer exempelvis 

när en rörelse uppfattas i ögonvrån.  

 

3.2 Människa-maskin-interaktion 

Kommunikationen mellan en människa och en maskin sker genom ett gränssnitt, vilket 

omfattar både hård- och mjukvara. Beroende på vilket perspektiv som väljs definieras in- och 

utenheter. Typiskt är ett tangentbord ur datorns perspektiv en inenhet och bildskärmen en 

utenhet. Om man byter perspektiv till människans är synen normalt en inenhet, tillsammans 

med sinnen som hörseln och känseln. Tal och rörelse är då utenheter. 

 

När människor kommunicerar med varandra bearbetar de information om vart den de 

kommunicerar med riktar blicken. Exempelvis om en person säger ”Vilken fin bil!”, förstår en 

samtalspartner som uppfattar personens blickriktning vilken bil som avses. På samma sätt ger 

blickens riktning förståelse för vem som är mottagaren när människor kommunicerar i en 

grupp runt t.ex. ett middagsbord. Det har studerats ifall kommunikation med datorer kan 

utökas med denna information. Om datorn får information om vart blicken är riktad kan 

ögonen användas även som utenhet och ifall datorn kan utnyttja den informationen kan man 
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utveckla gränssnitt som ger en känsla av att reagera på ögonkontakt på samma sätt som en 

människa. En dator kan då avgöra om den är mottagaren av ett röstkommando eller om det är 

grannen som tilltalas (Drewes, 2010) 

 

En risk med att lägga för stor vikt vid synen i ett gränssnitt är att det är ansträngande att styra 

för mycket av gränssnittet med synen då det inte är det den utvecklats för. Ögonen rör sig 

ofrivilligt och det kan bli rörigt om gränssnittet reagerar på alla rörelser hos ögonen. (Zhai, 

Morimoto, & Ihde, 1999) 
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3.3 Ögonföljning 

Ögonens rörelser har studerats sedan 1800-talet. Det har använts ett flertal, ofta ganska 

plågsamma, metoder för att studera rörelserna. Tidigt studerades sackader och fixationer vid 

läsning. Senare har man använt ögonföljning ofta inom kognitionsvetenskap och psykologi, 

men även inom kommersiella tillämningar som marknadsundersökningar och 

användbarhetstester. 

 

Eftersom många av ögats rörelser ligger utanför människans kontroll har man försökt att 

koppla dem till processer i människans psyke. Sackader, pupillförändringar, blinkningar och 

fixationer kan ge information om ifall man är t.ex. fokuserad, sömning, nervös, stressad eller 

upprymd.  

 

Inom området blickstyrning behövs information om vart blicken är riktad. Men i fallet där en 

person ska styra något med blicken blir många av de ofrivilliga rörelserna ett problem. 

Många av de tekniker som utvecklats och används idag fungerar bra för att studera ögats 

rörelser, men inte alla passar för att följa en persons blick.  

 

Något som är viktigt att ta hänsyn till är hur små blickändringar som går att detektera. Ett 

föremål kan projiceras på fovea och därmed befinna sig i synfältets skarpaste område. Ändras 

siktvinkeln med mindre än omkring 0,5 grader kan föremålets projektion fortfarande rymmas 

på fovea. Detta gör att man kan studera två små föremål nära varandra utan att röra ögat eller 

röra ögat lite, men fortfarande ha blicken på samma föremål som tidigare. Detta ger 

begränsningar i vilken upplösning som är möjlig att få när man ska identifiera vad en person 

tittar på. 

3.3.1 Definitioner  

Ögonföljning är ett begrepp som används i flera olika sammanhang. Det kan handla om att 

man spårar ögonens position, antalet sackader eller ögonbrynens form och i andra fall 

försöker man utröna vart blicken är riktad.  

Ofta används på engelska termen eye tracking (ögonföljning) övergripande för alla dessa 

situationer, men skriver man gaze tracking (blickföljning) avgränsar man det till att specifikt 

prata om blickens riktning. När man pratar om att styra något med blicken använder man 

termen gaze control (blickstyrning). 

3.3.2 Metoder 

3.3.2.1 Kontaktlinser  

Linser med speglar eller magnetiska spolar som den på Figur 6. Följer ögonen mycket exakt, 

men att använda linser medför problem som gör att metoden mest är lämplig vid forskning på 

ögonrörelser.  

 

 
Figur 6 Lins med spole Bild från Chronos Vision 
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Ett problem med metoden är att det inte rekommenderas att man har dessa linser i ögonen 

längre tid än 30 minuter. (Sprenger, et al., 2008) 

3.3.2.2 Elektrookulografi (EOG) 

Elektroder runt ögonen likt de på Figur 7. Metoden bygger på att näthinnan och hornhinnan 

har olika elektrisk laddning. Metoden fungerar även när man blundar, men är dåligt på att 

följa långsamma ögonrörelser och inte speciellt lämpligt för blickföljning. 

 

 
Figur 7 Elektroder runt ögonen vid elektrookulografi. Bild från Metrovision 

3.3.2.3 Video-okulografi (VOG) 

Reflexer från ögonen fångas upp vanligen med en kamera, videoföljning. Kameran kan sitta i 

ett par glasögon som de på Figur 8. Bildanalys utförs på bilderna från kameran dels för att 

hitta ögonen på bilden och dels för att identifiera olika särdrag på ögat som ger information 

om i vilken riktning blicken är riktad. Detta är den metod som vanligen används vid 

blickstyrning. 

 

 
Figur 8 Glasögon med kameror för video-okulografi. Bild från Tobii 

3.3.3 Principerna bakom video-okulografi 

3.3.3.1 Tekniker för att följa blicken 

Som man kan se i Figur 9 är limbus gränsen mellan sclera och iris. Den höga kontrasten 

mellan iris och sclera gör att det är lätt att detektera limbus, men en stor del av randen skyms 

av ögonlocken vilket gör det svårt att detektera vertikala rörelser. Vid en jämförelse med 

limbus är det lägre kontrast mellan pupill och iris, men pupillen är mindre ofta dold av 

ögonlocket vilket gör det lättare att detektera vertikala rörelser hos pupill än hos limbus. 
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Figur 9 Särdrag i ögat 1.Limbus, 2 glimt 3 Purkinjebilder 

Om man belyser ögat från en vinkel nära kamerans (koaxialt) så reflekteras ljuset på retina så 

att pupillen framstår ljusare än iris. Samma fenomen ger upphov till röda ögon när man 

fotograferar med en blixt som sitter nära linsen på en kamera. Se Figur 10. Detta ger stor 

kontrast mellan iris och pupill. Belyses pupillen från sidan framstår pupillen mörkare än iris. 

