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Sammanfattning 
 
Artificiella neurala nätverk (ANN) kan användas för att lära och efterlikna olika beteenden. I 
det här projektet används ANN för att kontrollera en bil i en simulatormiljö genom att lära 
upp nätverken med mänskliga exempel. Syftet med projektet är att ta reda på vilken 
kombination av parametrar det är som gör att en bil kan kontrolleras av ANN med ett bra 
resultat. Detta undersöks genom att skapa åtta olika artificiella förare som representerar 
olika kombinationer av parametrar och sedan jämföra förarnas beteende och resultat för att 
se vilken förare som klarar sig bäst. På så vis är det sedan möjligt att härleda vilken 
kombination av parametrar som är den bästa för att kontrollera en bil med ANN. Resultaten 
från experimenten visar att den bästa kombinationen av parametrar för att styra en artificiell 
bilförare med ANN är högnivåinput, högnivåoutput och en delad nätverksarkitektur. 
Framtida arbeten innefattar bland annat hybrider av kombinationer. 
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1 Introduktion 

I bilspel har det alltid varit aktuellt med artificiella förare – men för att det ska vara roligt för 
en spelare att tävla emot dem så behöver de artificiella förarna vara verkliga och dynamiska.  
Det finns många dokumenterade försök att skapa artificiella förare till bilspel. Väldigt många 
av de modernare projekten använder artificiella neurala nätverk i någon utsträckning för att 
skapa verklighetstrogna artificiella förare. Alla olika projekt har fått olika tillfredsställande 
resultat och de projekt som har lyckats bäst verkar ha vissa gemensamma nämnare. Syftet 
med det här projektet är att undersöka vilken kombination av dessa gemensamma nämnare 
som gör att en artificiell förare kan styras med artificiella neurala nätverk med bästa resultat. 
 
Arbetet är uppdelat i två delsteg. Det första delsteget består av att implementera en testmiljö 
och skapa åtta olika förare. Varje förare representerar en av alla olika möjliga kombinationer 
av parametrar som skulle kunna bidra till ett lyckat reslutat. Det andra delsteget består av att 
låta dessa förare köra på fem olika banor och jämföra deras resultat. Genom att jämföra 
förarnas resultat kommer det vara möjligt att säkerställa vilken kombination av parametrar 
som ger det mest tillfredställande resultatet. 
 
I implementationssteget har åtta artificiella förare med olika egenskaper skapats i 
bilsimulatormiljön TORCS tillsammans med en exempelinsamlare som har skapats utifrån 
en redan existerande förare i TORCS. Denna exempelinsamlare används senare i delsteg två 
för att samla in exempel som de olika förarna ska lära sig utav.  
 
I det andra delsteget tränas de åtta förarnas nätverk 12 gånger för var och en av de fem 
banorna med exempel som samlats in med hjälp av exempelinsamlaren som skapades i 
delsteg ett. Resultaten i form av varvtider och procent av banan som har färdats antecknas 
för att sedan jämföras och analyseras. Genom att jämföra och analysera resultaten kan sedan 
en slutsats dra om vilken kombination av parametrar som gör att en artificiell förare kan 
styras med artificiella neurala nätverk med bästa möjliga resultat.  
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2 Bakgrund 

Ända sedan spelet ”Pole Position” släpptes 1982 har det varit aktuellt med artificiell 
intelligens (förkortningen ”AI” kommer att användas i texten) i bilspel (Namco, 1982). Allt 
eftersom att bilspelen har utvecklats och blivit bättre och verkligare har det blivit mer aktuellt 
att utveckla bättre och verkligare motståndare. Att skapa den perfekta motståndaren är ingen 
lätt uppgift. Agapitos, et al. (2008) menar att en bra motståndare som en spelare kan njuta av 
att spela emot är en motståndare som inte alltid följer samma mönster. Om motståndaren 
alltid uppför sig på samma sätt tar det oftast inte lång tid innan en spelare kan hitta ett 
mönster i motståndarens körstil och tröttnar relativt snabbt. Därför är det viktigt att försöka 
skapa en dynamisk AI som är lagom utmanande. 

2.1 Olika metoder för att implementera AI i bilspel 

Det finns många människor som tidigare har skapat AI för bilspel. Vissa mer framgångsrika 
än andra. Det finns alltid olika sätt att göra saker på. Detta gäller även för AI i bilspel. Det 
finns mycket enkla tillvägagångssätt för att skapa AI för bilspel. Ett exempel på en enklare 
implementation är att lägga ett statiskt mönster på banan som den artificiella föraren ska 
följa. Ett annat exempel på en enklare AI är att ”spela in” ett åk som den artificiella föraren 
sedan ”spelar upp”. Dessa enklare metoder kan vara fullt dugliga men blir ofta väldigt 
repetitiva och därmed sjunker underhållningsvärdet. 
 
Pomerleau (1989) beskriver en lite mer sofistikerad metod där ett riktigt fordon körs av en 
artificiell förare. Den artificiella föraren styr fordonet med hjälp av ett artificiellt neuralt 
nätverk (förkortningen ”ANN” kommer att användas i resten av texten) och en kamera som 
filmar vägen. Hancock och Thorpe (1995) visar hur ett likadant fordon kan kontrolleras med 
hjälp av eigenvektorer istället för ANN och visar på så sätt att det finns alternativa metoder 
till ANN för att styra fordon på ett dynamiskt vis. Trots att det finns alternativa sätt att skapa 
artificiella förare så är ANN ett väldigt bra tillvägagångssätt då det kan vara svårt att skapa 
ett regelverk för hur en artificiell förare ska agera och för att ANN passar väldigt bra till att 
lösa den här typen av komplexa problem (Wikipedia, 2012).  

2.2 Artificiella neurala nätverk 

En människas hjärna innehåller runt 100 miljarder olika neuroner. Varje neuron har 
kopplingar till ungefär 10 000 andra neuroner och bildar på så sätt ett gigantiskt neuralt 
nätverk. En neuron har ett antal kopplingar som går till neuronen och ett antal kopplingar 
som går från neuronen. En neuron kan antingen befinna sig i ett aktiverat eller ett inaktiverat 
tillstånd. Om neuronen är aktiverad så skickar den en signal på alla kopplingarna som går 
från neuronen. Är den inaktiverad skickar den inga signaler. Om en neuron är aktiverad eller 
inte beror på de signaler som skickas på kopplingarna som går till neuronen. Förenklat kan 
man säga att om summan av de inkommande signalerna överskrider ett visst tröskelvärde så 
aktiveras neuronen (Buckland, 2002). 
 
Artificiella neurala nätverk kan beskrivas som en förenklad, digitaliserad version av hjärnans 
neurala nätverk. I ANN har varje neuron ett visst antal inputs och ett visst antal outputs – 
precis som neuronerna i en hjärna. En artificiell neuron kan precis som en riktig neuron vara 
aktiverad eller inaktiverad. Om en neuron är aktiverad eller ej beror på hur neuronen tolkar 
sina inputs men även här aktiveras en neuron om summan av all input övergår ett visst 
tröskelvärde. 
Kopplingarna mellan neuronerna är viktade. Detta innebär att en neuron kan tolka signalen 
från neuron A som mindre viktig än signalen från neuron B. Genom att justera dessa vikter 
kan man reglera när en neuron ska aktiveras. Genom att justera alla vikter i ett nätverk kan 
man få nätverket att uppföra sig på ett visst sätt givet en viss input. En artificiell neuron 
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behöver inte ha andra neuroner som input; det kan vara vad som helst. Om det är tänkt att 
ett nätverk ska styra en bil så kan ett sensorvärde som representerar hur vida bilen befinner 
sig på en bana eller inte väljas som input. Inte heller behöver output från en neuron gå till en 
annan neuron. Den slutgiltiga outputen kan tolkas på vilket sätt man än väljer. Till exempel 
om bilen ska gasa eller bromsa. För en mer ingående beskrivning av neurala nätverk, se 
Buckland (2002). 

2.3 Inputs och outputs 

För att ett neuralt nätverk ska kunna fungera för ett valt område är det viktigt att man väljer 
relevant input och output. Både input och output kan vara på hög eller låg nivå. En 
lågnivåinput är rådata från systemet. Om det neurala nätverket används för att styra en bil så 
kan lågnivåinput vara saker som bilens hastighet eller rattutslag. En högnivåinput däremot är 
något mer abstrakt data från systemet eller omgivningen. Till exempel längden eller vinkeln 
på nästa kurva. Lågnivåoutput är också mera konkret rådata som kan ha direkt påverkan på 
systemet. Om man återigen antar att det neurala nätverket används för att styra en bil så kan 
en lågnivåoutput till exempel ge information om bilen ska accelerera eller inte. Högnivå är 
mer abstrakta saker som indirekt kan påverka systemet. Till exempel bilens önskade 
hastighet eller önskade position. I projektet kommer både hög- och lågnivåoutput samt hög- 
och lågnivåinput att användas. 

2.4 Nätverksarkitekturen ”Feed forward” 

En nätverksarkitektur beskriver hur neuronerna i ett nätverk är kopplade med varandra. Det 
finns flera olika sorters nätverksarkitekturer. Nätverksarkitekturen ”feed forward” är en 
enkel arkitektur som består av ett inputlager, ett eller flera dolda lager och ett outputlager. I 
varje lager finns ett antal neuroner som är fullt sammankopplade med nästa lager (förutom 
outputlagret som är det sista lagret). Att ett lager är fullt sammankopplat innebär att varje 
neuron i ett lager är kopplat till alla neuroner i nästa lager. Inputlagret är det lager som tar 
emot input ifrån systemet eller omgivningen. Antalet neuroner i inputlagret beror på hur 
många inputvariabler som används. Outputlagret är det sista lagret i ett feed forward-
nätverk. Det är outputlagret som läses av för att få reda på vad ett visst input ger för resultat. 
Antalet neuroner i outputlagret beror på vad det är tänkt att nätverkets output ska 
representera. Ett dolt lager är ett lager som ligger emellan inputlagret och outputlagret. Ett 
feed forward-nätverk kan ha ett godtyckligt antal dolda lager och varje dolt lager kan ha ett 
godtyckligt antal neuroner. Figur 1visar en visualisering av ett typiskt feed forward-nätverk. 
De fyra första noderna från vänster i figuren föreställer neuroner i inputlagret, nästa fyra 
noder föreställer neuroner i ett dolt lager (notera att det som sagt kan finnas flera dolda 
lager) och de sista tre noderna föreställer neuroner i outputlagret. 
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Figur 1 Ett ANN som följer feed forward-arkitekturen 

 
Den här nätverksarkitekturen kommer att användas i projektet. I en intervju med Jeff 
Hannan (skaparen av de artificiella förarna i spelet ”Colin McRae Rally 2” (Codemasters, 
2001)) påstår han att ett feedforward-nätverk är fullt tillräckligt för att skapa en artificiell 
förare – så länge man använder rätt input (Generation5, 2001). 

2.5 Att träna ett nätverk 

Syftet med ett ANN är att det ska ge ett tillfredsställande output givet viss input. För att 
nätverket ska kunna ge tillfredsställande output så måste nätverket tränas. Det finns många 
olika sätt för att träna ett ANN. I det här projektet kommer exempelbaserad inlärning att 
användas. Det går ut på att ett antal exempel presenteras för nätverket. Exemplen består av 
input och output som stämmer överens med varandra.  Nätverket tränas med hjälp av dessa 
exempel genom att vikterna i nätverket justeras så att alla exempel stämmer. När ett ANN 
har tränats så är det tänkt att nätverket ska ge ett tillfredställande output till den input som 
nätverket har tränats med men även till input som nätverket inte har stött på tidigare. Om 
nätverket klarar av att ge tillfredsställande output till tidigare okänd input säger man att 
nätverket kan generalisera.  
 
Vid träningen av ett ANN som ska lära sig att styra en bil skulle exemplen kunna komma 
ifrån en människa som styr en bil. Ett exempel skulle kunna innebära att människan sänker 
hastigheten och svänger lätt till höger innan en lätt högerkurva. Om detta hade varit det enda 
exemplet som nätverket tillhandahölls och nätverket även klarade av att göra en skarpare 
högersväng så hade nätverket generaliserat. 

2.5.1 Backpropagation 
Backpropagation är enligt Rabin (2002) det absolut vanligaste sättet att träna ett nätverk vid 
exempelinlärning som de flesta andra inlärningsmetoder utgår ifrån.  
 
När backpropagation-algoritmen initieras sätts alla vikter i nätverket till slumpvalda värden. 
När algoritmen sedan startar sker följande process för varje exempel tills det att ett visst 
felvärde har uppnåtts eller att algoritmen har körts ett visst antal varv: 
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 Ett exempelinput presenteras för nätverket.  

 Output från nätverket noteras och ett felvärde beräknas med hjälp av detta. Felvärdet 

är skillnaden mellan det output som kommer från nätverket och den korrekta 

outputen som kommer från exemplet.  

 Med hjälp av felvärdet justeras vikterna i det första dolda lagret under outputlagret så 

att outputen från nätverket är lite närmare den korrekta outputen från exemplet. 

 Om det finns fler än ett dolt lager utförs samma process för varje dolt lager i 

turordning med början från det första dolda lagret innan outputlagret och slutar med 

det första dolda lagret efter input lagret. 

 
I det här projektet kommer backpropagation att användas som träningsmetod. I en intervju 
med Jeff Hannan berättar han att han rekommenderar backpropagation som träningsmetod 
(Generation5, 2001). En nackdel med backpropagation och andra traditionella algoritmer är 
att upplärningen måste ske i förväg (innan racet börjar) då dessa algoritmer är alldeles för 
långsamma föra att köras i realtid (Galway, Charles & Black, 2008). Det hade varit 
fördelaktigt att kunna träna nätverken innan racen dels för att spelaren hade upplevt större 
mångfald av fiender och dels för att det hade varit en sak mindre att göra för utvecklarna. 

2.6 Delade och sammanslagna ANN 

Det är möjligt att låta ett ANN lära sig att göra flera saker. Till exempel kan man lära ett ANN 
att kontrollera en bil genom att både styra och gasa givet viss input (ett sammanslaget ANN). 
Det är också möjligt att dela upp ett sådant nätverk till två separata nätverk där det ena lär 
sig att gasa och det andra lär sig att styra (delade ANN). Om det är lämpligt att använda ett 
sammanslaget eller delade ANN för att kontrollera ett system kan vara en svår fråga. Caruana 
(1995) beskriver hur ett ANN som ska lära sig flera relaterade saker kan gynnas av att lära 
från varandra på flera olika sätt genom att använda ett sammanslaget ANN.  
 
Pyeatt, Howe och Anderson (1996) beskriver att det är möjligt att uppnå ett bättre resultat 
om man delar upp ett nätverk som gör många olika saker i flera nätverk som gör enskilda 
saker (det vill säga delade ANN). Det beror alltså på input och output om det är lämpligt att 
använda delade eller sammanslagna ANN. 
 
I en intervju med Jeff Hannan berättar han att han inte är helt säker på att det gjorde någon 
skillnad på resultatet om han använde ett sammanslaget eller delade ANN men han ansåg att 
det var klokt att använda delade ANN då output för styrning och output för hastighet 
använde olika information i hans projekt (Buckland, 2004). 
 
I projektet kommer både delade och sammanslagna ANN användas. 