 
Figur 10 En ljuskälla nära kameran ger reflektion från retina som fångas av kameran. Reflektioner från andra 

vinklar når inte kameran 

Teknikerna för ljusa och mörka pupiller fungerar olika bra på personer i olika ålder och av 

olika etnicitet. Dessa tekniker benämns Pupil Centre Corneal Reflection (PCCR) i litteraturen. 

 

Vill man tolka var blicken är riktad endast utifrån limbus eller pupill krävs det att man känner 

huvudets position väl, vilket ofta kräver att man fixerar huvudet.  

Att hålla huvudet fixerat kan vara acceptabelt under en undersökning, men skulle inte fungera 

i en arbetsmiljö. 

 

De främre och bakre skikten i cornea och lins ger fyra reflektioner i form av prickar när ögat 

belyses. Dessa prickar kallas purkinjebilder. Om man har en stationär ljuskälla kan man 

genom att registrera hur första och fjärde purkinjebilden rör sig i förhållande till varandra få 

information om ögats rörelser. Metoden ger hög noggrannhet. Fjärde bilden är ganska 

ljussvag och kräver därför stark belysning. 
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Den första purkinjebilden, populärt kallad glimten, är ljusstark och man kan detektera var den 

befinner sig i förhållande till pupillen vilket ger information om i vilken riktning blicken är 

riktad. Rör man huvudet långt så kan glimten hamna utanför Cornea, vilket försvårar 

beräkningarna. 

3.3.3.2 Ljusspektrum 

Det är svårt att använda reflexerna från synligt ljus då det är svårt att kontrollera ljuset från 

omgivningen. Dessutom kan personen som följs bli störd av att belysas. Därför använder man 

ofta IR eller NIR. Detta kompliceras utomhus av solljusets IR-komponent och därför 

använder man ofta filter som släpper igenom de frekvenser som ens IR-dioder lyser med. 

3.3.3.3 Placering 

Mätsystemet sitter antingen på huvudet, vanligtvis på ett par glasögon vilket illustreras i Figur 

8 eller monterat i omgivningen (remote eye-tracking), vanligtvis under en bildskärm.  Om 

systemet är monterat på huvudet mäter man ut ögats vinklar i förhållande till huvudet och man 

får lägga till huvudets position för att få reda på vart blicken är riktad. I många fall fixerar 

man huvudets position. 

I fallet med remote eye-tracking mäter man blickriktningen direkt. 

Oavsett hur systemet är monterat kan man inte bara genom att studera ögonen veta vart 

blicken är riktad utan det kräver någon form av kalibrering. 

3.3.3.4 Online/Offline 

I många fall går det att spela in ögonrörelserna och analysera dem i efterhand, offline.  MDI-

applikationer kräver dock att blickens riktning kan följas med kort fördröjning, online, vilket 

ställer andra krav på tekniken. 

3.3.3.5 Head box  

Då kameran måste kunna fånga de särdrag i ögat som ska detekteras krävs att huvudet håller 

sig inom ett avgränsat område kallat head box. Denna avgränsas i sidled av kamerans synfält, 

”Field of view” (FOV) och i djupled av kamerans fokalavstånd. Dessa begränsningar beror på 

optiken. 

 

Huvudmonterad ögonföljning möjliggör att följa blicken oavsett vilket håll personen tittar, 

men kräver att personen bär någon form av glasögon. Fjärrmonterad kamera kräver inte att 

man fäster någon utrustning på personen, men ger begränsad head box. Det går inte att följa 

blicken om man vrider huvudet så att ögonen hamnar ur bild eller ur fokus. 

 

I fallet med en fjärrmonterad kamera bör den placeras under det område där blicken kommer 

riktas för att det ska gå att få en bra bild av ögat då ögat annars i större grad döljs av ögonlock 

och -fransar. 

3.3.3.6 Flera kameror 

Med flera kameror kan man utöka head box och ges möjlighet att följa ögonen även då man 

vrider på huvudet mer än de ungefär 45 grader som endast en kamera tillåter. (Ahlström, et 

al., 2010) 
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3.3.3.7 Filtering 

Om man är intresserad av vad användaren har sin uppmärksamhet riktad på innehåller den 

positionsdata som fås från en ögonföljare förutom brus från tekniken även brus i form av 

ofrivilliga ögonrörelser. Positionsdatan som kan komma förutom under fixationerna även 

under sackader eller när man blinkar. Om data från en ögonföljare plottas som position över 

tid kan man urskilja sackader som stora skillnader i position under kort tid. Se Figur 11 

 

Det enklaste filtret att implementera är att ta medelvärdet av de senaste N punkterna. En 

nackdel med den lösningen är att precis efter en sackad så tar det några sampel innan den nya 

positionen slår igenom i medelvärdet, vilket framgår av Figur 12 En lösning på detta är FIR-

filter med glidande medelvärde med viktning. Detta ger mindre fördröjning vid snabba 

positionsändringar. Ytterligare förbättring kan fås genom att implementera en sackaddetektor 

som tömmer den buffer som medelvärdet tas över när en sackad upptäcks.  

En vanlig metod för att identifiera sackader är Velocity-threshold identification (I-VT). Den 

går ut på att man räknar ut med vilken hastighet ögat förflyttat sig genom att jämföra 

positionen vid två sampel nära i tid. Har hastigheten överstigit ett bestämt tröskelvärde menar 

man att ögat har utfört en sackad. (Duchowski, 2007) 

En annan utökning är att införa en extremvärdesdetektor för att avgöra om en stor 

positionsförändring verkligen är en sackad. Genom att vänta med uppdateringen om 

positionen förändrats mycket under ett enstaka sampel och kontrollera om nästa värde ligger 

nära det ursprungliga eller det nya. Detta ger en acceptabel fördröjning om 

samplingsfrekvensen är hög. (Špakov, 2012)

 

Figur 11 Signal från ögonföljare Vid A slutar en fixation och vid B slutar en sackad. Efter figur i (Duchowski, 2007) 
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Försök med Kalman-filter istället för I-VT-filter har visat goda resultat i situationer där många 

sampel går förlorade (Koh, Munikrishne Gowda, & Komogortsev, 2009). Dock kan 

kalmanfilter ge stor utjämning om man använder dem utan sackaddetektering.  

 

Ytterligare en metod är artificiella neurala nätverk som tränas för att sortera bort brus. 

  
Figur 12 Ideala signal, data från tracker (pos x) och data filtrerad med moving average 

 

I en studie gjordes en jämförelse av de vanliga filter som förekommer i litteraturen och man 

kom fram till att den viktigaste egenskapen hos ett filter är att den detekterar sackader och 

därmed minskar den utjämning av signalen som annars är vanligt förekommande.  (Špakov, 

2012) 

 

Då ögonföljning i flera fall används för att analysera data i efterhand kan man i dessa fall 

använda icke-kausala filter. Det går att använda icke kausala filter i det interaktiva fallet 

också, men det leder till fördröjningar av signalen. 

3.3.3.8 Kalibrering 

Då alla ögon är olika och fovea sitter lite olika placerad på olika personer kan man inte avgöra 

var personen tittar utan kalibrering. Det har gjorts försök med dolda kalibreringar och dolda 

omkalibreringar. En dold kalibrering kan vara inbyggd t.ex. i ett spel eller en annan uppgift 

där man har god anledning att tro att personen tittar på en viss punkt vid ett visst tillfälle.  
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3.3.4 Användningsområden för ögonföljning idag 

3.3.4.1 Forskning och diagnostik inom medicin och psykologi 

Information från ögonens rörelser är användbar när man undersöker perception, kognition och 

psykologi. Vid rehabilitering kan ögonrörelser ge indikationer på hur behandling av 

hjärnskador framskrider. 

 
Figur 13 EEG-data och blickinformation används tillsammans. Bild från SMI Vision 

 

 Det går att diagnostisera vissa sjukdomar utifrån ögonens rörelser och det pågår forskning där 

man synkroniserar EEG-data med data från en eye-tracker som i Figur 13. Det finns på 

marknaden idag eye-trackers som är gjorda att fungera tillsammans med utrustning för 

magnetisk resonanstomografi. 

3.3.4.2 Blickstyrning (gaze control) 

Att styra ett gränssnitt med blicken används ofta för att personer med begränsad 

rörelseförmåga ska kunna styra en dator, men har även visats kunna användas för att i 

kombination med andra inmatningsenheter snabba upp användandet av en dator eller i miljöer 

där man inte vill röra vid datorn. Exempel på sådana miljöer är operationssalar eller offentliga 

miljöer där man vill ha datorn bakom ett skyddsglas. 

3.3.4.3 Trötthetsvarnare (Driver Drowsiness warning) 

Man har genom att studera ögonen och ögonlockens rörelser kunnat uppfatta att föraren av 

fordon är nära att somna. 

3.3.4.4 Uppmärksamhetsvarnare 

Genom att mäta hur stor del av tiden föraren riktar blicken mot vägen kan man ta reda på hur 

uppmärksam denna är. 

3.3.4.5 Marknadsundersökning 

Man kan studera hur personer tar del av reklam i en tidskrift eller vad de lägger märke till på 

en butikshylla, som på Figur 14, genom att studera var den har sin blick riktad. 
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Figur 14 En huvudmonterad eye-tracker används för att studera hur förpackningar och hyllplacering påverkar 

kunder. Bild från Tobii 

3.3.4.6 Användbarhetstestning  

Genom att analysera var en användare har sin blick när den utför sina arbetsuppgifter eller 

navigerar i en programvara kan man förbättra gränssnitts användbarhet. 

3.3.4.7 Titta över axeln-skydd 

Genom att följa var en person som läser på en skärm har sin blick kan man ersätta resten av 

texten på skärmen med t.ex. skräptext, vilket försvårar för omgivningen att läsa på skärmen. 

Man kan även varna om andra personer har sin blick fäst på skärmen. 

3.4 Blickstyrning 

3.4.1 Egenskaper hos blickstyrning 

 Kräver inte muskelarbete. Det blir inte mer arbete om man ändå hade tittat på det man 

pekar på. 

 Snabbt – Ögonen rör sig väldigt mycket snabbare än vad man kan göra t.ex. med en mus. 

 Blir inte smutsigt – Till skillnad från en mus eller tangentbord kan man placera en eye-tracker 

bakom ett tåligt glas. 

 Hygieniskt – Eftersom man inte behöver röra vid något kan man upprätthålla sterilitet. 

 Fjärrstyrning – Avståndet beror på optiken. Med en telelins kan man styra på långt avstånd 

(Drewes, 2010) 

3.4.2 Full knowledge/No knowledge 

När man ska använda blickstyrning i ett användargränssnitt har det stor betydelse ifall man 

vet vilka komponenter som finns i gränssnittet. Om man ska lägga på blickstyrning till ett 

operativsystem skapat för mus och använda ögonen för att styra pekaren måste man hantera 

att vissa gränssnittskomponenter i gränssnittet är för små för att fungera med den, relativt 

mus, låga noggrannheten.  

Om man har full kunskap om vilka gränssnittskomponenter som finns kan man utnyttja det. 

Förutom att man har kontroll över storleken på objekt kan man även tänka sig att valda delar 

av gränssnittet får speciella egenskaper. Det kan vara att gränssnittskomponenter ändrar sitt 

utseende när man har blicken på dem eller att de ger illusionen av gravitation, att de markeras 

när man tittar i närheten av dem. 
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3.4.3 Blinkningar 

Det är lätt att identifiera blinkningar och de skulle kunna användas för att utföra kommandon. 

Det är en metod att överväga för rörelsehindrade, men har nackdelen att man måste skilja på 

frivilliga och ofrivilliga blinkningar och dessutom tvingar man användaren att reflektera över 

sitt blinkande. 

3.4.4 Dwell time 

Man kan utföra kommandon genom att dröja med blicken på samma plats en bestämd tid 

(dwell time).  

Svårigheter med detta kan vara att ifall man har för kort dwell time kan drabbas av så kallat 

Midas touch-problem och är tiden för lång så kan gränssnittet upplevas långsamt.  