2.7 Liknande arbeten 

Det finns många artiklar som beskriver projekt som har varit inriktade på att skapa 
artificiella förare till bilspel. Väldigt många av dessa projekt använder ANN i någon 
utsträckning. Många projekt använder evolutionära algoritmer för att skapa de artificiella 
förarna medan en del andra projekt använder exempelinlärning. Fyra olika projekt som 
använder exempelinlärning har valts att redovisas. Dessa projekt skiljer sig åt på flera 
områden. Nätverksarkitekturen är inte densamma i alla projekt. Inget projekt har exakt 
samma input och flera av projekten skiljer sig i output. Vissa av projekten har haft en 
människa som har gjort exemplen och andra har tagit exempel från färdiga artificiella förare. 
Projekten är helt enkelt väldigt olika och har därför uppnått varierande resultat.  
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2.7.1 Learning Drivers for TORCS through Imitation Using Supervised Methods 
Cardamone, Loiacono och Lanzi (2009) fokuserar på att jämföra en lågnivåinput med en 
högnivåinput och två stycken ANN med en ”nearest neighbor”-algoritm. Nearest neighbour 
kan kortfattat beskrivas som en algoritm som väljer det output från det exempel vars input 
liknar nuvarande input mest. I artikeln beskriver författarna hur de har hämtat exempel från 
den snabbaste artificiella föraren som följer med TORCS när TORCS installeras. TORCS är en 
racing simulator med öppen källkod. Artikeln beskriver bland annat hur två ANN används 
för att kontrollera bilen. Ett används för att förutspå den önskade hastigheten och ett för att 
förutspå den önskade positionen på banan. Dessa två nätverk har evolverats fram med hjälp 
av en algoritm som kallas ”NEAT” som kort kan beskrivas som en evolutionär algoritm som 
används för att skapa optimala ANN-strukturer. Likt Muñoz, Gutierrez och Sanchis (2010)  
användes en scriptad policy för att hantera den högnivåoutput som kom ifrån nätverken. Som 
input används bilens hastighet och kurs tillsammans med en sensor som de kallade för 
”lookahead sensor”. Lookaheadsensorn delade upp banan i segment och gav information om 
hur stor radien var på varje segment. Informationen från lookaheadsensorn kan liknas med 
den information som användes om segment av Muñoz et al. (2010). Resultaten var bättre 
men på det stora hela liknade resultaten dem i Muñoz et al. (2010). Som bäst var deras förare 
endast 15% sämre än exempelföraren. Muñoz et al. (2010) använder dock en mänsklig förare 
till skillnad från det här projektet. I Muñoz, Gutierrez och Sanchis (2009) är författarna 
tydliga med att det är svårt att lära sig mänskliga beteenden. Förmodligen mest på grund av 
att människor är svårberäkneliga och inte alltid utför samma handling under samma 
förhållanden. Därför är det möjligt att ett sämre resultat hade uppnåtts med mänskliga 
exempel. 

2.7.2 Controller for TORCS created by imitation 
Muñoz, Gutierrez och Sanchis (2009) använde ett ANN som fick exempel från två 
datorstyrda förare och en mänsklig. I det här arbetet redovisas endast resultatet som kom 
från mänskliga exempel då detta resultat var intressantast. Som input användes följande: 
bilens hastighet, bilens vinkel (jämfört med linjen som går längst mitten av banan), växel, 
RPM (motorns varvtal), spin på de fyra hjulen och 19 stycken väggsensorer som anger 
avståndet från bilen till närmaste vägg. Som output hade nätverket följande variabler: hur 
mycket bilen skulle bromsa eller gasa, vilken växel bilen skulle ha och hur mycket bilen skulle 
svänga. Efter att ha utfört en del experiment framkom det att de artificiella förarna aldrig 
lärde sig att växla ordentligt. Därför skapades en separat modul för att växla och outputen 
från nätverket som angav vilken växel som bilen skulle ha ignorerades. Människan som 
bidrog med exemplen försökte att ignorera den information som inte fanns tillgänglig för 
bilen (så som översikt av banan) och körde på ett lugnt och sansat vis. Efter att nätverket 
hade tränats med backpropagation och testats kunde det konstateras att resultatet var väldigt 
otillfredsställande. Den artificiella föraren klarade aldrig av att köra ett helt varv. Föraren 
klarade inte ens av att göra ett halvt varv på 16 av de 17 olika banorna som föraren testades 
på. Två försök att blanda de mänskliga exemplen med exempel från två andra artificiella 
förare utfördes utan några signifikanta förbättringar. När nätverket istället tränades med 
exempel från endast en av de andra artificiella förarna så klarade föraren av att fullfölja alla 
lopp utom ett. Då de resultat som uppstod när exempel från andra artificiella förare användes 
var betydligt mer framgångsrika (om än långt ifrån perfekta) drogs slutsatsen att det är 
mycket svårare att lära upp ANN med exempel från människor än artificiella förare.   
 

2.7.3 A human-like TORCS controller for the Simulated Car Racing Championship 
Muñoz, Gutierrez och Sanchis (2010)  beskriver att projektet inte har gått ut på att skapa en 
artificiell förare som är så snabb som möjligt utan istället en artificiell förare som är så lik en 
mänsklig förare som möjligt. De använder mänskliga exempel och flera ANN för att skapa en 
modell över hur bilen ska följa banan och vilka hastigheter bilen bör hålla. När den artificiella 
föraren är upplärd och ska köra används en scriptad policy för att hålla bilen i den hastighet 
och bana som nätverken uppger.  
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Som titeln på artikeln antyder är projektet framtaget i syfte att delta i en tävling där 
artificiella förare tävlar emot varandra. På grund av tävlingens regler kunde författarna inte 
komma åt informationen om banan direkt. Men tävlingen erbjöd möjligheten att köra 
testvarv innan själva starten. På de här testvarven körde deras bil runt banan väldigt 
långsamt och använde lågnivå input för att skapa sig en bild av hur banan såg ut. Med hjälp 
av den här ”bilden” var det möjligt att dela upp banan i segment och ta reda på hur varje 
segment var vinklat och hur brett varje segment var. Denna information var en del av den 
högnivåinput som nätverken sedan använde vid det riktiga racet. För att styra bilen användes 
fyra ANN som tillsammans gav output som beskrev vad bilen bör hålla för hastighet och 
position. En scriptad ”controller” användes sedan för att få bilen att sträva efter den önskade 
hastigheten och positionen genom att använda lågnivåoutput (gas, broms och rattutslag). De 
första två nätverken använde följande input: Vinkeln på de 50 nästföljande segmenten, vinkel 
på föregående 15 segment, banans bredd, nästa sväng (höger, vänster eller rakt fram), 
nuvarande sväng (höger, vänster eller rakt fram). Det första av de två nätverken gav output 
som beskrev den förutspådda platsen i det nuvarande bansegmentet. Det andra nätverket gav 
output som beskrev skillnaden i bilens position i det nuvarande segmentet med bilens 
position i det förra. Med hjälp av dessa outputs kunde en önskad position beräknas. Det var 
denna position som den scriptade controllern sedan försökte att nå. Det tredje och fjärde 
nätverket användes för att beräkna den önskade hastigheten. Dessa två nätverk hade också 
vinkeln på de 50 nästföljande segmenten och vinkel på föregående 15 segment. Dessutom 
användes den uträknade körbanans vinkel för de 40 följande och 10 föregående segmenten. 
Det första av dessa nätverk gav output som beskrev den förutspådda hastigheten medan det 
andra nätverket beskrev skillnaden i hastighet mellan det nuvarande och föregående 
segmentet. Med hjälp av dessa outputs kunde en önskad hastighet beräknas. Denna hastighet 
användes sedan av den scriptade controllern som målhastighet. Den scriptade controllern 
innehöll även funktioner som ABS (Anti-lock Breaking System) och TCS (Traction Controll 
System) som användes för att underlätta körningen för både exempelföraren och den 
artificiella föraren. ABS används för att motverka sladd vid hårda inbromsningar. TCS 
används för att undvika hjulspinn vid hårt gaspådrag. 
Resultaten från denna artificiella förare varierade ganska kraftigt med valet av bana. Banan 
som kördes med bäst resultat var 19,65% sämre än den mänskliga föraren och banan som 
kördes med sämst resultat var 46,86% sämre än den mänskliga föraren. Trots detta var 
resultatet ändå tillfredsställande överlag.  
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2.7.4 Making Racing Fun Through Player Modeling and Track Evolution 
Togelius, De Nardi och Lucas (2006) lägger huvudfokus på hur man ska göra bilspel roliga. 
Den delen av artikeln som är mest intressant för det här arbetet beskriver hur författarna har 
försökt att skapa en artificiell förare som ska lära sig från mänskliga exempel. Författarna 
beskriver bland annat hur ett sammanslaget ANN har använts med väldigt dåliga resultat. 
Följande lågnivåvariabler användes som input till nätverket: bilens hastighet, vinklen till 
nästa ”waypoint” och sex stycken väggsensorer som känner av om en vägg är i närheten av 
bilen. Waypoints är punkter på banan som bilen måste passera i rätt ordning för att loppet 
ska vara godkänt. Nätverket hade endast två outputs som båda var lågnivåoutputs. Det första 
representerade hur mycket eller lite bilen skulle gasa eller bromsa och det andra 
representerade hur bilen skulle svänga. Efter att ha tränats med backpropagation presterade 
denna artificiella förare väldigt dåligt. Föraren klarade inte ens av att köra ett halvt varv runt 
banan. Ibland startade föraren inte överhuvudtaget. En ”nearest neighbour”-algoritm som 
agerade direkt på input från sensorerna testades också. Denna metod gav ett mycket bättre 
resultat än det resultat som gavs med ANN. I detta fall klarade föraren oftast av att köra ett 
eller flera varv innan den kraschade. 

2.8 Sammanfattning av liknande arbeten 

För att enkelt kunna jämföra projekten har projektens egenskaper generaliserats. En 
sammanfattning av projekten visas i Tabell 1 där kolumnen ”Projekt” beskriver vilket projekt 
som avses, kolumnen ”Exempel” specificerar varifrån projektets exempel är hämtade, 
kolumnen ”Nätverk” beskriver om det neurala nätverket är uppdelat eller inte, kolumnerna 
”Input” och ”Output” specificerar om input och output är på en hög eller låg nivå. Den sista 
kolumnen ”Resultat” är en generalisering om hur väl projektet lyckades.  

Tabell 1 En utvärdering av liknande projekt 

Projekt Exempel Nätverk Input Output Resultat 

A humanlike TORCS controller Människa Flera Hög nivå Hög nivå Bra 

Learning drivers for TORCS Bot Flera Hög nivå Hög nivå Bra 

Making racing fun Människa Ett Låg nivå Låg nivå Dåligt 

Controller for TORCS Människa Ett Låg nivå Låg nivå Dåligt 
 
 



 

 10 

3 Problemformulering  

I de liknande arbetena som beskrevs i kapitel 2.7 har olika parametrar bidragit till dem olika 
resultaten. I Tabell 1 under kapitel 2.8 har projektens olika parametrar sammanfattats. 
Tabellen visar att projekten som har använt delade ANN, högnivåinput och högnivåoutput 
har lyckats bättre än de projekt som har använt ett sammanslaget ANN, lågnivåinput och 
lågnivåoutput. Då tabellen inte redovisar de sex övriga möjliga kombinationerna av 
parametrar är det omöjligt att säga om det är en av de tre parametrarna som gör att vissa 
projekt lyckas och andra inte, eller om det är en viss kombination.  
 
Syftet med det här projektet är att undersöka vilken kombination av parametrarna input 
(hög- eller lågnivå), output (hög- eller lågnivå) och nätverksarkitektur (delad eller 
sammanslagen) som tillsammans bildar den bästa artificiella föraren som kan styras med 
ANN med ett lyckat resultat. På så sätt är det också möjligt att se om vissa parametrar 
påverkar resultatet mer än andra eller om det rent utav är andra yttre variabler som påverkar 
resultatet. För att ta reda på detta kommer projektet delas upp i två delmål. Delmål ett består 
av att skapa en testmiljö där de olika kombinationerna av parametrar kan testas. Delmål två 
består av att systematiskt testa och jämföra resultaten från alla åtta möjliga permutationerna 
av parametrar. 

3.1 Metodbeskrivning 

Då projektet har delats upp i två delmål beskrivs delmål ett och två i respektive underkapitel. 
Metoderna för att uppnå delmål ett och två är implementation och experiment. Anledningen 
till att dessa metoder har valts är att det med hjälp av dessa metoder är möjligt att utföra en 
systematisk studie som enkelt kan utvärderas. Tidigare arbeten inom området (som beskrevs 
i kapitel 2.7) har använt samma (eller liknande) metoder. Ett alternativt tillvägagångssätt till 
implementation och experiment som hade fungerat lika väl hade varit att utgå från en 
hypotes som bygger på de tidigare projektens (som beskrevs i kapitel 2.7) erfarenheter och 
försöka att bekräfta eller förkasta denna. En sådan hypotes hade i detta fall kunnat vara ”En 
artificiell förare som styrs med ANN måste använda högnivåinput, högnivåoutput och en 
delad nätverksarkitektur för att lyckas” eller något liknande. Denna hypotes hade sedan 
kunnats bevisas eller motbevisas genom samma experiment som nu används. Ett annat 
alternativt tillvägagångssätt hade varit att utveckla de åtta artificiella förarna och låtit en 
publik se när de kör och sedan undersökt vilken förare som publiken föredrog med hjälp av 
blanketter och förutbestämda frågor. Denna metod passar sig inte för detta projekt av flera 
skäl. För det första så är det möjligt att göra en mer systematisk och vetenskaplig studie där 
man inte behöver se till människors känslor och funderingar. För det andra är metoder som 
denna omständiga att utföra och utvärdera och för det tredje så är det inte så relevant att 
jämföra en studie utförd med denna eller liknande metoder med de tidigare projekt (som 
beskrevs i kapitel 2.7) som använder en mer systematisk metod som implementation och 
experiment. 
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3.1.1 Metod för delmål 1: Implementation 
Implementeringen kommer innebära skapandet av testmiljön genom att installera och sätta 
upp bilsimulatormiljön TORCS och skapa åtta olika artificiella förare (Espié, Guionneau & 
Wymann, 2012). Tabell 2 visar en sammanställning av förarnas egenskaper. 

Tabell 2 De åtta permutationerna av parametrar 

Förare Nätverk Input Output 

#1 Sammanslaget Högnivå Högnivå 

#2 Sammanslaget Högnivå Lågnivå 

#3 Delat Högnivå Högnivå 

#4 Delat Högnivå Lågnivå 

#5 Sammanslaget Lågnivå Högnivå 

#6 Sammanslaget Lågnivå Lågnivå 

#7 Delat Lågnivå Högnivå 

#8 Delat Lågnivå Lågnivå 
 
Högnivåinputen kommer att bestå av en översiktssensor (Lookaheadsensor) som ger 
information om banans kurvatur och bredd, men även lågnivåinput i form av bilens hastighet 
och position på banan kommer att användas. Lågnivåinputen kommer att använda ett antal 
såkallade ”range finders” istället för en översiktssensor . Range finders kan beskrivas som 
något som liknar känselspröt. Dessa range finders kommer att ge information om hur långt 
det är från bilens mitt till banans kant. Högnivåoutputen kommer att beskriva vilken 
hastighet och position på banan som bilen ska hålla medan lågnivåoutputen kommer att ge 
information om föraren ska gasa eller bromsa (eller inget av dem) och om föraren ska svänga 
vänster eller höger (eller inte alls). Förare tre, fyra, sju och åtta kommer att ha ett skilt 
nätverk för varje output, medan förare ett, två, fem och sex kommer att ha ett sammanslaget 
nätverk för alla output. 
 