Dwell time är användbart i situationer där det inte gör något ifall man utför ett oönskat 

kommando. Ett exempel kan vara om en informationsruta fylls med information om det 

objekt man tittar på. (Jacob, 1991) 

3.4.5 Non-command-interaction 

Istället för att säga åt datorn vad den ska göra så analyserar datorn vad användaren gör och 

utför kommandon den tror är rätt. Ett enkelt exempel är att bläddra i en text när användaren 

närmar sig slutet på sidan. (Nielsen, 1993) 

3.4.6 Multimodal input 

Om man förutom ögonen även använder händerna eller rösten för att utföra ett kommando på 

det man har blicken på kan få större kontroll över när kommandon ska utföras.  

3.4.7 Midas touch 

Människor är vana att kunna vila ögonen på vad som helst utan att något speciellt händer. Vid 

design av ett användargränssnitt måste hänsyn tas till detta. Om kommandon utförs direkt när 

blicken vilar på ett objekt kan irritation uppstå om man inte avsåg att utföra kommandot. 

Fenomenet kallas Midas touch-problemet efter kung Midas och hans problem med att allt han 

rörde vid blev guld, även mat och familjemedlemmar. (Jacob, 1991) 

3.4.8 Precision  

Då storleken på fovea gör att vi har fokus på ungefär två grader av synfältet räknar man med 

att man kan ha fokus på ett par centimeter av skärmen på en armlängds avstånd.  

Detta gör att vi inte behöver flytta ögonen för att titta på objekt små nog att projiceras på 

fovea samtidigt. Detta betyder att man har ganska liten precision när det gäller att urskilja små 

gränssnittskomponenter i ett användargränssnitt.  

3.4.9 Huvudrörelser 

Då man förutom information om var blicken är riktad även får information om var ögonen 

befinner sig i rummet kan man använda sig av denna information. Ett exempel är att zooma in 

i bilden när man rör huvudet närmare skärmen. 

3.4.10 Feedback cursor 

Ett problem som kan uppstå om man har en pekare på skärmen som styrs av blicken är att 

pekaren kan komma att göra rörelser som inte var avsedda av användaren. Speciellt om 

kalibreringen inte är riktigt bra så kommer pekaren att hamna strax bredvid där blicken vilar. 

Då vi gärna flyttar blicken till något som rör sig strax utanför synfältet kan en återkoppling 
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ske gör att ögat jagar pekaren över skärmen. (Jacob, Eye Tracking in Advanced Interface 

Design, 1995) 

3.4.11 Blickgester 

Ett sätt att ge kommandon är att utföra blickgester, röra ögonen i bestämda mönster. Sådana 

gester har mycket låga krav på noggrannhet och berörs inte av kalibreringsdrift. Tekniken går 

att använda utan kalibrering och är därför mycket robust. (Drewes, 2010) 

4 METOD 

4.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie. I ett första skede har sökningar på eye-tracking och 

gaze-control gjorts i syfte att få en överblick över ämnet. Ett studiebesök gjordes på 

Skogforsk där deras skogsmaskinssimulator med eye-tracking förevisades. Det hölls även en 

presentation av deras forskning kring ergonomi och effektivitet i skogsmaskiner där de använt 

sig av eye-tracking. 

 

 I enlighet med syftet att göra en marknadsöversikt samlades produktblad in från de tillverkare 

som återfanns vid sökningar med eye-tracking som sökord på Google. Därefter gjordes 

sökningar på de termer som förekom i produktbladen i artikeldatabaser. Under detta arbete 

framkom information som ändrade inriktningen på marknadsöversikten från att jämföra 

produkter till vilka hänsyn som bör tas vid en sådan översikt. 

 

Sökningar har gjorts i Uppsala universitetsbiblioteks artikeldatabas och Google Scholar och i 

första hand har artiklar publicerade i tidskrifter med Peer review använts. Urvalet har baserats 

på ifall artiklerna rör eye-tracking i HMI-applikationer. 

4.2 Demonstrationsprototyp 

En demonstrationsprototyp utvecklades. I arbetet med denna prototyp användes teknologier 

och metoder från automationsindustrin som används av CrossControl. 

Under en inlärningsperiod gavs möjlighet att bekanta sig med utvecklingsmiljön Qt och 

programmering i den. En viktig del av det arbetet var att bekanta sig med den programvara 

som CrossControl visar upp på mässor. Källkoden till den och en utvecklingsmiljö 

tillhandahölls, vilket möjliggjorde modifieringar av programvaran. 

En grupp från CrossControl åkte på en utbildningsdag på Tobii där programmering mot deras 

eye-tracker förevisades samt deras erfarenheter av utveckling av användargränssnitt gicks 

igenom. 

 

Programmeringsarbetet genomfördes objektorienterat i C++. Processen var iterativ på så sätt 

att en klass utvecklades och förevisades för handledaren som gav synpunkter. Utifrån 

synpunkterna refaktorerades koden. När ett eye-trackingbibliotek färdigställts användes det 

för att modifiera ett gränssnitt. 
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5 RESULTAT/ANALYS AV LITTERATURSTUDIEN  

5.1 Användningsområden i automationsindustrin idag 

Hyttmiljö – man kan ta hjälp av ögonföljning för att se var en operatör fäster blicken för att 

avgöra hur mätare och reglage bör placeras.  

 

Utbildning – Studeras blicken hos en erfaren operatör kan informationen användas för att visa 

på vad som är viktigt att fokusera på eller vi vilken ordning moment ska utföras. Studier av 

oerfarna operatörer kan visa vilka moment som är svåra. Man kan även få en uppfattning om 

ifall den som utbildas fokuserar på rätt sak. 

 

5.2 Möjliga användningsområden i automationsindustrin 

Detta avsnitt består av exempel på hur ögonföljning kan användas inom automationsindustrin. 

Då gränssnitt inom automation ofta är helt anpassade för en uppgift vilket ger full knowledge 

kan de vara väldigt lämpade att anpassa för ögonstyrning.  

 

Detta arbete försöker ge en bild av hur tekniken skulle kunna användas, men då gränssnitten 

är väldigt fokuserade på en specifik uppgift kan det kräva att man studerar miljön gränssnittet 

ska användas i och vilka utmaningar den ger för att beskriva funktionen. 

5.2.1 Uppmärksamma användargränssnitt 

Idag är vi omgivna av flera datorer som alla delar på vår uppmärksamhet. Många av dem ger 

ifrån sig signaler för att göra oss uppmärksamma på att de kan erbjuda ny information. Man 

kan göra ett användargränssnitt uppmärksamt på ifall det har användarens uppmärksamhet 

och ifall användaren är upptagen och inte vill bli störd. Detta användargränssnitt skulle kunna 

använda information om var användaren har blicken tillsammans med annan information om 

användarens arbetsmönster för att prioritera vilken information som bör nå användaren. (Shell 

& Vertegaal, 2008) 

 

Då operatörerna förutom att styra maskinen ofta hanterar informationssystem kan även de ha 

nytta av information om vart blicken är riktad. Det kan även vara så att det är lättare att föra in 

tekniken i informationssystemet då det kan vara lägre krav på säkerhet än om man använder 

ögonstyrning vid styrning av ett fordon. 

 

Man skulle t.ex. i en miljö med flera skärmar kunna avgöra vilken användaren tittar på och 

låta viktiga meddelanden visas på den och att de flyttas till den skärm användaren har blicken 

på. 

 

Man kan tänka sig att man inte stänger av en varningssignal förens man verifierat att 

användaren har läst ett meddelande. 

 

Om man identifierar vilken aktivitet operatören utför skulle man kunna låta bli att störa med 

mindre viktiga meddelanden när operatören utför stressigt eller svårt arbete.  

 

Det går t.ex. att på ögats rörelsemönster identifiera ifall en person läser. Man kan då undvika 

mindre akuta meddelanden. 
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Om man av rörelsemönstret hos personens ögon kan avgöra att en operatör är förvirrad eller 

stressad skulle man kunna minska komplexiteten i användargränssnittet. 

 

Maskinerna körs ofta i flera skift, även på natten och då störs operatören av att ha en ljusstark 

display i synfältets periferi. Dagtid kan det vara svåra ljusförhållanden med snabba växlingar 

mellan ljus och skugga när fordonet framförs. Man skulle kunna släcka en skärm när ingen 

tittar på den för att spara energi eller bevara operatörens mörkerseende. 

 

5.2.2 Applikationer som involverar även bildanalys 

Inom skogsindustrin kallas de maskiner som apterar, d.v.s. fäller, kvistar och kapar virket, för 

skördare.  

Idag sker stora delar av apteringen automatiskt, men operatören styr aggregatet till trädet. En 

möjlig tillämning skulle kunna vara att operatören väljer ett träd med blicken och bestämmer 

att det är nästa träd för aptering. När det aktuella trädet är valt styr skördaren själv kranspetsen 

mot trädet. 

 

 
Figur 15 Hyttmiljö i en containerkran 

 

Containerkranarna i en hamn har lyftok som fäster på containern. Dessa ok styrs av en 

operatör. Se Figur 15. Om man med hjälp av bildanalys kan identifiera containrar skulle man 

kunna visa en förstärkt bild (augmented reality) av hamnen på en head-up-display. Om man 

följer kranförarens blick kan man markera en container och låta kranen själv placera oket på 

containern. 

5.2.3 Ögonstyrning utanför bildskärmar 

Det är möjligt att följa ögonen så länge de ligger i en kameras fokus. Det gör att ögonföljning 

inte är begränsat till bildskärm. Har man flera kameror kan man uppfatta operatörens blick 

även då den vrider på huvudet. Det går att få information om ifall operatören sett en 

varningslampa eller mätare eller sett ett område på hyttfönstret. Det skulle på så sätt vara 

möjligt att markera delar av fönstret och ge dem betydelse eller att projicera 

gränssnittskomponenter på fönstret, så kallad HUD.  
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5.3 Marknadsöversikt 

5.3.1 Avgränsning 

När man ska välja en ögonföljare har användningsområdet stor betydelse. Inom medicinen 

kan man tänka sig att fixera huvudet på patienten och använda metoder som kräver att man 

fäster utrustning direkt på ögat. Då detta är otänkbart i en förarmiljö begränsar sig denna 

översikt till videobaserade ögonföljare. 

Bland videobaserade ögonföljare delar man upp enheterna i stationära och mobila.  

Mobila sitter monterade på huvudet och tillåter att personen vars blick ska följas rör sig fritt. 

Ögonföljningen bygger där på ett par glasögon med kameror som följer ögonen. Nackdelen 

med mobila enheter i en förarmiljö är obehaget att ha på sig ett par speciella glasögon under 

hela arbetspasset. 

Stationära ögonföljare kräver inte att man fäster någon utrustning på användaren. Dess 

begränsning är att de bara kan följa blicken inom ett område, vilket bör vara hanterbart i en 

förarhytt eller på en operatörsplats.  

5.3.2 Prestandamått 

Många tillverkare anger mått på vad deras ögonföljare har för prestanda, men siffrorna är 

svåra att jämföra då det inte funnits något standardiserat sätt att mäta. (Skovsgaard, 2011) Det 

är vanligt att ögonföljare har systematiska spatiala fel som är större än vad som anges i 

tillverkarnas specifikationer. (Zhang & Hornof, 2010). 

 

Tillverkaren Tobii har valt att publicera en rapport där de beskriver hur de mäter prestanda på 

sina ögonföljare för att få fler i branschen att göra sina jämförelser på samma sätt. I sin 

rapport specificerar de ett protokoll som specificerar bl.a. belysning i testlokalen och att göra 

tester på standardiserade konstgjorda ögon som kan representera olika folkgrupper. (Tobii 

Technology, 2011).  

 

Det har satts samman en kommitté med representanter från universitet och industri under 

ledning av COGAIN för att komma från till en gemensam standard. Kommittén har gjort 

utkast, men standarden är inte färdig när detta skrivs. (Holmqvist, Nyström, & Mulvey, 2012) 

 

Vid en jämförelse av prestanda menar Drewes att följande områden är lämpliga att undersöka, 

noggrannhet, tidsupplösning, fördröjning, robusthet, lågnivåfiltrering och API/Interface. 

(Drewes, 2010) 

5.3.3 ISO 9241 

ISO 9241 är en standard som från början hade titeln Ergonomic requirements for office work 

with visual display terminals (VDTs), men som döpts om till Ergonomics of Human System 

Interaction. 

En del av standarden, ISO 92421-9 tar upp Requirements for non-keyboard input devices och 

den har en metod på hur man kan mäta prestandan på indataenheter baserad Fitt’s law
1
 och 

innefattar både hastighet och noggrannhet. Användningen av Fitt’s law i samband med eye-

tracking har debatterats, men det mesta tyder på att den inte kan appliceras på ögonrörelser. 