Den lookaheadsensorn som kommer att användas i projektet efterliknar de som beskrivs av 
Muñoz et al. (2010) och Cardamone et al. (2009) och är därför lämplig att jämföra med deras 
resultat. De rangefinders som kommer att användas i projektet är exakt samma som de som 
användes av Muñoz et al. (2009) med den enda skillnaden att de som kommer att användas i 
detta projekt kommer att ha en maxlängd på 200 meter istället för 100. Togelius et al. (2006) 
beskriver en sorts väggsensor som endast anger om en vägg är inom räckhåll eller inte. De 
rangefinders som kommer att användas i detta projekt är alltså något mer avancerade.  
Den controller som kommer att användas för att styra förare med högnivåoutput är näst intill 
identisk med den som beskrivs av Cardamone et al. (2009). Nätverksarkitekturen för de olika 
förarna är relativt okänd i de tidigare projekten. Därför är det möjligt att denna avviker från 
tidigare projekt (som beskrevs i kapitel 2.7). 
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3.1.2 Metod för delmål 2: Experiment 
När testmiljön är implementerad kommer de åtta olika förarna att testas och resultatet 
kommer att jämföras. Förarnas prestation kommer att mätas med hjälp av varvtider. Ju 
bättre (kortare) varvtid en förare har desto bättre är föraren på den specifika banan. Om en 
förare inte klarar av att fullborda ett helt varv kommer istället den sträckan av banan som 
avklarats att antecknas och utvärderas. De åtta olika förarna kommer att testas på fem olika 
banor där deras varvtider (eller berest sträcka) kommer att jämföras. Efter att alla förare har 
jämförts kommer en slutsats om vilken förare som klarade sig bäst kunna dras. På så vis 
kommer det vara möjligt att se vilken kombination av parametrar som är den effektivaste 
kombinationen. 
Genom att jämföra exempelförarens varvtid med de artificiella förarnas varvtider kan de 
artificiella förarna i sin tur jämföras med både Muñoz et al. (2010)  och Cardamone et al. 
(2009) som gör samma sorts jämförelse mellan exempelförare och artificiella förare. 

3.1.3 Avgränsningar 
 
De flesta liknande projekt har fokuserat på att få den artificiella föraren att kunna köra och 
antingen ignorerat saker som omkörningar, avkörningar och krockar eller haft separata 
moduler för dessa händelser. Därför fokuserar detta projektet på själva körningen och 
ignorerar allt annat. 
 
Det hade varit möjligt att testa olika hybrider av parametrar. Exempelvis hade det varit 
möjligt att skapa förare som använde både rangefinders och lookaheadsensor, men då de 
tidigare projekten som beskrivs i kapitel 2.7 använder antingen det ena eller det andra är det 
mest intressant att jämföra dessa. Dessutom hade användandet av hybrider skapat ett större 
antal förare, vilket hade medfört att projektet skalats upp ytterligare och väldigt många fler 
experiment hade behövt utföras. 
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4 Implementation  

I kapitel 3.1.1 beskrevs övergripande vad den färdiga produkten innehåller. I detta kapitel 
beskrivs den slutgiltiga produkten och avvägningar som gjorts för att framställa denna, 
tillsammans med information om produktens bestående delar i detalj. 

4.1 Simulatormiljön TORCS 

Alla av produktens delar har utvecklats för att användas i open-source-projektet TORCS 
(Espié, Guionneau & Wymann, 2012). TORCS är ett racingspel skrivet i C/C++ som erbjuder 
en stor mängd innehåll i form av banor och bilar, stöd för joystick, tangentbord och ratt, 
realistisk fysik och framför allt ett enkelt interface för att utveckla nya artificiella förare. Figur 
2 visar en skärmdump från TORCS. Det finns flera alternativa racingspel med öppen källkod 
som hade kunnat användas istället för TORCS. Trots detta landade valet av projekt på 
TORCS då det har använts i ett stort antal vetenskapliga projekt som liknar det här. Att skapa 
ett eget racingspel från grunden var aldrig något alternativ då det hade tagit otroligt mycket 
längre tid än att sätta sig in i ett redan befintligt projekt.  

 

Figur 2 Skärmdump från TORCS 

De artificiella förarna som skapas för TORCS byggs som separata moduler (dll-filer) utanför 
själva spelet. Dessa moduler laddas sedan in i spelet och initieras när de ska användas. Detta 
sker när en användare har valt en viss modul och startar ett nytt race. En ny sådan modul, 
kallad ”TWDrivers” har implementerats. Denna modul erbjuder möjligheten att välja en av 
alla de åtta förare som beskrevs i kapitel 3.1.1. Till TORCS-projektet medföljer källkoden för 
en förare som kan kontrolleras utav en människa. Denna modul (kallad ”Human”) har 
modifierats så att den samlar in exempel som sedan används av var och en av de åtta olika 
artificiella förarna som finns representerade i TWDrivers. 
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4.2 TWDrivers – De åtta artificiella förarna 

Till en början skapades en enskild modul för varje förare. Detta tillvägagångssätt hade ökat 
överskådligheten genom att alla nya förare hade visats som valbara förare inne i spelets meny 
för val av förare, men samtidigt gjort det svårare att ta tillvara på förarnas gemensamma 
faktorer genom arv och dessutom tvingat användaren att gå igenom den besvärliga processen 
att byta förare varje gång så önskas. Istället skapades endast en modul (kallad ”TWDrivers”) 
som innehåller alla åtta förare. När denna modul är vald får användaren välja önskad förare 
vid initiering av modulen (det vill säga när ett race startas) via spelets kommandotolk. De 
åtta olika förarna har fått namnen; ”TWsll”, ”TWslh”, ”TWshl”, ”TWshh”, ”TWdll”, ”TWdlh”, 
”TWdhl”, ”TWdhh”. Bokstaven ”s” står för ”sammanslagen” och bokstaven ”d” står för 
”delad” och syftar båda till ANN-arkitekturen hos förarna. Bokstäverna ”l” och ”h” står för 
låg- respektive högnivå. Den sista bokstaven i namnet representerar vilken form av output 
som används (hög eller låg) och den näst sista representerar vilken form av input som 
används (hög eller låg). Tabell 3 visar förarnas namn och deras egenskaper. 
 

Förare Nätverk Input Output 

TWshh Sammanslaget Högnivå Högnivå 

TWshl Sammanslaget Högnivå Lågnivå 

TWslh Sammanslaget Lågnivå Högnivå 

TWsll Sammanslaget Lågnivå Lågnivå 

TWdhh Delat Högnivå Högnivå 

TWdhl Delat Högnivå Lågnivå 

TWdlh Delat Lågnivå Högnivå 

TWdll Delat Lågnivå Lågnivå 

Tabell 3 Förarnas namn och deras egenskaper 

 
De fyra förarna som har sammanslagna ANN ärver klassen ”TWCommonMerged” och de 
förarna som har delade ANN ärver klassen ”TWCommonSplit”. Både TWCommonMerged 
och TWCommonSplit ärver klassen ”TWCommon”. På så sätt är det möjligt att ta tillvara på 
det som förarna har gemensamt när det gäller ANN. Det hade varit möjligt att istället 
använda input eller output som gemensam faktor, men genom att använda 
nätverksarkitekturen som gemensam nämnare för förarna kan antalet funktioner och 
variabler som måste anpassas individuellt minimeras. Figur 3 visar ett klassdiagram över den 
utvecklade produkten. 
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Figur 3 Klassdiagram över systemet 

 
I Figur 4 visualiseras förhållandet mellan komponenterna. Insamlingsföraren ”Human” kan 
ses som en delmängd i TORCS då den följer med simulatormiljön, men egentligen är det en 
separat modul precis som TWDrivers. TWDrivers står för interaktionen med TORCS (genom 
callbacks) och innehåller Driver som står för valet av förare. Föraren som Driver väljer är en 
TWCommon av något slag (en av de åtta möjliga förartyperna). 
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Figur 4 Förhållandet mellan de olika komponenterna 

TWDrivers innehåller en startfunktion som när den kallas från TORCS, namnger modulen 
och hänvisar en funktionspekare till en initieringsfunktion. I denna initieringsfunktion 
skapas en ny klass av typen ”Driver” och funktionspekare till diverse olika funktioner, så som 
”newRace” som initierar ett nytt race och ”drive” som kallas vid varje uppdatering (som i 
TORCS sker 60 gånger per sekund). Dessa funktioner vidarebefordras sedan från TWDrivers 
till ”Driver”.  Driver är en ”mellanklass” som ligger mellan TWDrivers (som anropas direkt 
från TORCS) och TWCommon. Det hade varit möjligt att direkt skapa en användarvald förare 
i TWDrivers, men genom att skapa ett lager mellan de båda delarna bildas en tydlig 
distinktion mellan själva valet av förare och den faktiska föraren. Efter det att Driver har 
initierats vid anropet av ”newRace” skapas en instans av en användarvald förare. När detta är 
gjort vidarebefordras endast funktionerna ”shutdown” och ”drive” från TORCS till den 
faktiska föraren genom Driver.  
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4.3 De neurala nätverkens egenskaper 

Alla förares ANN är fullt sammankopplade ”Feed Forward”-nätverk med ett dolt lager. 
Antalet inputneuroner beror på om föraren har låg- eller högnivåinput och antalet 
outputneuroner beror på om föraren har låg- eller högnivåoutput. Om föraren har 
lågnivåinput har nätverket 21 neuroner där 19 av dem är värden från rangefindersensorer, en 
är bilens vinkel mot banan och en är bilens hastighet. Om föraren har högnivåinput har 
nätverket 22 neuroner där 20 av dem är värden från lookaheadsensorn, en är bilens placering 
på banan och en är bilens hastighet. Om föraren har lågnivåoutput har nätverket tre 
outputneuroner där en är för gas, en är för broms och en är för rattutslag. Om föraren har 
högnivåoutput har nätverket två outputneuroner där en är för önskad hastighet och en är för 
önskat avstånd från mitten av banan. Antalet dolda neuroner är åtta om föraren har 
lågnivåinput och nio och föraren har högnivåinput. Figur 5 illustrerar hur en förares nätverk 
kan se ut. 
 

 

Figur 5 ANN-arkitekturen för TWslh 

Under utvecklingen har olika många dolda neuroner testats för var och en av de olika 
förarna. Ett lägre antal neuroner för respektive förare verkade ge ett försämrat reslutat 
medan ett högre antal neuroner inte verkade förbättra förarnas beteende. För de förare som 
har delade nätverk och lågnivåoutput finns det möjlighet att skapa tre ANN eftersom att det 
finns tre olika output, nämligen gaspådrag, bromsning och styrning. Istället har endast två 
olika nätverk skapats då Caruana (1995) hävdar att output som liknar varandra gynnas av att 
dela nätverk medan olikartad output bör skiljas åt. Gas och broms är ganska liknande output 
då båda reglerar bilens hastighet. Därför skapades ett nätverk som har dessa två parametrar 
som output och ett nätverk som har styrning som output. 
 
Alla förares ANN är skapade med biblioteket FANN (Nissen, 2012) . FANN (Fast Artificial 
Neural Network) är ett ANN-bibliotek med öppen källkod, skrivet i C. Biblioteket erbjuder 
wrappers till diverse olika språk – däribland C++. Detta bibliotek tillsammans med C++ 
wrappern kom att användas då både skaparen av biblioteket och bibliotekets namn antyder 
att det är ett mycket snabbt bibliotek. Dessutom är det väldokumenterat och har ett eget 
användarforum. Det finns såklart flera alternativ till FANN, men då FANN var så enkelt att 
använda och gav så bra resultat fanns det inget behov av att överväga andra bibliotek. 
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4.4 Insamlingen av data 

Insamlingen av data sker som tidigare nämnt via den modifierade föraren ”Human”. 
Alternativet till den modifierade föraren var att skapa en unik ”insamlare” för var och en av 
de åtta artificiella förarna vilket hade gjort de mycket mindre och enklare att justera 
individuellt, men genom att endast istället skapa en insamlare som sparar exempel åt alla 
förare så kommer två stora fördelar. Om flera olika insamlare hade använts så hade det varit 
nödvändigt att köra ett race för varje insamlare vilket förutom att det hade varit tidskrävande 
också hade lett till skillnader i den insamlade datan. Genom att använda en gemensam 
insamlare så skapas alla exempel till alla förare vid ett och samma tillfälle. Detta gör att 
skillnader i exempel kan uteslutas som en parameter till att förarna uppnår olika resultat i 
nästa delsteg. Den andra stora fördelen som uppkommer när all insamling sker på samma 
ställe är att ändringar som utförs, utförs för all insamling. Detta underlättade vid 
utvecklingen genom att ändringar som utfördes inte behövde utföras på mer än ett ställe. 
Hade flera insamlare använts hade var och en varit tvungen att uppdateras vid varje ändring 
som gäller alla insamlare. Från det att insamlaren börjar köra samlas all nödvändig data in 
var N: te uppdatering. Till en början samlades data in var 5: te uppdatering för att minska 
antalet exempel, men det visade sig att den data som samlades in till förarna med 
lågnivåoutput inte alltid samlade in ”bra” data då det var möjligt att korta knapptryckningar 
som bara sträckte sig över ett par uppdateringar inte samlades in. För att undvika detta 
problem sänktes N tills det att problemet inte längre uppstod vilket resulterade i att data nu 
samlas in vid varje uppdatering. Detta medför att antalet exempel ökar och därför också 
inlärningstiden för alla förare. Den data som samlas in av exempelinsamlaren samt 
beskrivning till denna visas i Tabell 4.  

Tabell 4 Data som samlas in av exempelinsamlaren. 

Data Beskrivning Värde 
Hastighet Bilens hastighet mätt i meter per sekund. Värdet skalas 

med ett maxvärde.  
[0,1] 

Vinkel mot mitten av 
banan 

Bilens vinkel mot mitten av banan mätt i radianer. [-π,π] 

Position på banan Bilens position på banan mätt i antal meter ifrån banans 
mittpunkt. Värdet skalas med banans bredd.  

[0,1] 

Gas (throttle) Hur mycket bilens förare gasar. Informationen kommer 
direkt från den input som föraren ger bilen genom 
gaspedalen.  

[0,1] 

Broms Hur mycket bilens förare bromsar. Informationen kommer 
direkt från den input som föraren ger bilen genom 
bromspedalen. 

[0,1] 

Rattutslag Hur mycket föraren svänger. Informationen kommer direkt 
från den input föraren ger bilens ratt. -1 representerar fullt 
rattutslag åt vänster, 1 fullt rattutslag åt höger och 0 är 
inget rattutslag alls. 

[-1,1] 

Information från 
lookaheadsensorn 

Kurvaturen i radianer för var och ett av de X segment före 
och Y segment efter det segment som bilen befinner sig i.   

[-π,π] 

Information från 
rangefindersensorerna 

Avståndet från bilens mittpunkt till närmaste kant. 19 
sådana sensorer används riktade i ett 180 graders omfång 
sett från bilens framåtriktning. Värdet skalas med ett 
maxvärde.  

[0,1] 

 
 
Rangefindersensorn är tagen från open-source-projektet ”CIG” (Lanzi & Loiacono, 2012). De 
19 sensorerna är vinklade i följande gradantal: -90, -75, -60, -45,-30, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 
15, 20, 30, 45, 60, 75 och 90. Figur 6 illustrerar detta. 
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Figur 6 Rangefindersensorernas vinklar sett uppifrån där den svarta rektangeln 
föreställer bilen vänd åt höger. 

Det är möjligt att få liknande resultat med färre sensorer men då tidigare projekt så som 
Cardamone, Loiacono och Lanzi (2009) har använt lika många sensorer används de på 
samma sätt även i detta projekt. Lookaheadsensorn fungerar likt den sensor som beskrivs av 
Cardamone, Loiacono och Lanzi (2009). Den samlar helt enkelt in kurvaturen för segmenten 
före och efter det segment som föraren befinner sig i. 
 
De förare som använder lågnivåoutput styrs av det output som kommer direkt ifrån 
nätverket. Detta är inte möjligt för de förare som använder högnivåoutput då outputen från 
deras nätverk endast beskriver värden att försöka uppnå och inte kommandon till ratt, gas- 
och bromspedal som ju är fallet med lågnivåoutput. Därför måste en högnivå-controller som 
tolkar dessa värden användas. Den högnivå-controller som har implementerats har skapats 
efter de algoritmer som beskrivs av Cardamone, Loiacono och Lanzi (2009). Algoritmerna är 
relativt enkla och beskrivs nedan i C++ kod. 
 
Algoritmen som används för att räkna ut hur mycket föraren ska svänga: 
float HighlevelController::getSteer(float targetPlacement, float actualPlacement) 
{ 
 float angle = (RtTrackSideTgAngleL(&m_car->pub.trkPos) - m_car->_yaw);  
 NORM_PI_PI(angle); //Vinkeln mot banans mitt  
 
 float error = targetPlacement - actualPlacement; //Skillnaden i placering 
 float E = 0.2f; //E anger hur kraftiga justeringar som ska göras 
 angle = angle + error * E; 
 
 return angle/m_car->_steerLock; 
} 

Algoritmen som används för att räkna ut hur mycket föraren ska accelerera. 
float HighlevelController::getAcc(float targetSpeed, float actualSpeed) 
{ 
 static const float ms = 20/3.6; //20km/h omvandlat till m/s 
 float acc = 0; 
 if(targetSpeed - actualSpeed > 0) 
  acc = (targetSpeed - actualSpeed) / ms; 
 if(targetSpeed - actualSpeed > ms) 
  acc = 1; 
 return acc; 
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} 
 

Algoritmen som används för att räkna ut hur mycket föraren ska bromsa. 
float HighlevelController::getBrake(float targetSpeed, float actualSpeed) 
{ 
 static const float ms = 20/3.6; //20km/h omvandlat till m/s 
 float brake = 0; 
 if(targetSpeed - actualSpeed < 0) 
  brake = -(targetSpeed - actualSpeed)/ms; 
 if(targetSpeed - actualSpeed < -ms) 
  brake = 1; 
 return brake; 
} 
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5 Experiment 

Detta kapitel innehåller en utförlig beskrivning av de experiment som har utförts för de åtta 
artificiella förarna, en kortare beskrivning av processen fram till dessa experiment, samt den 
data som experimenten resulterade i.  

5.1 Exempelinsamling 

För att samla in exempel till förarna användes den modifierade modulen ”Human” som 
styrdes av en utomstående person (en person som inte var insatt i projektets syfte). Eftersom 
en utomstående person användes för att samla in exempel var det möjligt att säkerställa en 
opartisk körstil som garanterade att ingen artificiell förare fick orättvisa fördelar.  
 
Exempelföraren körde ett varv så snabbt som möjligt på var och en av de fem utvalda 
banorna. Antalet varv som exempelföraren körde begränsades till ett eftersom att fler varv 
hade medfört en större exempelmängd vilket hade kunnat bidra till att nätverken hade haft 
svårare att lära sig att köra och att lära sig generalisera. Att just ett varv används kan därför 
motiveras genom att alla kurvor på banan kan täckas, samtidigt som exempelmängden 
begränsas. De fem banorna visualiseras i Figur 7 tillsammans med deras namn, numrerade f1 
– f5. Exempel från dessa race sparades undan och användes sedan för att lära upp de olika 
förarnas ANN. 

 

Figur 7  De fem utvalda banorna. Numrerade f1-f5 (Bilderna är inte skalenliga). 

Tabell 5 visar tiderna och topphastigheterna som exempelföraren körde på respektive bana. 
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Tabell 5 Exempelförarens tider och topphastighet på respektive bana 

Bana Toppfart Tid 

Ruudskoogen  240 01:13:32 

Street 1 277 01:31:86 

E-Road 236 01:12:08 

CG Speedway number 1 246 00:41:79 

E-Track 1 241 01:18:07 

5.2 Upplärning 

Varje förare tränades 12 gånger med backpropagation-algoritmen på var och en av de fem 
banorna med exempel från respektive bana (Totalt tränades varje förares enskilda ANN alltså 
12x5=60ggr). Förarnas nätverk tränades tio gånger över hundra tusen epoker och två gånger 
över en miljon epoker. Till en början tränades förarnas nätverk över tio tusen epoker, vilket 
ofta räckte för att nätverken skulle nå ett väldigt lågt felvärde, men ett lågt felvärde resulterar 
inte alltid i en bra förare. Därför ökades antalet epoker som förarna tränades över till hundra 
tusen och en miljon epoker. Detta gjorde att förarna ofta klarade sig bättre än när de tränades 
över ett lägre antal epoker. De stora nackdelarna med att träna nätverken över så många 
epoker är att det tar väldigt lång tid och att det är större chans att de stöter på lokala minima 
(ju fler epoker, desto större risk för lokala minima) som inte går att komma förbi. Att träna 
en förare över en miljon epoker kunde ta upp till tre timmar. Detta gjorde att det inte hade 
varit möjligt att träna varje förare över en miljon epoker då det hade kunnat ta upp till 1200 
timmar, det vill säga 50 dygn (8 förare som tränas över 3 timmar vid 10 tillfällen på 5 banor; 
8*3*10*5=1200, 1200/24 = 50). Trots dessa nackdelar visade sig förarna vara skickligare när 
de tränats över en längre tid vilket talade för att träna nätverken över fler epoker, men då det 
hade tagit för lång tid att träna alla förare över en miljon epoker tränades förarna tio gånger 
över hundra tusen epoker och två gånger över en miljon epoker. Det är möjligt att ännu 
bättre beteende hade kunnat uppnås genom att träna förarna över ännu fler epoker, men 
detta har lämnats åt fortsatt arbete. 

5.3 Resultat 

Efter att en förare hade tränats för en bana kördes den på samma bana tills det att den 
klarade av ett eller flera varv, krockade, körde utanför, fastnade eller alternativt stannade 
självmant. För de förare som klarade av att köra minst ett fullt varv antecknades den kortaste 
tiden som det tog att fullborda ett varv. För de förare som inte klarade av ett fullt varv 
antecknades istället deras beteende samt hur många procent av banan som föraren klarade 
av att köra. Förarnas beteenden presenteras och analyseras i kapitel 5.4. 
 
Tabell 6 visar varje förares bästa resultat tillsammans med exempelförarens reslutat för var 
och en av de fem banorna i Figur 7 i form av namnet på nätverket, vilken bana som resultatet 
gäller för, förarens namn, antal epoker som föraren tränades över, topphastigheten som 
föraren uppnådde och tiden eller sträckan som föraren färdades på ett varv. Namnet på 
nätverket bestäms av förkortningen på banan (som visas i Figur 7), antalet epoker som 
föraren tränats över samt ett nummer för att göra förarens nätverksnamn unikt. Olika förare 
kan ha samma namn på sina nätverk då de faktiska filnamnen som används har namn som 
skiljer från förare till förare. I de fall där föraren inte klarade av ett helt varv är det bästa 
resultatet inte alltid det resultat där föraren kom längst. Vissa förare lärde sig inte alltid att 
svänga, men kom ändå längre när de inte svängde än när de svängde lite på grund av ren 
tillfällighet. Vid denna händelse har det tillfälle när föraren kör ”bäst” valts. Med ”bäst” avses 
det tillfälle där föraren försöker följa vägen, håller en bra hastighet och tar sig så långt som 
möjligt. Mest vikt läggs på att föraren ska försöka att följa vägen. De ”bästa” förarna har alltså 
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valts ut för hand. Förarna som har haft problem med att lära sig svänga är förarna med 
lågnivå output. Förare som inte svänger alls har markerats med ett ”X” och förare som endast 
drar eller svänger åt ett håll med ett ”o” till höger i tabellen. 

Tabell 6 Sammanställning av de bästa resultaten. 

 
          Sträcka färdad/ 

Namn Bana Förare Epoker Toppfart Bästa tid 

- Ruudskogen Mänsklig - 240 01:13:32  

f1.100k Ruudskogen SHH 100k 135 02:43:92  

f1.1m.2 Ruudskogen SHL 1m 171 8,3% o 

f1.100k.2 Ruudskogen SLH 100k 181 10,8%  

f1.1m.2 Ruudskogen SLL 1m 177 8,3% o 

f1.100k.8 Ruudskogen DHH 100k 181 01:22:85  

f1.1m.2 Ruudskogen DHL 1m 180 9,0% o 

f1.100k.6 Ruudskogen DLH 100k 170 11,0%  

f1.1m.2 Ruudskogen DLL 1m 177 10,5% X 

- Street 1 Mänsklig - 277 01:31:86  

f2.1m.1 Street 1 SHH 1m 178 73,8%  

f2.100k.8 Street 1 SHL 100k 166 23,8% X 

f2.100k.7 Street 1 SLH 100k 153 24,7%  

f2.100k.3 Street 1 SLL 100k 192 21,5% X 

f2.100k.5 Street 1 DHH 100k 167 74,6%  

f2.100k.5 Street 1 DHL 100k 172 24,8% X 

f2.100k.7 Street 1 DLH 100k 160 24,0%  

f2.100k.4 Street 1 DLL 100k 175 20,2% X 

- E-Road Mänsklig - 236 01:12:08  

f3.1m.1 E-Road SHH 1m 113 03:23:71  

f3.100k.9 E-Road SHL 100k 181 12,3% o 

f3.100k.7 E-Road SLH 100k 152 43,5%  

f3.1m.1 E-Road SLL 1m 185 23,4% o 

f3.100k.2 E-Road DHH 100k 146 66,6%  

f3.100k.3 E-Road DHL 100k 191 17,1% X 

f3.100k.3 E-Road DLH 100k 175 22,3%  

f3.100k.8 E-Road DLL 100k 178 33,3% o 

- CG Speedway number 1 Mänsklig - 246 00:41:79  

f4.100k.3 CG Speedway number 1 SHH 100k 169 01:15:70  

f4.100k.3 CG Speedway number 1 SHL 100k 165 19,6% o 

f4.100k.3 CG Speedway number 1 SLH 100k 181 53,1%  

f4.100k.3 CG Speedway number 1 SLL 100k 204 28,4% o 

f4.100k.8 CG Speedway number 1 DHH 100k 200 00:52:77  

f4.100k.4 CG Speedway number 1 DHL 100k 188 45,5% o 

f4.100k.1 CG Speedway number 1 DLH 100k 181 53,3%  

f4.1m.2 CG Speedway number 1 DLL 1m 205 35,4% o 

- E-Track 1 Mänsklig - 241 01:18:07  

f5.1m.2 E-Track 1 SHH 1m 160 57,5%  

f5.100k.1 E-Track 1 SHL 100k 193 10,1% o 

f5.100k.8 E-Track 1 SLH 100k 186 8,8%  

f5.100k.8 E-Track 1 SLL 100k 221 28,2% o 

f5.100k.8 E-Track 1 DHH 100k 152 29,8%  

f5.100k.6 E-Track 1 DHL 100k 178 11,5% o 

f5.100k.8 E-Track 1 DLH 100k 163 22,2%  

f5.100k.5 E-Track 1 DLL 100k 238 29,9% o 
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Om en förare åker utanför banan i ett visst segment i den andra kurvan (efter knappt 30%) 
på den femte banan, E-Track 1 så kraschar TORCS. Detta upptäcktes efter att drygt hälften av 
all data var insamlad för banan. Då föraren ändå var på väg att åka utanför sparas all data 
precis innan TORCS kraschar och används tillsammans med den andra datan. Alternativet 
hade varit att kasta bort all insamlad data från den banan och gjort experimentet på en annan 
bana. Detta hade tagit mycket lång tid då både nya exempel och ny data hade behövts. På 
grund av detta och på grund av att datan ändå är användbar så används den data som samlas 
in på E-Track 1. Trots att den data som samlats in från E-Track 1 är användbar så bör inte 
lika stor vikt läggas vid den då det ändå finns en möjlighet att förarna hade kunnat fortsätta 
köra efter det att de kört utanför. 
 
Tabell 6 visar att de enda förarna som har klarat av att fullfölja ett helt varv är förarna SHH 
och DHH. Föraren SHH har klarat av att köra minst ett varv på tre av banorna och föraren 
DHH på två av de fem olika banorna. På de två banorna där föraren DHH har klarat att köra 
minst ett varv har den också haft den bästa varvtiden. På bana f1 (Ruudskogen) är tiden 
endast ~13% sämre än den tid som exempelföraren hade. På bana f4 (CG Speedway number 
1) är tiden ~26% sämre än den tid som exempelföraren hade. Just hur många procent sämre 
de artificiella förarna är jämfört med exempelföraren kan vara missvisande om dessa siffror 
ska jämföras med andra projekt då exempelföraren med all säkerhet skiljer i både tid och 
körstil. Därför bör dessa mått endast användas som en fingervisning över hur väl förarna har 
presenterat snarare än ett definitivt mått. Trots att detta mått i någon mån visar hur väl de 
artificiella förarna har presterat så är det också viktigt att jämföra de artificiella förarnas 
beteende med exempelförarens. I kapitel 5.4 presenteras och analyseras förarnas beteenden. 
 
Det var 80 (2 instanser för 8 förare på 5 banor; 2*8*5 = 80) instanser som tränades över en 
miljon epoker (1m) och 400 (10 instanser för 8 förare på 5 banor; 2*8*5 = 400) instanser 
som tränades över hundra tusen epoker (100k). Detta innebär att 16,67% av instanserna var 
tränade över 1m. Om förarna som tränats över 1m var lika bra som de som förare som tränats 
över 100k så borde knappt 17% av förarna i Tabell 6 vara förare som tränats över 1m. I 
tabellen är 22,5% av förarna tränade över 1m. 22,5% måste anses vara inom felmarginalen då 
det behövs ett tydligare resultat för att kunna säga något definitivt, men är åtminstone en 
indikation på att förare som tränas över ett större antal epoker klarar sig bättre. 
 
Av de övriga förarna är det inte någon som har klarat av att köra ett fullt varv på någon av 
banorna. De förare som har varit närmast är DLH och SLH när de fullföljde lite drygt hälften 
av CG Speedway number 1 (bana f4) som i princip endast består av vänstersvängar. Det är 
svårt att avgöra vilken förare som har lyckats sämst då alla förare förutom SHH och DHH har 
lyckats mindre bra, men över lag verkar de förarna med lågnivåoutput ha lyckats sämre än de 
med högnivåoutput. Tabell 7 visar medel-, min- och maxvärde på varje bana för de förare 
som inte klarade av att fullfölja ett helt varv. Anledningen till att förarna SHH och DHH inte 
finns med i tabellen är att deras data även innehåller tider. Tabellen visar att det är ganska 
stor variation på bästa och sämsta instansen av förare, speciellt stor variation är det för 
föraren SLH som endast har lyckats ta sig mer än en procent på en utav banorna. Trots det är 
just SLH en av de bättre förarna av de förare som inte klarade av att fullfölja ett varv då den 
presterade bäst på bana f3, näst bäst på bana f4 och ganska likt de andra förarna på de övriga 
banorna. Tabellen visar också att det är ganska stor skillnad på medelvärdet från bana till 
bana. Ett exempel på detta visas i tabellen där föraren SLL som sämst har fått ett negativt 
värde på bana f4 genom att spinna runt och köra åt fel håll på banan innan den kraschade 
och som bäst klarat av 38,6% på samma bana. 
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Tabell 7 Medel-, min- och maxvärde per bana för förarna som inte fullföljde ett varv. 

Bana Förare Medelvärde Min Max 

f1 SHL 9,2% 8,1% 10,9% 

f1 SLH 9,7% 0,0% 12,0% 

f1 SLL 9,7% 8,3% 10,8% 

f1 DHL 9,1% 8,6% 10,2% 

f1 DLH 10,7% 9,2% 12,1% 

f1 DLL 9,7% 9,1% 10,5% 

f2 SHL 16,0% 9,4% 23,8% 

f2 SLH 8,4% 0,2% 24,7% 

f2 SLL 15,3% 10,5% 21,5% 

f2 DHL 15,9% 8,0% 24,8% 

f2 DLH 10,4% 2,2% 24,0% 

f2 DLL 14,1% 7,9% 21,0% 

f3 SHL 11,7% 10,1% 15,2% 

f3 SLH 19,9% 11,5% 43,5% 

f3 SLL 13,2% 8,2% 23,4% 

f3 DHL 14,7% 10,1% 17,1% 

f3 DLH 17,7% 10,0% 25,7% 

f3 DLL 15,6% 7,9% 34,2% 

f4 SHL 9,6% 2,2% 27,2% 

f4 SLH 25,4% 0,0% 54,9% 

f4 SLL 13,5% -2,8% 38,6% 

f4 DHL 16,4% 4,4% 45,5% 

f4 DLH 31,3% 0,0% 58,7% 

f4 DLL 23,6% 4,7% 37,1% 

f5 SHL 8,9% 3,9% 10,1% 

f5 SLH 9,3% 0,0% 22,6% 

f5 SLL 20,2% 8,0% 29,9% 

f5 DHL 9,5% 5,8% 11,5% 

f5 DLH 13,4% 0,0% 30,6% 

f5 DLL 22,1% 9,1% 29,9% 

 

Tabell 8 är en sammanställning av alla resultat från alla banor och visar det totala medel-, 

min- och maxvärdet för de förare som inte klarade av att fullfölja ett varv. Tabellen visar att 

föraren DLL har det högsta medelvärdet och DLH det näst högsta. Efter att ha sett hur 

förarna presterar i bästa fall är det möjligt att påstå att medelvärdet i Tabell 8 snarare är ett 

mått på hur ofta förarna klarar av att köra iväg än ett mått på hur bra de presterar. Detta är 

såklart också ett mått på hur lämpliga förarna är eftersom att förarna måste vara pålitliga för 

att vara användbara, men eftersom att förarna som tabellen berör ändå inte klarar av att 

fullfölja ett helt varv så är de kanske inte så pålitliga till att börja med. Hur som helst så visar 

denna tabell ännu tydligare hur stor variation det är på de olika instanserna av förare. 