(Drewes, 2010) 

                                                 
1
 Fitt’s law är en modell inom MDI som beskriver  sambandet mellan hur snabbt man träffar ett mål, 

avståndet till målet och dess storlek. Resultatet anges i bitar per sekund. 
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5.3.4 Head box 

Det är viktigt att ha en uppfattning om hur användaren behöver röra på huvudet och att utifrån 

det ställa krav på dimensionerna på head box. En eye-tracker kan finnas i olika versioner med 

optik anpassade för specifika syften. Många är anpassade för arbete framför bildskärm och 

har en head box passande en sådan miljö. 

5.3.5 Noggrannhet 

Noggrannheten anges i grader. Som nämnts tidigare så är det svårt att komma under 0,5 

grader och alla tillverkare hävdar att de når denna nivå. Om så verkligen är fallet är svårt att 

avgöra innan mätmetoderna standardiserats. 

5.3.6 Tidsupplösning och fördröjning 

En ögonföljare avger data med ett visst interval. Detta intervall begränsas hos videobaserade 

tekniker av kamerans bildfrekvens. Vissa följare skickar ingen data under sackader.  

Innan följaren kan skicka ny data krävs viss bildanalys av den fångade bilden, vilket leder till 

en fördröjning. 

Om man ska använda följaren till HMI är det viktigt att fördröjningen inte är för stor. 

5.3.7 Robusthet 

Med robusthet avses hur bra följaren är på att klara t.ex. ljusförhållanden eller personer av 

varierande etnicitet eller med synhjälpmedel.  

5.3.8 Lågnivåfiltrering 

Det varierar hur mycket man väljer att filtrera små ögonrörelser och jämna ut signalen och i 

vilken grad det går att påverka dessa parametrar. 

5.3.9 Application programming interface och visualisering av data 

Ofta levereras följaren med en programvara för att visualisera blickens rörelser och ibland 

finns ett SDK med API:er för olika språk. 

5.3.10 Tillverkare 

Bland tillverkare kan nämnas Tobii, Smarteye, SMI och ASL. Tobii och Smarteye är svenska 

företag. De flesta tillverkare som säljer en remote tracker kan, enligt produktspecifikationen, 

klara de krav som ställs på en tracker som ska styra ett gränssnitt. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER (EYE-TRACKING)  

Då blicken och ögonens rörelser säger mycket om var vi har vår uppmärksamhet riktad bör 

denna information kunna användas inom automationsindustrin. Att styra något med blicken 

har traditionellt ofta handlat om att ersätta händernas funktion hos någon som är 

rörelsehindrad. Även inom automationsindustri kan man tänka sig att ersätta händerna i t.ex. 

smutsiga miljöer, men man kan hitta flera andra intressanta användningsområden där blicken 

används som en kompletterande input till datorn. Intressant med eye-tracking i jämförelse 

med traditionella pekdon som datormöss är att det är möjligt att interagera med miljön utanför 

en bildskärm. Dessa möjligheter är extra stora i en miljö där man har full-knowledge, som en 

hyttmiljö. 

 

Andra styrkor hos eye-tracking ligger i blickens hastighet och att blicken skvallrar om vad 

som pågår i våra huvuden. Svagheter hos tekniken ligger i begränsningar i ögat som sätter 

gränser för noggrannheten samt ögats ofrivilliga rörelser. Svagheterna kan hanteras om man 

väger in dem i utvecklandet av ett gränssnitt. Storlek på objekt och avståndet mellan dem är 

viktiga.  

 

Blickstyrning där man ska träffa objekt i ett gränssnitt kräver kalibrering. Man kan dock 

använda sig av ögonföljning utan kalibrering vid större rörelser exempelvis blickgester. 

 

Inom automationsindustrin är säkerhetskraven höga. Att styra en tung maskin enbart med en 

teknik som registrerar ofrivilliga rörelser kan vara besvärligt, men det finns applikationer där 

eye-tracking kan höja säkerheten. Sådana applikationer kan vara där man verifierar att 

information har uppfattats av en operatör eller att man minskar komplexitet i 

användargränssnitt när det framgår av ögonrörelser att operatören är förvirrad. 

 

Ett av arbetets mål var att göra en marknadsöversikt. Under arbetet med den framkom att det 

inte finns några färdiga metoder att mäta prestandan på enheter från olika tillverkare. Det har 

visats i tester att enheter vid jämförelser presterar olika på vissa punkter trots liknande 

specifikationer på papperet. 
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7 DEMONSTRATIONSPROTOTYP  

7.1 Inledning 

Inom examensarbetet har ett ramverk implementerats som gör komponenter i ett gränssnitt 

blickmedvetena (Gaze aware). Ramverket utvecklades i Qt med en Eye tracker från Tobii, 

men är modulärt designat för att vara oberoende av produkt. Ramverket har använts för att 

utöka ett av CrossControls mässdemon.  

 
 

 
Figur 16 Demonstrationsprotypen 

Ett befintligt demogränssnitt har modifierats med hjälp av ramverket för att testa några 

ögonföljningskoncept tillsammans med utrustning som används i automationsindustrin. Figur 

16 visar den färdiga uppställningen. 

 

7.2 Syfte 

Syftet med demoprototypen var att få reda på hur en eye-tracker kan användas tillsammans 

med utrustning från CrossControl som används inom automationsindustrin. Samt att testa 

några av de koncept som utvecklats under arbetets gång. 

7.3 Teori 

7.3.1 CAN 

Controller Area Network (CAN) är en nätverksstandard utvecklad för fordonsindustrin. CAN 

specificerar hur meddelanden överförs, men inte vilka meddelanden som skickas. Det finns 

flera standarder för de meddelanden som skickas över CAN. Exempel på sådana är och J1939 

och CANOpen vilket ofta används för t.ex. kommunikation mellan hydraulikenheter Då 

många av CrossControls produkter kommunicerar över CAN valdes det vid kommunikation 

mellan olika enheter i prototypen. 
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7.3.2 CCPilot XM 

Prototypen baseras på en display-dator av modell CCpilot XM (XM) som är en dator med 

Intel Atom-processor med TFT-skärm i ett chassi. Se Figur 17. Datorn har anslutningar för 

Ethernet, USB, video-in, audio, RS232, Digital In, RS232 och CAN. Prototypen kör Linux 

som operativsystem. 

 

 
Figur 17 Display-datorn  CCPilot XM från CrossControl 

 

7.3.3 CrossFire CX 

CrossFire CX (CX) är en input/output-slav med CANOpen som typiskt används för HMI i en 

hytt. Se Figur 18. Till enheten kan man koppla styrspakar, lampor och knappar och överföra 

informationen via CAN-bussen. 

 

 
Figur 18 En CrossFire CX från CrossControl 
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7.3.4 CoDeSys 

CoDeSys är en utvecklingsmiljö för PLC-kontroller samt en mjukvaru-PLC med ett runtime 

där PLC-processer körs. 

 

Inom arbetet skapades ett CoDeSys program som kördes på XM. Programmet innehåller en 

CANOpen master som konfigurerar CX och läser dess i/o-pinnar via CAN. Programmet 

innehåller även en koppling mot Qt för att kunna kommunicera till GUI:et 

7.3.5 Qt 

Qt är ett öppet ramverk i C++ som underhålls av Nokia. Ramverket möjliggör utveckling till 

flera plattformar parallellt och används i flera av CrossControls produkter. 

 

Qt is primarily developed and maintained by the intrepid developers at Qt Development 

Frameworks, a unit within Nokia […]We license Qt under both open source licenses (LGPL 

and GPL), as well as a commercial license, making it possible for open source projects to use 

Qt. (Nokia, 2012) 

 

Under arbetet har Qt version 4.8 använts. 

7.3.6 Ögonföljarenhet 

Till detta arbete har en Tobii X1 Light använts. Det är en enhet som är konstruerad för att 

fästas under en skärm som på Figur 19. 

 
Figur 19 Tobii X1 Light monterad på en bildskärm 

7.3.6.1 Konfiguration 

Tobii:s enhet måste veta hur den är placerad i förhållande till det plan där blicken ska följas. 

Det följer med programvara för att konfigurera detta. Detta kräver lite jobb med linjal och 

gradskiva eller trigonometri. Detta arbete behöver göras om, ifall enheten flyttas till ny 

utrustning 
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7.3.6.2 Kalibrering 

Kalibreringen ska inte behöva göras mer än en gång per person, men kan behöva göras om 

ifall personen tar på eller av glasögon. Kalibreringen består av att punkter dyker upp på en 

skärm och att användaren fäster blicken på dem.  
 

The normal number of calibration points are 2, 5 or 9; more points can be used but the result 

will not increase significantly for more than 9 points. Usually 5 points yields a very good 

result and is not experienced as too intrusive by the user. (Tobii Technology, 2011) 

 

I fallet med enheten som användes i projektet följde det med en programvara där kalibrering 

ingår, men om man vill att kalibreringen ska smälta in i ett gränssnitt kan man skriva ett eget 

kalibreringsprogram. 

Enheten förlorar kalibreringsinformation om den tappar strömmen, men det går att spara 

undan informationen på fil och ladda via funktioner i SDK:n. 

7.3.6.3 Tobii SDK 

SDK:n har bibliotek för C#, C++, Python och Objective C. Den finns i en version för 

windows och en för Linux.  Under arbetet med prototypen testades C++ biblioteket under 

både Windows och Linux.  

Tobiis eye tracker levererar samplingar i takt med den inställda samplingsfrekvensen. Varje 

sampling innehåller en tidsstämpel samt följande information för respektive öga 

 

 Ögonglobens position i UCS-koordinater 

 Ögonglobens position relativt head box 

 Blickpunkt. Den punkt i rummet där blickvektorn skär kalibreringsplanet. 

 Relativ blickpunkt.  Blickpunkt normaliserad utifrån dimensionerna på kalibreringsplanet. 

 Valideringskod.  Indikerar hur säker trackern är på ifrån vilket öga informationen kommer 

ifrån. 

 Pupilldiameter 

 

SDK:n har även funktioner för att hantera konfiguration, kalibrering och uppdatering av 

programvara. 

 

Tobiis SDK kräver Zeroconf för att hitta och konfigurera enheter. I Windows betyder det att 

man måste ha programmet Bonjour installerat. Bonjour är licensierat under Apple Public 

Source License. 

(http://www.apple.com/support/bonjour/) 

 

Linuxversionen av SDK:n är beroende av Avahi som leveras i de flesta distributioner av 

Linux under LGPL-licens.  

(http://www.avahi.org/) 

 

C++ biblioteken är beroende av Boost-bibliotek för bl.a. event-hanteringen. I projektet 

användes färdigkompilerade binärer från Boost Consulting på Windows. Under Linux har 

Debians Boost-paket använts. 

Boost har sin egen Boost software license. Den är öppen, men inte Copyleft. 

(http://www.boost.org/) 

http://www.boost.org/
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7.3.7 Mässdemo 

CrossControl utvecklar demonstrationsapplikationer som de kan ta med på mässor för att visa 

potentiella kunder hur ett gränssnitt kan se ut.  

 

Inom detta arbete har en sådan applikation använts som grund. Applikationen är gjord i Qt 

och använder sig av bibliotek av grafiska komponenter för Qt designade av CrossControl. 

 

I ursprungsutförandet består applikationen av tre vyer med knappar och mätare som rör sig 

slumpmässigt för att fånga besökarnas uppmärksamhet, så som på Figur 20. 

 
Figur 20 Vyerna i mässdemot i ursprungligt utförande 

8 RESULTAT OCH ANALYS AV DEMONSTRATIONSPROTOTYP 

Utvecklingen startade genom att ett testprogram utvecklades parallellt med ett ramverk. Detta 

testprogram utvecklades i Qt-Creator under Windows. Utvecklingen skedde iterativt genom 

att en funktion i taget lades till. När ramverket ansågs moget kompilerades ett bibliotek för 

Linux som användes för att utöka mässdemon med eye-tracking-baserade funktioner. 

8.1.1 Filtrering 

Inom arbetet implementerades ett par enkla filter för att hantera koordinaterna. 

8.1.1.1 Flytande medelvärde 

Då blicken rör sig i området runt den punkt man fokuserar på används medelvärdet av ett 

antal lagrade punkter för att räkna fram nästa punkt. 
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8.1.1.2 Viktning 

Då man ibland gör hastiga ögonförflyttningar användes ett viktningsfilter som trycker ner den 

senaste punkten. Resultat = gammalPunkt + (nyPunkt – gammalPunkt) * vikt 

8.1.1.3 Kombinera information från höger och vänster öga. 

I demoapplikationen finns möjlighet att välja, vänster, höger eller båda ögonen. 