Förarna SHL, DHL och SLL kan klassas som de sämsta förarna då de alltid har varit bland de 

sämsta bästa resultaten och sämsta värsta resultaten och även har ett lågt totalt medelvärde 

som visar på att de är bland de mest instabila förarna. 
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Tabell 8 Totala medel-, min- och maxvärde för förarna som inte fullföljde ett varv. 

Förare Medelvärde Min Max 

SHL 11,1% 2,2% 27,2% 

SLH 14,5% 0,0% 54,9% 

SLL 14,4% -2,8% 38,6% 

DHL 13,1% 4,4% 45,5% 

DLH 16,7% 0,0% 58,7% 

DLL 17,0% 4,7% 37,1% 

 
Tabell 9 visar antalet instanser som tränades (Tränade) samt hur många av de som klarade 
av minst ett varv (Fullföljda varv). Tabellen visar att SHH och DHH egentligen inte heller var 
så pålitliga även om de alltid presterade bättre än övriga förare.  

Tabell 9 Fullföljda varv för SHH och DHH 

Förare Tränade Fullföljda varv 

SHH 60 5 

DHH 60 2 

 
Att de båda förarna med högnivå input och högnivå output (SHH och DHH) presterar så 
mycket bättre än de övriga förarna i de bästa fallen kan ha bero på många saker. En 
anledning skulle kunna vara att lookaheadsensorn som används som högnivå input ger mer 
pålitlig och konkret information om vägen som ger föraren bättre framförhållning. Detta i 
kombination med högnivåcontrollern är förmodligen det som gör att DHH och SHH lyckas 
så bra. Att DHH sedan lyckas bättre, men färre gånger än SHH måste rimligtvis bero på 
nätverksarkitekturen. Som nämnt i kapitel 2.6 så beskriver Pyeatt, Howe och Anderson 
(1996) att det är möjligt att uppnå ett bättre resultat om man delar upp ett nätverk som gör 
många olika saker i flera nätverk som gör enskilda saker. Att dela upp DHH förarens output i 
två nätverk där önskad hastighet är i ett nätverk och önskad position i ett annat ger enligt de 
resultaten som sammanställts en stor förbättring på förarens varvtider i förhållande till SHH 
föraren. Varför SHH lyckas fler gånger än DHH är däremot svårt att förklara. Kanske kan det 
vara så att det är enklare för nätverket att generalisera när det är färre neuroner per output. 
Föraren SHH har hälften så många neuroner per output som DHH eftersom att SHH har två 
output i ett nätverk medan DHH har två output i två nätverk.  
 
Det hade varit intressant att se hur DHH föraren hade klarat sig i den tävling som beskrivs 
kort i kapitel 2.7.3. Men eftersom att förarna i det här projektet saknar interaktion med andra 
förare och dessutom använder inputmetoder som inte är tillåtna i den tävlingen hade det inte 
varit möjligt att delta. 
  
Sammanfattningsvis så är förarna SHH och DHH de bästa förarna och förarna SHL, DHL 
och SLL de sämsta baserat på de tider, alternativt hur många procent av banorna som 
förarna har lyckats avverka. Detta överensstämmer med resultaten från sammanställningen 
av tidigare projekt i kapitel 2.8 och bekräftar alltså att den bästa implementationen av en 
artificiell bilförare som styrs av ANN består av en delad nätverksarkitektur, högnivå input 
och högnivå output.  
 
Det fullständiga resultatet finns i Appendix A  - .  
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5.4 Analys av förarnas beteende 

Ingen av de förare som har tränats kör på samma sätt som exempelföraren gjorde. Det finns 
fyra generella punkter som kan sammanfatta exempelförarens sätt att köra. Den första är 
hastigheten. När exempelföraren körde så gav denne fullt gaspådrag när så var möjligt, 
exempelvis på raksträckor och på väg ut ur kurvor. I och med detta så hade exempelföraren 
alltid en hög maxhastighet. Den andra punkten som beskriver exempelförarens körsätt är att 
försöka optimera hastigheten in och ut ur kurvor. Detta kan uppnås genom att köra i den 
optimala brytpunkten i en kurva (brytpunkten – även kallad ”apex”). Figur 8 visar hur apex 
kan se ut i en kurva. I figuren är den vita linjen med svart outline det optimala vägvalet, den 
mörkblå är en för tidig sväng och den turkosa linjen är en för sen sväng. Exempelföraren har 
alltså försökt att alltid välja den optimala brytpunkten för varje kurva.  
 

 

Figur 8 Apex – Brytpunkten i en kurva.  

Den tredje punkten är att till varje pris undvika okontrollerbara sladdar. Detta uppnådde 
exempelföraren genom att anpassa hastigheten och undvika allt för stora rattutslag. Den 
fjärde och sista punkten är att planera körningen. Den sista punkten täcker egentligen alla 
övriga punkter då planering av körningen underlättar för var och en av de tre tidigare 
punkterna. Att planera körningen är inte en punkt som de artificiella förarna kan uppnå till 
hundra procent om de inte lär sig banan innantill. Detta är inte ett önskvärt resultat eftersom 
tanken är att förarna ska lära sig att köra generellt, inte att de ska lära sig att köra en viss 
bana. Därför utgår nedanstående analys av de artificiella förarna ifrån de tre första 
punkterna; hastighet, körlinje och sladd. 
 
De två förare som lyckades bäst – SHH och DHH har båda ett väldigt tydligt beteende vad 
det gäller deras val av körlinje. Båda förarna verkar hålla mitten av banan större delen av 
tiden. Det samma verkar gälla för de övriga förarna med högnivå output när de klarar av att 
köra tillräckligt långt för att det ska bli märkbart. Den största skillnaden på SHH och DHH är 
hastigheten. Vid de tillfällen då SHH har klarat av att köra ett helt varv så har föraren hållit 
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en väldigt låg hastighet, både på raksträckor och i kurvor vilket förmodligen är anledningen 
till att den har klarat av att fullborda ett helt varv över huvud taget. DHH har däremot hållit 
en ganska bra hastighet (bra, då den liknar exempelföraren) i kurvor, men har haft 
svårigheter med att gasa upp ordentligt på raksträckor. Tabell 6 visar tydligt hur mycket 
högre hastighet exempelföraren har hållit än de bästa artificiella förarna. Flera gånger har 
DHH kört för fort in eller ut ur kurvor men på raksträckor verkar den helt enkelt inte vilja ge 
allt. Det är svårt att säga varför DHH föraren inte accelererar fullt ut på raksträckorna, men 
det skulle kunna vara så att bansegmenten som inte är krökta är längre än övriga segment. 
Då högnivå inputen inte tar hänsyn till segmentens längd skulle detta kunna resultera i att 
föraren lär sig att hålla en hastighet som är lämplig för att kunna klara av nästa kurva istället 
för att hålla en hastighet som är optimal för raksträckan. 
 
Både SHH och DHH kör ganska ryckigt då de gärna ger full gas eller tvärnitar istället för att 
bromsa in långsamt innan kurvor och sedan ge en mjuk acceleration ut ur kurvorna. Detta 
har medfört att båda förarna tenderar till att introducera många onödiga sladdar. Detta 
ryckiga beteende gäller för i princip alla förare. Ett annat beteende som har medfört många 
onödiga sladdar är överkompensation för förare med högnivå output. Denna 
överkompensation verkar uppstå när föraren försöker följa en viss linje, men 
överkompenserar och svänger för mycket. Detta resulterar i en slags oscillation (wobbling) 
som förarna ibland har svårt att återhämta sig ifrån. Att detta wobblandet uppstår kan 
huvudsakligen skyllas på den controller som används för att styra förare med högnivå output. 
Controllern är som nämnt tidigare byggd på en algoritm som beskrivs av Cardamone, 
Loiacono och Lanzi (2009). I algoritmen finns ett värde som kan justeras för att förändra hur 
akut föraren ska försöka uppnå det önskade värdet. Värdet som författarna använde för den 
här variabeln beskrivs dessvärre inte i deras artikel. Under utvecklingen av förarna i det här 
projektet har olika värden undersökts och ett slutgiltigt värde fastställts efter observationer 
om hur snabbt föraren korrigerar vägvalet. Det är möjligt att detta wobblande beteende hade 
kunnat avlägsnas om variabeln i fråga hade justerats från förare till förare, men i detta 
projekt har variabeln satts till ett konstant värde för alla förare. Detta gjordes för att 
eliminera variabeln som en parameter som kan påverka förarnas individuella resultat. 
 
Förare som använder lågnivå output har visat sig ha stora problem att lära sig att svänga över 
huvud taget. Majoriteten av alla tränade förare med lågnivå output har misslyckats att lära 
sig svänga och kör endast rakt fram eller drar lite åt ett håll. Det finns även en del instanser 
av förare som har lärt sig att svänga åt vänster, men inte åt höger. Det är svårt att säga hur ett 
sådant märkligt beteende har uppstått, men det skulle kunna vara så att exempelmängderna 
innehåller mer information om vänstersvängar än högersvängar och har därför blivit 
prioriterade. Det skulle även kunna vara ett implementationsfel, men eftersom att det trots 
allt finns förare som klarar av högersvängar så är det inte så troligt. Ett annat märkligt 
beteende som har påträffats är att förare inte startar alls eller stannar direkt efter att ha givit 
full gas under en kortare tid. Detta beteende har endast påträffats hos förare med högnivå 
output. Eftersom att nätverkens vikter initieras till flyttal i mängden [-10,10] så skulle en 
rimlig förklaring till det här fenomenet kunna vara att nätverkets/nätverkens vikter initieras 
till värden som gör sökningen i problemrymden svårare och att just högnivå output är 
känsligare för det här.  
 
Ett lågt felvärde (MSE, eller ”mean square error”) för ett nätverk borde tyda på att föraren 
har ett beteende som liknar exempelförarens. Men det verkar som att felvärdet inte har varit 
att lita på i det här projektet. Som nämndes i kapitel 5.2 så visade det sig att ett lågt felvärde 
inte alls medförde att föraren hade ett önskvärt beteende. Figur 9 visar exempel på hur det 
typiska felvärdet kan förändras över ett antal epoker. Figuren visar tydligt hur felvärdet rasar 
efter de första epokerna och sedan minskar allt långsammare. Figuren visar endast hur 
felvärdet ser ut efter tio tusen epoker, men en liknande minimal minskning brukar sedan 
fortsätta över resten av epokerna. Detta innebär att den största träningen egentligen sker 
under de första 3000-5000 epokerna vilket rimligtvis borde resultera i att förarna inte blir så 
mycket bättre efter tio tusen epoker, men av någon anledning så är detta inte fallet.  
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Kanske är det så att exempelfall som inte har presenterats för nätverken under träningen 
lättare täcks upp efter senare epoker då algoritmen har riktat in sig på en specifik plats i 
lösningsrymden. 

 

Figur 9 Typiska kurvor för felvärdet 

Under utvecklingen av förarna testades även andra aktiveringsfunktioner än den sigmoida 
aktiveringsfunktion som nu används för samtliga neuroner. Bland dessa testades en 
symetrisk sinusfunktion för alla dolda neuroner och en symetrisk sigmoidfunktion för 
outputneuronerna. Användandet av dessa aktiveringsfunktioner resulterade i att felvärdet 
blev noll. Detta borde resultera i att föraren presterade bra, eller rimligtvis exakt likadant 
som exempelföraren, men istället så klarade föraren inte ens av att starta och liknade 
verkligen inte exempelföraren. Det skulle kunna vara orsakat av något fel i 
implementationen, antingen i det bibliotek som har används för ANN eller implementationen 
för hur nätverkens output ska tolkas. Någon annan förklaring än den är svår att föreställa. 
 
I stora drag är det möjligt att sammanfatta det som att ingen av de artificiella förarnas 
körstilar liknar den körstil som exempelföraren hade. Alla artificiella förare som har skapats 
har svårt att hålla en liknande hastighet och körlinje. Dessutom har många förare udda 
beteenden som introducerar sladdar som enkelt hade kunnat undvikas om det hade varit 
möjligt att korrigera dessa beteenden. DHH är den förare som liknar exempelföraren mest då 
den har lyckats att anpassa hastigheten så att den liknar exempelförarens hastigheter i 
kurvorna. Sättet som den gör det på är däremot väldigt underlig (tvära inbromsningar följt av 
hårda gaspådrag) vilket gör att föraren får problem med okontrollerbara sladdar. Vidare är 
körlinjen inte speciellt lik exempelförarens körlinje, vilket bidrar till att det blir svårare att 
efterlikna de hastigheter som exempelföraren hade.  

5.5 Felkällor 

Resultaten som har uppnåtts av de artificiella förarna i detta projekt är tillräckligt bra/dåliga 
för att det ska vara möjligt att dra slutsatser ifrån dem, men det finns ett antal designval som 
kan ha påverkat resultaten. Nedan följer en lista över ett urval möjliga felkällor som kan ha 
påverkat resultatet positivt eller negativt följt av en kort motivation för var och en av dem: 
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 Högnivå controllern – Controllern är byggd efter exakt de algoritmer som beskrivs av 

Cardamone, Loiacono och Lanzi (2009), men som nämndes i kapitel 5.4 så utelämnas 

värdet på en viktig variabel som kan påverka resultatet. Det värde som används 

verkar dock fungera eftersom att förarna SHH och DHH lyckas slutföra varv på flera 

banor, men det är möjligt att ett annorlunda värde hade påverkat resultatet. 

 Dolda neuroner – I kapitel 4.3 beskrivs valet av antalet dolda neuroner. Ett 

annorlunda antal dolda neuroner hade med all säkerhet givit ett annorlunda resultat. 

Om det hade varit bättre eller sämre är svårt att avgöra, men generellt sett så brukar 

ett lägre antal dolda neuroner medföra att nätverken kan generalisera bättre. Det är 

möjligt att ett annorlunda antal dolda neuroner hade påverkat resultatet positivt, men 

som nämndes i kapitel 4.3 så har antalet dolda neuroner som nu används tagits fram 

genom att undersöka vilket antal som verkar fungera bäst. 

 Aktiveringsfunktioner – Trots att flera olika aktiveringsfunktioner har testats så är 

det fullt möjligt att den aktiveringsfunktion som används inte är optimal för 

problemet, men de olika kombinationer av aktiveringsfunktioner som har testats så 

har sigmoida aktiveringsfunktioner (vilket också används) varit de som har givit det 

mest önskvärda beteendet hos förarna. 

 Andra sorters input – Det finns många andra sorters input som hade kunnat 

användas. De olika input som används i detta projekt är snarlika till de som används i 

de tidigare projekten som beskrivs i kapitel 2.7 och är därför jämförbara med dessa, 

vilket är väldigt positivt. Det kan hända att det finns andra input som är mer optimala 

för problemet. Andra input hade säkert gett andra resultat, frågan är om det hade 

blivit bättre. 