Om man väljer att basera ögonstyrningen på blickpunkter från båda ögonen kombineras de 

genom att ta medelvärdet av x- och y-led från höger och vänster öga. Finns det tillförlitlig 

data endast från ena ögat används den. 

8.1.2 Design 

Klasser: 

8.1.2.1 EyeTrackerPlugin  

En instans av klassen EyeTrackerPlugin skapas av det program man vill göra ”Gaze aware”. 

Denna klass har en statisk variabel som håller aktuell blickpunkt. 

 

Klassen har metoden makeGazeAware som tar grafiska Qt-objekt som inparameter. När 

metoden anropas läggs objektet i en lista som genomsöks när blickpunkten uppdateras. Ifall 

blickpunkten ligger inom det utrymme som objektet tar upp på skärmen sänds en Qt-signal 

om detta. 

 

Klassen har en uppsättning Qt-signaler som sänds ut vid händelser som att blickpunkten har 

ändrats eller att kontakten med Eye-trackern förlorats. 

8.1.2.2 TobiiEventProxy 

Klassen abonnerar på de Boost-event som Tobiis SDK skickar och skapar EyeTrackerEvent. 

8.1.2.3 GazeDataFilter 

Tar hand om EyeTrackerEvents. Denna klass har metoder för att sammanfoga information 

från höger och vänster öga, hantera validitets-data samt filtrera positionerna. 

 

När bearbetning är utförd postas ett EyeTrackerEvent på event-kön. Detta då andra objekt 

abonnerar på EyeTrackerEvents. 

Det sänds även en Qt-signal med ny blickpunkt. 

8.1.2.4 TobiiMainLoopThread 

C++ versionen av SDK:n levererar alla events till en mainloop. Denna är blockande och 

måste köras i en egen tråd. Detta hanteras av en instans av TobiimainLoopThread. 

8.1.2.5 BrowserEvent 

Då Tobiis ramverk kan hantera flera enheter på samma nätverk skickas browserevents t.ex. 

när en ny enhet hittas. BrowserEvent är en implementation av QEvent för att skapa 

motsvarande events som kan hanteras av Qt:s event handler. 
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8.1.2.6 EyeTrackerEvent 

Event som innehåller Qt-versioner av de events som Tobii skickar ut. En implementation av 

QEvent.   

8.1.3 Implementerade funktioner 

8.1.3.1 Knappar 

De knappar som används i demo applikationen gjordes blickaktiva. I mässdemot används 

knappar av klassen CCPushButton som ärver av Qt:s  QAbstractButton. För att indikera att 

blicken vilar på en knapp skapades en variant med en glödande ram så som på Figur 21. Vid 

klick på en av hårdvarutrycknapparna, Figur 22, när blicken vilar på knappen, händer samma 

sak som om man tryckt på knappen med mus eller pekskärm. 

 
Figur 21 Överst knapp i blickfånget. Under en knapp som det inte tittas på. 

 
Figur 22 Hårdvarutrycknapp 

8.1.3.2 Notifieringar 

I Mässdemot fanns notifieringar implementerade av klassen CCNotification som ärver av 

klassen QAbstractButton. En notifiering kan tilldelas en notifieringsfärg som röd eller orange, 

som på Figur 23. 

 I JDF-demot sattes notifieringsfärgen till grå då man tittade på notifieringen för att visa att 

man observerat notifieringen. 

 

 
Figur 23 En notifiering med orange ram 
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8.1.3.3 Knappar utanför skärmen 

I demon implementerades virtuella knappar utanför skärmen genom att klassen FrameButton 

skapades. Den ärver av klassen QWidget. Med QWidget::SetGeometry() anges koordinater 

och storlek.  Se Figur 24 

När man fäster blicken i området ovanför skärmen så stängs bakgrundsbelysningen av.  När 

blicken riktas mot skärmen igen tänds skärmbelysningen. 

När man fäster blicken i området till höger och vänster om skärmen växlas vy åt respektive 

håll.

 
Figur 24 Virtuella knappar är aktiva i de markerade områdena utanför skärmen. 

 

Figur 25 Det område där man tittar för att aktivera ljusinställningsknappar. 

Om man tittar på de hårdvaruknappar ,vilka illustreras på Figur 25, som sköter 

bakgrundsbelysningen så blir ett par knappar för att höja och sänka ljuset synliga på skärmen. 

Tittar man på dessa knappar så tonar ljuset upp eller ner.  
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER DEMONSTRATIONSPROTOTYP 

Demonstrationsprototypen visades upp för en kund i Finland och demonstrerades på två av 

CrossControls kontor. Det är ett tacksamt område som väcker många frågor. 

 

Det fungerade bra att använda eye-trackern tillsammans med utrustningen från CrossControl 

under Windows såväl som Linux på datorer baserade på intel-plattform. Vid tiden för arbetet 

fanns inte stöd i SDK:t från Tobii för ARM, vilket gjorde att det inte gick att testa på 

produkter på den plattformen. 

 

Det hade varit intressant att studera filter ytterligare och hur man kan förändra upplevelsen i 

användargränssnittet genom att justera olika parametrar i filtret. Framförallt skulle det vara 

intressant att implementera sackaddetektering. 

 

Något som hade varit lätt att göra och som man skulle göra om man skulle använda eye-

tracking i ett kundprojekt är att bygga in kalibreringen i den egna mjukvaran. 

 

Något som fungerade bra var att skapa virtuella knappar utanför skärmen. Detta bör gå att få 

nytta av inom automationsindustri.  

 

I framtida försök skulle man kunna utveckla en riktig applikation t.ex. ett navigationssystem 

och där använda sig av eye-tracking. Det vore också intressant att kombinera eye-tracking 

med en HUD-display. 

10 SLUTSATSER 

Arbetet har visat på applikationer där eye-tracking kan vara till nytta i automationsindustrin. 

Det har även visat att kommersiella produkter för eye-tracking som finns på marknaden idag 

fungerar tillsammans med de produkter som CrossControl använder.  

I arbetet med demonstrationsprototypen implementerades flera koncept, bland annat knappar 

utanför skärmen och kombinationen att välja knapp med blicken och aktivera den med 

blicken. 

Den mest avgörande begränsningen som identifierats är upplösningen, vilken begränsas av 

ögats egenskaper. 
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