 Antalet epoker – Då felvärdet reduceras kraftigt redan efter tio tusen epoker så borde 

det räcka för att träna förarna. Det är möjligt att det hade gett ett bättre resultat att 

träna alla förare flera gånger över tio tusen epoker än att träna dem färre gånger över 

ett större antal epoker, men i det här projektet har allt talat för att träna förarna över 

ett större antal epoker. 

 Fullt delade nätverk – Förarna med lågnivå input använder inte fullt delade nätverk 

då Caruana (1995) (som nämnt i kapitel 2.6) beskriver hur ett ANN som ska lära sig 

flera relaterade saker kan gynnas av att lära från varandra på flera olika sätt genom 

att använda ett sammanslaget ANN. Detta innebär att förarna med delade nätverk 

som använder lågnivå output borde gynnas av att ett sammanslaget nätverk används 

för att kontrollera hastigheten där output är gas och broms tillsammans med ett 

annat nätverk som kontrollerar rattutslag. Det är dock möjligt att just dessa output 

inte gynnar varandra och att det hade gett ett bättre resultat att ha fullt delade 

nätverk. 

 Exempelmängden – I kapitel 5.1 beskrivs det hur exempelföraren körde ett varv för 

att hjälpa förarna genom att begränsa exempelmängden samtidigt som alla kurvor på 

banan täcktes. Det är mycket möjligt att detta är ett felaktigt antagande och att en 

ännu mindre exempelmängd hade hjälpt förarna att generalisera bättre. Det är också 

fullt möjligt att en större exempelmängd hade gjort det enklare för förarna att lära sig 

varje specifik bana.  
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6 Slutsatser 

I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras resultatet från kapitel 5.  

6.1 Resultatsammanfattning 

Om en artificiell bilförare ska styras med exempelinlärda ANN tyder resultaten från det här 
projektet på att en sådan förare bör använda högnivåinput och högnivåoutput för att lyckas 
så bra som möjligt. Resultaten visar att den bästa kombinationen av parametrar för att styra 
en artificiell bilförare med ANN är högnivåinput, högnivåoutput och en delad 
nätverksarkitektur. Resultaten har överlag varit relativt dåliga men överensstämmer med det 
som de tidigare projekt som beskrevs i kapitel 2.7 antytt. Det vill säga att en högnivåoutput 
och högnivåinput med delad nätverksarkitektur är vägen att gå för att skapa snabba 
artificiella förare som styrs av exempelinlärda ANN. Av de åtta olika förarna har de två som 
har haft högnivåoutput och högnivåinput lyckats bäst. Av de två förarna har föraren med en 
sammanslagen nätverksarkitektur lyckats oftast, medan den föraren med delad 
nätverksarkitektur har lyckats bäst (haft bäst tider). Med tanke på att testerna endast 
utfördes på fem banor är det svårt (om inte omöjligt) att säga om en förare med 
sammanslagen nätverksarkitektur alltid lyckas oftare än en förare med delad 
nätverksarkitektur och att en förare med delad nätverksarkitektur i sin tur alltid lyckas 
bättre. Däremot är det möjligt att påstå att resultaten tyder på att det är lättare att lära en 
förare med högnivåinput, högnivåoutput och en sammanslagen nätverksarkitektur än en 
förare med högnivåinput, högnivåoutput och en delad nätverksarkitektur. 
 
Det är inte möjligt att rangordna förarna med avseende på den insamlade data som visas i 
tabellerna i kapitel 5.3 på grund av att de sämre förarna inte skiljer sig tillräckligt mycket 
ifrån varandra, men de två bästa förarna är helt klart DHH och SHH (de två förarna med 
högnivåinput och högnivåoutput). Föraren DHH som använder en delad nätverksarkitektur 
är som snabbast endast ~13% sämre än exempelföraren som den artificiella förarens nätverk 
är upplärda ifrån. Detta är ett bättre resultat än vad någon av de tidigare projekt som 
nämndes i 2.7 har åstadkommit. Detta resultat kan ses som väldigt bra, men då måste 
avseende fästas vid det faktum att banan som detta resultat avser är väldigt kort och relativt 
okomplicerad. Dessutom är det ett resultat som inte har kunnats replikeras på någon av de 
övriga banorna, men med tanke på hur bra föraren har kört vid de tillfällen då den inte har 
fullföljt ett helt varv så är chanserna ganska goda att resultatet är möjligt att återskapa. 
Vidare är det svårt att jämföra detta resultat med tidigare projekt eftersom att den 
exempelföraren som används i det här projektet med alla säkerhet skiljer sig från de 
exempelförare som används i projekten som beskrivs i 2.7. 
 
Ingen av dem utvecklade förarna har lyckats efterlikna exempelföraren på ett bra sätt. De 
artificiella förarna håller annorlunda hastigheter, väljer annorlunda körlinjer och 
introducerar onödiga sladdar. Den förare som har lyckats att efterlikna exempelföraren bäst 
är DHH som lyckas hålla liknande hastigheter i kurvor men inte på raksträckor. Att DHH 
liknar exempelföraren mest av alla förare är ännu en sak som talar för att just DHH är den 
bästa föraren. 
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6.2 Diskussion 

I en så teknisk värld som den vi lever i är det viktigt att försöka nå nya höjder inom alla 
tänkbara fält för att utvecklas. Detta gäller även underhållning och transport. Det här 
projektet bidrar till bilspelsindustrin då resultaten visar vad som är lämpligt och olämpligt att 
göra när man skapar artificiella bilförare som styrs av exempelinlärda ANN. Det finns många 
olika sätt att skapa AI. Att använda exakt den implementationen som beskrivs som den bästa 
i den här rapporten är inte att rekommendera då den har för många brister för att användas 
kommersiellt. Många förbättringar behövs då föraren presterar väldigt ojämnt och ofta 
väldigt dåligt. Däremot så har detta arbetet bidragit till kunskap om vad för sorts 
implementation som bör användas om någon skulle försöka att implementera AI till bilspel 
med hjälp av exempelinlärda ANN. Med erfarenheter från detta projekt i åtanke så behöver 
mycket arbete läggas på att göra AI som styrs av exempelinlärda ANN. Det är möjligt att 
andra sorters AI kan prestera bättre med mindre arbete . Därför bör alternativa AI-tekniker 
undersökas innan ett stort projekt påbörjas. Om exempelinlärda ANN ändå används så tyder 
allt i den här rapporten på att delade nätverk, högnivå output och högnivå input bör 
användas. Förutom den kunskapen om vad för slags implementation som bör användas så 
har arbetet även bekräftat att delade nätverk kan ha fördelar emot sammanslagna. Även om 
detta är känt sedan tidigare så är det nu bekräftat att det gäller även för bil-AI. 
 
Det är även tänkbart att slutsatser från detta arbete kan vara användbara för att styra 
verkliga bilar. Som verkligheten ser ut idag är flera miljoner människor beroende av bilar för 
att ta sig från punkt A till punkt B. Folk kör till och från jobb på mornar och kvällar då de är 
både trötta och stressade. Att kunna sätta sig i sin egen personbil, ange en destination och ta 
sig dit som om det vore en personlig tågresa skulle säkerligen underlätta för många. Antalet 
dödsfall i trafiken sjunker i Sverige för varje år som går (International Traffic Safety Data and 
Analysis Group, 2012). Kanske skulle AI styrda bilar kunna minska antalet dödsfall 
ytterligare? I en värld där mänskliga fel utesluts borde riskerna för trafikolyckor rimligtvis 
minska, men mjukvara kan såklart också fela. Vad händer om den gör det? Vems fel är det 
då? Kan en människa bli ersättningsskyldig till en annan människa på grund av att dennes bil 
har burit sig illa åt? Vad händer om yttre faktorer som vilda djur spelar in? Det kommer 
förmodligen ta flera år innan sådana frågor kan besvaras då det kommer ta flera år innan en 
artificiell förare ens har tillåtelse att vistas på allmän väg. Redan nu är vi en god bit på väg 
med till exempel kommersiella bilar som fickparkerar automatiskt. Kanske är nästa steg 
verklig AI-styrd racing under kontrollerade former? 
 
Om exempelinlärda ANN ska användas för att styra bilar tyder resultatet från det här 
projektet på att högnivåoutput bör användas. Att använda GPS som högnivåinput (som 
substitut till en lookaheadsensor) skulle förmodligen inte fungera helt felfritt. Detta på grund 
av att en GPS är alldeles för opålitlig då den kan ha flera sekunders fördröjning och dessutom 
stora fel. Det låter kanske inte som så farligt, men om en bil åker i 100km/h så är det alldeles 
för vanskligt att förlita sig på något så osäkert som en GPS. Kanske kan en slinga i vägen 
fungera som högnivåinput genom att ge information om hur vägen ser ut nu och framöver.  
Att använda ANN överhuvudtaget är kanske inte det bästa alternativet för att styra bilar 
bland levande människor. Kanske är något mer statiskt tillvägagångssätt som beskrevs i 2.1 
bättre och säkrare givet att alla bilar fungerar på samma sätt.  
 



 

 33 

6.3 Framtida arbete 

Trots att en stor mängd data har samlats in under arbetets gång så skulle projektet gynnas av 
ännu mer data. Att låta förarna tränas fler gånger och på fler banor hade bidragit till att få ett 
tydligare resultat. Då resultatet från förarna var något av en besvikelse hade ett framtida 
arbete inneburit att försöka förbättra förarnas resultat till varje pris. Detta arbete hade 
bestått i att finputsa input och justera nätverken. Det hade varit intressant att se om det 
förarnas beteende hade förbättrats ytterligare genom att träna förarnas nätverk över ännu 
fler epoker. Det kan också vara rimligt att testa exempel från mer beräkneliga källor än 
mänskliga förare så som deterministiska artificiella förare som kör på ett förutbestämt sätt. 
Detta på grund av att mänskliga förare är väldigt svåra att imitera som Muñoz, Gutierrez och 
Sanchis (2009) påpekar. Hade resultatet sedan blivit bättre (i den mån att förarna klarade av 
att köra ett fullt varv oftare) så hade det varit rimligt att testa att använda exempel från andra 
banor än de som förarna ska köra på för att se om förarna kan lära sig att generalisera. Det 
hade varit mycket intressant att se hur förarna hade klarat av att köra på de olika banorna 
med ett universal-exempel.  
 
I 3.1.3 beskrevs bland annat en avgränsning om hybrider. Det hade varit ett mycket 
intressant tillägg att använda diverse olika hybrider av förare. Förare som använder både 
rangefinders och lookaheadsensor eller förare som använder både hög- och lågnivåoutput 
som samspelar på något vis. Detta hade bidragit ytterligare till vetskapen om vad en skicklig 
artificiell förare består utav. 
 
För de förare som har en delad nätverksarkitektur är det möjligt att blanda olika tränade 
nätverk. Detta innebär till exempel att det för föraren med högnivåinput och högnivåoutput 
går att välja ut det bästa tränade nätverket som bestämmer bilens hastighet och det bästa 
tränade nätverket som bestämmer bilens position. På så sätt skulle det eventuellt vara möjligt 
att koppla ett visst felvärde till ett visst beteende vilket inte verkar vara möjligt just nu. Det 
har visat sig att ett lågt felvärde inte behöver betyda att föraren kör bra. Kanske finns det 
något specifikt felvärde som är mer åtråvärt hos ett visst nätverk.  
 
Det hade även varit intressant att testa andra sorters nätverksarkitekturer än just ”Feed-
forward”. Det hade varit väldigt intressant att se hur ett nätverk med minne (till exempel ett 
”Elmann-nätverk”) hade presterat i jämförelse med nätverk utan minne. 
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Appendix A  -  Fullständigt resultat 

I Tabell 10 visas det det fullständiga resultatet från projektet exklusive kommenterar. Här 
följer en förklaring på tabellens kolumner: ”Namn” är namnet på det sparade nätverket, 
”Bana” är banans nummer, ”Förare” är namnet på föraren, ”Epoker” är antalet epoker som 
föraren har tränats över, ”Ex” är namnet på exempelfilen, ”Topp” är förarens topphastighet, 
”Bästa tid/ Sträcka åkt” är den tid som föraren uppnått, alternativt antalet procent av banan 
som föraren lyckats färdas. Om föraren har ett sammanslaget nätverk är ”Error / Speed 
error” nätverkets felvärde och ”Bit fail / Course error” är bitfelet (hur många bitar som skiljer 
sig från det eftersträvade värdet). Om föraren istället har delade nätverk är ”Error / Speed 
error” felvärdet för hastighetsnätverket och ”Bit fail/ Course error” är felvärdet för 
kursnätverket. Banornas namn representeras med nummer. Figur 7 visar vilket nummer som 
är vilken bana. 

Tabell 10 Det fullständiga resultatet exklusive kommentarer. 

         

Namn Bana Förare Epoker Ex Topp 
Bästa tid / 
Sträcka åkt 

Error / Speed 
error 

Bit fail / 
Course error 

- f1 Mänskl. - - 240 01:13:32 - - 

f1.100k f1 SHH 100k f1 135 02:43:92 0,01344722 48 

f1.100k.2 f1 SHH 100k f1 152 10,6% 0,013774007 48 

f1.100k.3 f1 SHH 100k f1 135 03:22:95 0,013659793 48 

f1.100k.4 f1 SHH 100k f1 167 59,8% 0,013690902 48 

f1.100k.5 f1 SHH 100k f1 149 13,2% 0,017797068 62 

f1.100k.6 f1 SHH 100k f1 118 11,5% 0,013548319 48 

f1.100k.7 f1 SHH 100k f1 189 9,4% 0,010949398 48 

f1.100k.8 f1 SHH 100k f1 115 10,7% 0,013946635 48 

f1.100k.9 f1 SHH 100k f1 175 11,0% 0,013891392 48 

f1.100k.10 f1 SHH 100k f1 162 11,9% 0,013654041 48 

f1.1m f1 SHH 1m f1 89 03:30:94 0,011503827 48 

f1.1m.2 f1 SHH 1m f1 0 0,0% 0,018634543 48 

f1.100k.1 f1 SHL 100k f1 161 8,2% 0,049619444 1252 

f1.100k.2 f1 SHL 100k f1 170 9,1% 0,045021251 1228 

f1.100k.3 f1 SHL 100k f1 157 10,2% 0,073909581 2492 

f1.100k.4 f1 SHL 100k f1 164 9,2% 0,04631146 1101 

f1.100k.5 f1 SHL 100k f1 162 10,3% 0,049378712 1129 

f1.100k.6 f1 SHL 100k f1 162 8,3% 0,052689951 1187 

f1.100k.7 f1 SHL 100k f1 170 8,1% 0,045740914 1073 

f1.100k.8 f1 SHL 100k f1 155 8,4% 0,05202309 1275 

f1.100k.9 f1 SHL 100k f1 171 10,2% 0,052674852 1107 

f1.100k.10 f1 SHL 100k f1 167 10,9% 0,049569659 1031 

f1.1m f1 SHL 1m f1 174 9,4% 0,038865484 924 

f1.1m.2 f1 SHL 1m f1 171 8,3% 0,047396489 1227 

f1.100k.1 f1 SLH 100k f1 156 10,6% 0,0137784 48 

f1.100k.2 f1 SLH 100k f1 181 10,8% 0,013609705 48 

f1.100k.3 f1 SLH 100k f1 158 10,4% 0,013712323 48 

f1.100k.4 f1 SLH 100k f1 160 10,9% 0,013798635 48 

f1.100k.5 f1 SLH 100k f1 165 10,9% 0,013664779 48 
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f1.100k.6 f1 SLH 100k f1 154 10,6% 0,013816447 48 

f1.100k.7 f1 SLH 100k f1 139 10,9% 0,013539694 48 

f1.100k.8 f1 SLH 100k f1 168 10,2% 0,013597868 48 

f1.100k.9 f1 SLH 100k f1 20 0,0% 0,013843952 48 

f1.100k.10 f1 SLH 100k f1 160 9,2% 0,01380847 48 

f1.1m f1 SLH 1m f1 165 12,0% 0,013766719 48 

f1.1m.2 f1 SLH 1m f1 176 10,5% 0,013635382 48 

f1.100k.1 f1 SLL 100k f1 165 9,7% 0,044734679 1116 

f1.100k.2 f1 SLL 100k f1 170 10,1% 0,041350316 1005 

f1.100k.3 f1 SLL 100k f1 153 9,1% 0,046969865 1094 

f1.100k.4 f1 SLL 100k f1 168 10,3% 0,039585602 994 

f1.100k.5 f1 SLL 100k f1 176 10,4% 0,036064196 810 

f1.100k.6 f1 SLL 100k f1 178 10,8% 0,038651303 860 

f1.100k.7 f1 SLL 100k f1 167 8,6% 0,041531257 1065 

f1.100k.8 f1 SLL 100k f1 158 9,8% 0,050557416 1322 

f1.100k.9 f1 SLL 100k f1 166 10,2% 0,040794835 1038 

f1.100k.10 f1 SLL 100k f1 175 10,0% 0,040017761 1060 

f1.1m.1 f1 SLL 1m f1 170 9,6% 0,036133967 777 

f1.1m.2 f1 SLL 1m f1 177 8,3% 0,030885357 670 

f1.100k f1 DHH 100k f1 169 10,0% 0,000901113 0,0264874 

f1.100k.2 f1 DHH 100k f1 156 11,7% 0,00090264 0,0264874 

f1.100k.3 f1 DHH 100k f1 147 17,6% 0,00128152 0,0264874 

f1.100k.4 f1 DHH 100k f1 154 9,3% 0,00101821 0,0264874 

f1.100k.5 f1 DHH 100k f1 158 11,0% 0,000766705 0,0264874 

f1.100k.6 f1 DHH 100k f1 161 11,0% 0,000755507 0,0211061 

f1.100k.7 f1 DHH 100k f1 185 38,6% 0,000638999 0,0264874 

f1.100k.8 f1 DHH 100k f1 181 01:22:85 0,000589113 0,023279 

f1.100k.9 f1 DHH 100k f1 153 11,4% 0,00117552 0,0264874 

f1.100k.10 f1 DHH 100k f1 161 10,1% 0,000828579 0,0199902 

f1.1m f1 DHH 1m f1 0 0,0% ? 0,026487373 

f1.1m.2 f1 DHH 1m f1 161 12,4% 0,000554705 0,0264874 

f1.100k.1 f1 DHL 100k f1 181 9,2% 0,0567751 0,00474172 

f1.100k.2 f1 DHL 100k f1 179 8,6% 0,0631071 0,00607365 

f1.100k.3 f1 DHL 100k f1 179 9,3% 0,0659917 0,00607366 

f1.100k.4 f1 DHL 100k f1 169 9,0% 0,0697059 0,00607366 

f1.100k.5 f1 DHL 100k f1 174 9,3% 0,0612977 0,00607366 

f1.100k.6 f1 DHL 100k f1 172 8,9% 0,0708809 0,00607366 

f1.100k.7 f1 DHL 100k f1 181 9,1% 0,0582453 0,00465785 

f1.100k.8 f1 DHL 100k f1 175 8,9% 0,0638696 0,00448396 

f1.100k.9 f1 DHL 100k f1 159 10,2% 0,0696883 0,00607366 

f1.100k.10 f1 DHL 100k f1 173 9,2% 0,0640211 0,00541063 

f1.1m.1 f1 DHL 1m f1 175 8,9% 0,0676771 0,00443296 

f1.1m.2 f1 DHL 1m f1 180 9,0% 0,0428069 0,00368716 

f1.100k.1 f1 DLH 100k f1 173 9,2% 0,000677489 0,0264874 

f1.100k.2 f1 DLH 100k f1 164 9,3% 0,000991459 0,0264874 

f1.100k.3 f1 DLH 100k f1 155 9,3% 0,00109295 0,0264874 
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f1.100k.4 f1 DLH 100k f1 146 12,1% 0,00111707 0,0264874 

f1.100k.5 f1 DLH 100k f1 169 11,6% 0,000607512 0,0264874 

f1.100k.6 f1 DLH 100k f1 170 11,0% 0,00079687 0,0264874 

f1.100k.7 f1 DLH 100k f1 158 11,0% 0,00103459 0,0264874 

f1.100k.8 f1 DLH 100k f1 160 10,6% 0,00113173 0,0233094 

f1.100k.9 f1 DLH 100k f1 174 11,1% 0,00094497 0,0264874 

f1.100k.10 f1 DLH 100k f1 158 11,8% 0,000651968 0,0264874 

f1.1m.1 f1 DLH 1m f1 162 11,1% 0,000817336 0,0264874 

f1.1m.2 f1 DLH 1m f1 148 10,4% 0,000715058 0,0264874 

f1.100k.1 f1 DLL 100k f1 170 10,1% 0,0552576 0,00607366 

f1.100k.2 f1 DLL 100k f1 167 9,7% 0,0604219 0,00607366 

f1.100k.3 f1 DLL 100k f1 162 10,3% 0,0782837 0,00607366 

f1.100k.4 f1 DLL 100k f1 170 9,5% 0,0786926 0,00607366 

f1.100k.5 f1 DLL 100k f1 174 9,1% 0,0558298 0,00607366 

f1.100k.6 f1 DLL 100k f1 163 9,2% 0,06761 0,00607366 

f1.100k.7 f1 DLL 100k f1 177 9,8% 0,0578132 0,00607366 

f1.100k.8 f1 DLL 100k f1 160 9,3% 0,068084 0,00607366 

f1.100k.9 f1 DLL 100k f1 169 9,8% 0,0598037 0,00607366 

f1.100k.10 f1 DLL 100k f1 173 9,5% 0,0600222 0,00607365 

f1.1m.1 f1 DLL 1m f1 178 9,5% 0,0449257 0,00607366 

f1.1m.2 f1 DLL 1m f1 177 10,5% 0,0470738 0,00607365 

- f2 Mänskl. - - 277 01:31:86 - - 

f2.100k.1 f2 SHH 100k f2 140 24,3% 0.0045186849 0 

f2.100k.2 f2 SHH 100k f2 139 21,6% 0.0045199231 0 

f2.100k.3 f2 SHH 100k f2 153 24,2% 0.0042722011 0 

f2.100k.4 f2 SHH 100k f2 139 24,7% 0.0043015061 0 

f2.100k.5 f2 SHH 100k f2 139 25,4% 0.0045238826 0 

f2.100k.6 f2 SHH 100k f2 146 24,3% 0.0044320482 0 

f2.100k.7 f2 SHH 100k f2 161 25,3% 0.0043147136 0 

f2.100k.8 f2 SHH 100k f2 171 25,0% 0.0038596722 0 

f2.100k.9 f2 SHH 100k f2 165 32,3% 0.0046308017 0 

f2.100k.10 f2 SHH 100k f2 142 25,0% 0.0046773232 0 

f2.1m.1 f2 SHH 1m f2 178 73,8% 0,004150474 0 

f2.1m.2 f2 SHH 1m f2 156 22,1% 0,004132852 0 

f2.100k.1 f2 SHL 100k f2 166 18,4% 0.0469491966 1302 

f2.100k.2 f2 SHL 100k f2 172 9,4% 0.0433722213 1322 

f2.100k.3 f2 SHL 100k f2 167 20,7% 0.0406175219 1164 

f2.100k.4 f2 SHL 100k f2 156 18,3% 0.0463061593 1297 

f2.100k.5 f2 SHL 100k f2 164 17,9% 0.0504117869 1409 

f2.100k.6 f2 SHL 100k f2 171 12,3% 0.0310911667 849 

f2.100k.7 f2 SHL 100k f2 165 17,9% 0.0468843393 1200 

f2.100k.8 f2 SHL 100k f2 166 23,8% 0.0484361909 1198 

f2.100k.9 f2 SHL 100k f2 160 18,5% 0,038651235 1033 

f2.100k.10 f2 SHL 100k f2 168 11,6% 0,046876125 1267 

f2.1m.1 f2 SHL 1m f2 164 9,5% 0,042623948 1097 

f2.1m.2 f2 SHL 1m f2 162 14,0% 0,033730637 926 



 

 39 

f2.100k.1 f2 SLH 100k f2 149 7,7% 0,006689873 6 

f2.100k.2 f2 SLH 100k f2 131 11,0% 0,004639336 0 

f2.100k.3 f2 SLH 100k f2 75 0,2% 0,005846579 0 

f2.100k.4 f2 SLH 100k f2 105 1,7% 0,005138292 1 

f2.100k.5 f2 SLH 100k f2 150 7,3% 0,004936771 6 

f2.100k.6 f2 SLH 100k f2 148 7,4% 0,005404061 14 

f2.100k.7 f2 SLH 100k f2 153 24,7% 0,004442032 0 

f2.100k.8 f2 SLH 100k f2 140 7,1% 0,004522509 0 

f2.100k.9 f2 SLH 100k f2 139 9,1% 0,005990968 4 

f2.100k.10 f2 SLH 100k f2 139 4,1% 0,004818864 0 

f2.1m.1 f2 SLH 1m f2 125 14,4% 0,00551309 0 

f2.1m.2 f2 SLH 1m f2 143 5,6% 0,005318028 0 

f2.100k.1 f2 SLL 100k f2 173 14,2% 0,0464334 1512 

f2.100k.2 f2 SLL 100k f2 175 12,6% 0,049444486 1580 

f2.100k.3 f2 SLL 100k f2 192 21,5% 0,045675583 1294 

f2.100k.4 f2 SLL 100k f2 180 11,7% 0,041122645 1331 

f2.100k.5 f2 SLL 100k f2 168 11,7% 0,04747165 1426 

f2.100k.6 f2 SLL 100k f2 162 20,8% 0,051569622 1530 

f2.100k.7 f2 SLL 100k f2 163 20,7% 0,048573334 1418 

f2.100k.8 f2 SLL 100k f2 160 12,2% 0,04331537 1177 

f2.100k.9 f2 SLL 100k f2 170 10,5% 0,050376829 1371 

f2.100k.10 f2 SLL 100k f2 169 21,1% 0,047917474 1636 

f2.1m.1 f2 SLL 1m f2 179 13,3% 0,048484843 1251 

f2.1m.2 f2 SLL 1m f2 169 12,9% 0,037315909 1087 

f2.100k.1 f2 DHH 100k f2 154 25,8% 0,00165787 0,00769051 

f2.100k.2 f2 DHH 100k f2 157 20,6% 0,00134765 0,0101369 

f2.100k.3 f2 DHH 100k f2 166 34,0% 0,000970415 0,00777354 

f2.100k.4 f2 DHH 100k f2 153 74,8% 0,0014735 0,00796549 

f2.100k.5 f2 DHH 100k f2 167 74,6% 0,00119308 0,00841444 

f2.100k.6 f2 DHH 100k f2 147 74,6% 0,0016692 0,00713587 

f2.100k.7 f2 DHH 100k f2 109 7,2% 0,00101813 0,00783255 

f2.100k.8 f2 DHH 100k f2 156 25,9% 0,00154272 0,00983312 

f2.100k.9 f2 DHH 100k f2 151 20,9% 0,00134149 0,00835421 

f2.100k.10 f2 DHH 100k f2 153 24,5% 0,00139888 0,00695635 

f2.1m.1 f2 DHH 1m f2 138 22,6% 0,00056005 0,00682138 

f2.1m.2 f2 DHH 1m f2 146 36,6% 0,00142098 0,00867024 

f2.100k.1 f2 DHL 100k f2 151 18,4% 0,0710434 0,0114469 

f2.100k.2 f2 DHL 100k f2 169 17,3% 0,0585022 0,0114469 

f2.100k.3 f2 DHL 100k f2 160 10,9% 0,0519959 0,0114469 

f2.100k.4 f2 DHL 100k f2 167 9,1% 0,0539762 0,0114469 

f2.100k.5 f2 DHL 100k f2 172 24,8% 0,0590582 0,0114469 

f2.100k.6 f2 DHL 100k f2 168 11,0% 0,0672235 0,0114469 

f2.100k.7 f2 DHL 100k f2 170 20,7% 0,0637273 0,0114469 

f2.100k.8 f2 DHL 100k f2 169 12,8% 0,061844 0,0114469 

f2.100k.9 f2 DHL 100k f2 165 21,2% 0,0534254 0,0114469 

f2.100k.10 f2 DHL 100k f2 159 18,3% 0,0762482 0,0114469 
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f2.1m.1 f2 DHL 1m f2 154 18,6% 0,065654 0,0114469 

f2.1m.2 f2 DHL 1m f2 166 8,0% 0,0467284 0,0114469 

f2.100k.1 f2 DLH 100k f2 112 2,2% 0,00122376 0,00840548 

f2.100k.2 f2 DLH 100k f2 156 9,5% 0,000582311 0,00986395 

f2.100k.3 f2 DLH 100k f2 138 3,9% 0,000508952 0,00854798 

f2.100k.4 f2 DLH 100k f2 143 6,9% 0,00153528 0,0113426 

f2.100k.5 f2 DLH 100k f2 136 12,6% 0,000547525 0,0102715 

f2.100k.6 f2 DLH 100k f2 156 11,9% 0,00113397 0,00906682 

f2.100k.7 f2 DLH 100k f2 160 24,0% 0,00129793 0,0085714 

f2.100k.8 f2 DLH 100k f2 134 3,0% 0,00135068 0,0077694 

f2.100k.9 f2 DLH 100k f2 150 5,2% 0,00105987 0,013267 

f2.100k.10 f2 DLH 100k f2 129 21,7% 0,00116754 0,010452 

f2.1m.1 f2 DLH 1m f2 142 11,3% 0,00115475 0,0113341 

f2.1m.2 f2 DLH 1m f2 129 12,6% 0,000807254 0,00860849 

f2.100k.1 f2 DLL 100k f2 161 11,8% 0,0725075 0,0114469 

f2.100k.2 f2 DLL 100k f2 174 12,5% 0,0678519 0,0114469 

f2.100k.3 f2 DLL 100k f2 170 12,7% 0,0650163 0,0114469 

f2.100k.4 f2 DLL 100k f2 175 20,2% 0,0744876 0,0114469 

f2.100k.5 f2 DLL 100k f2 168 11,8% 0,0550863 0,0114469 

f2.100k.6 f2 DLL 100k f2 155 12,3% 0,0631427 0,0114469 

f2.100k.7 f2 DLL 100k f2 161 21,0% 0,0586777 0,0114469 

f2.100k.8 f2 DLL 100k f2 171 7,9% 0,0672789 0,0114469 

f2.100k.9 f2 DLL 100k f2 170 8,0% 0,0731867 0,0114469 

f2.100k.10 f2 DLL 100k f2 170 20,6% 0,0749913 0,0114469 

f2.1m.1 f2 DLL 1m f2 172 10,2% 0,0619035 0,0114469 

f2.1m.2 f2 DLL 1m f2 199 20,7% 0,0536097 0,0114469 

- f3 Mänskl. - - 236 01:12:08 - - 

f3.100k.1 f3 SHH 100k f3 145 55,7% 0,005610971 0 

f3.100k.2 f3 SHH 100k f3 144 33,2% 0,00655407 0 

f3.100k.3 f3 SHH 100k f3 153 17,4% 0,005994829 0 

f3.100k.4 f3 SHH 100k f3 189 25,3% 0,006458884 0 

f3.100k.5 f3 SHH 100k f3 161 17,9% 0,005844746 0 

f3.100k.6 f3 SHH 100k f3 152 7,2% 0,006285379 0 

f3.100k.7 f3 SHH 100k f3 170 20,4% 0,007074815 0 

f3.100k.8 f3 SHH 100k f3 148 28,3% 0,006335977 0 

f3.100k.9 f3 SHH 100k f3 135 18,8% 0,009372884 0 

f3.100k.10 f3 SHH 100k f3 156 17,5% 0,006388194 0 

f3.1m.1 f3 SHH 1m f3 113 03:23:71 0,005470142 0 

f3.1m.2 f3 SHH 1m f3 159 26,8% 0,00588839 0 

f3.100k.1 f3 SHL 100k f3 195 15,2% 0,031150976 688 

f3.100k.2 f3 SHL 100k f3 192 13,4% 0,031850528 826 

f3.100k.3 f3 SHL 100k f3 190 11,3% 0,038054463 805 

f3.100k.4 f3 SHL 100k f3 192 10,3% 0,032801006 792 

f3.100k.5 f3 SHL 100k f3 195 11,6% 0,034609664 767 

f3.100k.6 f3 SHL 100k f3 190 10,1% 0,031394515 631 

f3.100k.7 f3 SHL 100k f3 196 12,8% 0,028249485 583 



 

 41 

f3.100k.8 f3 SHL 100k f3 178 10,7% 0.0408604071. 1172 

f3.100k.9 f3 SHL 100k f3 181 12,3% 0,035769772 706 

f3.100k.10 f3 SHL 100k f3 194 10,7% 0,038953777 834 

f3.1m.1 f3 SHL 1m f3 199 10,2% 0,024743833 467 

f3.1m.2 f3 SHL 1m f3 193 11,7% 0,024746569 561 

f3.100k.1 f3 SLH 100k f3 145 21,6% 0,006880219 0 

f3.100k.2 f3 SLH 100k f3 151 23,5% 0,006645693 0 

f3.100k.3 f3 SLH 100k f3 136 11,5% 0,006384333 0 

f3.100k.4 f3 SLH 100k f3 156 23,1% 0,005829503 0 

f3.100k.5 f3 SLH 100k f3 140 12,2% 0,006286142 0 

f3.100k.6 f3 SLH 100k f3 161 20,0% 0,006252098 0 

f3.100k.7 f3 SLH 100k f3 152 43,5% 0,004950982 0 

f3.100k.8 f3 SLH 100k f3 150 20,4% 0,006533648 0 

f3.100k.9 f3 SLH 100k f3 153 11,8% 0,007827991 0 

f3.100k.10 f3 SLH 100k f3 139 16,2% 0,00679883 13 

f3.1m.1 f3 SLH 1m f3 161 22,5% 0,007871972 0 

f3.1m.2 f3 SLH 1m f3 143 12,3% 0,005740982 0 

f3.100k.1 f3 SLL 100k f3 165 9,1% 0,043247253 1085 

f3.100k.2 f3 SLL 100k f3 178 13,4% 0,042066712 968 

f3.100k.3 f3 SLL 100k f3 177 14,4% 0,043116931 1053 

f3.100k.4 f3 SLL 100k f3 172 14,1% 0,047138054 1171 

f3.100k.5 f3 SLL 100k f3 164 9,5% 0,046255935 1184 

f3.100k.6 f3 SLL 100k f3 154 10,9% 0,046306759 1106 

f3.100k.7 f3 SLL 100k f3 182 9,4% 0,045381885 1097 

f3.100k.8 f3 SLL 100k f3 181 19,3% 0,041748177 1009 

f3.100k.9 f3 SLL 100k f3 158 8,3% 0,045120094 1167 

f3.100k.10 f3 SLL 100k f3 182 18,9% 0,045259997 1103 

f3.1m.1 f3 SLL 1m f3 185 23,4% 0,035879239 951 

f3.1m.2 f3 SLL 1m f3 179 8,2% 0,045578022 936 

f3.100k.1 f3 DHH 100k f3 148 21,3% 0,000955989 0,0123777 

f3.100k.2 f3 DHH 100k f3 146 66,6% 0,00102373 0,0105513 

f3.100k.3 f3 DHH 100k f3 147 24,0% 0,00106059 0,014654 

f3.100k.4 f3 DHH 100k f3 147 25,4% 0,000954088 0,00975527 

f3.100k.5 f3 DHH 100k f3 146 55,7% 0,00096804 0,0116453 

f3.100k.6 f3 DHH 100k f3 149 33,4% 0,000915701 0,0103159 

f3.100k.7 f3 DHH 100k f3 162 53,8% 0,00077534 0,0116617 

f3.100k.8 f3 DHH 100k f3 143 31,0% 0,00102136 0,0122864 

f3.100k.9 f3 DHH 100k f3 146 58,3% 0,000985628 0,0120834 

f3.100k.10 f3 DHH 100k f3 148 28,9% 0,000898991 0,0150587 

f3.1m.1 f3 DHH 1m f3 140 46,3% 0,0010075 0,00993977 

f3.1m.2 f3 DHH 1m f3 152 22,5% 0,000911813 0,00990964 

f3.100k.1 f3 DHL 100k f3 198 15,5% 0,039127 0,00676356 

f3.100k.2 f3 DHL 100k f3 191 16,4% 0,0535291 0,00718054 

f3.100k.3 f3 DHL 100k f3 191 17,1% 0,0356788 0,00678146 

f3.100k.4 f3 DHL 100k f3 196 14,6% 0,0448597 0,00738058 

f3.100k.5 f3 DHL 100k f3 186 10,1% 0,0504053 0,00735481 
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f3.100k.6 f3 DHL 100k f3 189 16,7% 0,0512246 0,00708913 

f3.100k.7 f3 DHL 100k f3 199 11,7% 0,046206 0,00741191 

f3.100k.8 f3 DHL 100k f3 196 15,0% 0,0405624 0,00704068 

f3.100k.9 f3 DHL 100k f3 190 15,8% 0,0535803 0,0068387 

f3.100k.10 f3 DHL 100k f3 186 15,5% 0,0504531 0,00685309 

f3.1m.1 f3 DHL 1m f3 198 14,7% 0,0299501 0,00741399 

f3.1m.2 f3 DHL 1m f3 202 13,7% 0,0431642 0,00752238 

f3.100k.1 f3 DLH 100k f3 148 21,2% 0,0009752 0,0118521 

f3.100k.2 f3 DLH 100k f3 141 10,5% 0,00102072 0,0109581 

f3.100k.3 f3 DLH 100k f3 175 22,3% 0,000620066 0,0139181 

f3.100k.4 f3 DLH 100k f3 161 22,4% 0,000656998 0,0114412 

f3.100k.5 f3 DLH 100k f3 150 17,4% 0,000869076 0,0152532 

f3.100k.6 f3 DLH 100k f3 151 16,0% 0,000927792 0,0127736 

f3.100k.7 f3 DLH 100k f3 142 10,5% 0,000938149 0,015582 

f3.100k.8 f3 DLH 100k f3 153 18,9% 0,000719004 0,0135743 

f3.100k.9 f3 DLH 100k f3 146 19,0% 0,000959724 0,0128039 

f3.100k.10 f3 DLH 100k f3 157 17,8% 0,00104923 0,0152517 

f3.1m.1 f3 DLH 1m f3 144 25,7% 0,00037291 0,0119576 

f3.1m.2 f3 DLH 1m f3 148 10,0% 0,000977546 0,0135549 

f3.100k.1 f3 DLL 100k f3 183 34,2% 0,0566006 0,00739067 

f3.100k.2 f3 DLL 100k f3 183 8,5% 0,0542096 0,00697981 

f3.100k.3 f3 DLL 100k f3 166 7,9% 0,0638864 0,00617846 

f3.100k.4 f3 DLL 100k f3 161 8,6% 0,0623732 0,00636546 

f3.100k.5 f3 DLL 100k f3 179 14,0% 0,0586957 0,00556032 

f3.100k.6 f3 DLL 100k f3 155 9,7% 0,0651716 0,00786852 

f3.100k.7 f3 DLL 100k f3 175 22,3% 0,0583445 0,00681602 

f3.100k.8 f3 DLL 100k f3 178 33,3% 0,0633208 0,00552906 

f3.100k.9 f3 DLL 100k f3 186 9,3% 0,0606957 0,00585236 

f3.100k.10 f3 DLL 100k f3 166 22,4% 0,0672164 0,00552233 

f3.1m.1 f3 DLL 1m f3 187 9,1% 0,0353027 0,0053819 

f3.1m.2 f3 DLL 1m f3 168 8,4% 0,0688091 0,00626713 

- f4 Mänskl. - - 246 00:41:79 - - 

f4.100k.1 f4 SHH 100k f4 187 60,8% 0,008494168 25 

f4.100k.2 f4 SHH 100k f4 195 47,5% 0,008220772 25 

f4.100k.3 f4 SHH 100k f4 169 01:15:70 0,014997016 77 

f4.100k.4 f4 SHH 100k f4 50 0,0% 0,008728347 25 

f4.100k.5 f4 SHH 100k f4 157 28,7% 0,009295944 25 

f4.100k.6 f4 SHH 100k f4 177 30,3% 0,007764646 25 

f4.100k.7 f4 SHH 100k f4 175 48,5% 0,008174271 25 

f4.100k.8 f4 SHH 100k f4 170 58,3% 0,009253561 25 

f4.100k.9 f4 SHH 100k f4 189 48,7% 0,015065102 63 

f4.100k.10 f4 SHH 100k f4 159 26,2% 0,007817013 25 

f4.1m.1 f4 SHH 1m f4 161 50,6% 0,007893231 25 

f4.1m.2 f4 SHH 1m f4 0 0,0% 0,012026919 25 

f4.100k.1 f4 SHL 100k f4 112 5,2% 0,029766042 435 

f4.100k.2 f4 SHL 100k f4 188 27,2% 0,039284673 634 



 

 43 

f4.100k.3 f4 SHL 100k f4 165 19,6% 0,037764106 589 

f4.100k.4 f4 SHL 100k f4 99 2,2% 0,042179965 604 

f4.100k.5 f4 SHL 100k f4 153 14,6% 0,0258429 392 

f4.100k.6 f4 SHL 100k f4 118 7,3% 0,039437424 596 

f4.100k.7 f4 SHL 100k f4 172 15,7% 0,037566882 551 

f4.100k.8 f4 SHL 100k f4 112 5,0% 0,031021953 484 

f4.100k.9 f4 SHL 100k f4 112 4,8% 0,029961441 447 

f4.100k.10 f4 SHL 100k f4 109 3,1% 0,035230342 478 

f4.1m.1 f4 SHL 1m f4 144 7,3% 0,01684385 190 

f4.1m.2 f4 SHL 1m f4 112 3,4% 0,017814102 206 

f4.100k.1 f4 SLH 100k f4 165 54,9% 0,014406122 62 

f4.100k.2 f4 SLH 100k f4 0 0,0% 0,008057187 25 

f4.100k.3 f4 SLH 100k f4 181 53,1% 0,007789093 25 

f4.100k.4 f4 SLH 100k f4 22 0,0% 0,008484639 25 

f4.100k.5 f4 SLH 100k f4 185 39,3% 0,010033799 35 

f4.100k.6 f4 SLH 100k f4 0 0,0% 0,014120397 60 

f4.100k.7 f4 SLH 100k f4 180 53,1% 0,009799558 31 

f4.100k.8 f4 SLH 100k f4 171 27,8% 0,013979659 60 

f4.100k.9 f4 SLH 100k f4 85 5,0% 0,011082631 37 

f4.100k.10 f4 SLH 100k f4 188 21,2% 0,011597154 47 

f4.1m.1 f4 SLH 1m f4 37 0,0% 0,009614348 25 

f4.1m.2 f4 SLH 1m f4 178 50,6% 0,00786044 25 

f4.100k.1 f4 SLL 100k f4 94 9,6% 0,029525861 456 

f4.100k.2 f4 SLL 100k f4 113 4,5% 0,03088307 488 

f4.100k.3 f4 SLL 100k f4 204 28,4% 0,031812448 551 

f4.100k.4 f4 SLL 100k f4 123 8,6% 0,028566582 446 

f4.100k.5 f4 SLL 100k f4 209 38,6% 0,026920937 452 

f4.100k.6 f4 SLL 100k f4 203 29,1% 0,040504966 649 

f4.100k.7 f4 SLL 100k f4 213 27,8% 0,037200093 572 

f4.100k.8 f4 SLL 100k f4 115 3,4% 0,029164692 438 

f4.100k.9 f4 SLL 100k f4 112 4,2% 0,032231946 531 

f4.100k.10 f4 SLL 100k f4 114 8,5% 0,022683274 365 

f4.1m.1 f4 SLL 1m f4 94 -2,8% 0,020455958 246 

f4.1m.2 f4 SLL 1m f4 58 2,3% 0,01817064 216 

f4.100k.1 f4 DHH 100k f4 187 53,5% 0,000634114 0,0171957 

f4.100k.2 f4 DHH 100k f4 172 55,7% 0,000730665 0,014744 

f4.100k.3 f4 DHH 100k f4 177 53,8% 0,000880881 0,016184 

f4.100k.4 f4 DHH 100k f4 174 55,8% 0,000880264 0,0157037 

f4.100k.5 f4 DHH 100k f4 179 50,3% 0,0012196 0,0148367 

f4.100k.6 f4 DHH 100k f4 175 47,7% 0,000636583 0,0177187 

f4.100k.7 f4 DHH 100k f4 187 54,6% 0,000947066 0,0176767 

f4.100k.8 f4 DHH 100k f4 200 00:52:77 0,000862228 0,0183672 

f4.100k.9 f4 DHH 100k f4 179 47,1% 0,000613006 0,0149874 

f4.100k.10 f4 DHH 100k f4 175 59,8% 0,000687787 0,0160803 

f4.1m.1 f4 DHH 1m f4 177 54,6% 0,00134284 0,0178034 

f4.1m.2 f4 DHH 1m f4 170 54,7% 0,00138644 0,0145817 
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f4.100k.1 f4 DHL 100k f4 149 9,7% 0,0557649 0,00394487 

f4.100k.2 f4 DHL 100k f4 119 4,4% 0,0407401 0,00366524 

f4.100k.3 f4 DHL 100k f4 215 26,3% 0,0407827 0,00326585 

f4.100k.4 f4 DHL 100k f4 188 45,5% 0,0517775 0,0031987 

f4.100k.5 f4 DHL 100k f4 197 27,9% 0,0642329 0,00290097 

f4.100k.6 f4 DHL 100k f4 160 14,9% 0,0445605 0,00612925 

f4.100k.7 f4 DHL 100k f4 157 12,7% 0,0624679 0,00341338 

f4.100k.8 f4 DHL 100k f4 196 33,0% 0,0454135 0,00336366 

f4.100k.9 f4 DHL 100k f4 121 5,0% 0,0426366 0,00403331 

f4.100k.10 f4 DHL 100k f4 131 6,2% 0,0454426 0,00443464 

f4.1m.1 f4 DHL 1m f4 120 5,2% 0,0309206 0,00278119 

f4.1m.2 f4 DHL 1m f4 113 6,1% 0,0126231 0,0026357 

f4.100k.1 f4 DLH 100k f4 181 53,3% 0,000527276 0,0271248 

f4.100k.2 f4 DLH 100k f4 46 0,0% 0,00078008 0,0174791 

f4.100k.3 f4 DLH 100k f4 20 0,0% 0,000668844 0,0176265 

f4.100k.4 f4 DLH 100k f4 190 39,6% 0,000784455 0,0188704 

f4.100k.5 f4 DLH 100k f4 179 27,4% 0,000429612 0,0163438 

f4.100k.6 f4 DLH 100k f4 175 48,2% 0,000575731 0,0237634 

f4.100k.7 f4 DLH 100k f4 180 19,6% 0,00111075 0,0192198 

f4.100k.8 f4 DLH 100k f4 181 49,6% 0,000776519 0,0247945 

f4.100k.9 f4 DLH 100k f4 0 0,0% 0,000925366 0,0174323 

f4.100k.10 f4 DLH 100k f4 188 51,7% 0,000882451 0,0212185 

f4.1m.1 f4 DLH 1m f4 180 58,7% 0,000600777 0,0175488 

f4.1m.2 f4 DLH 1m f4 167 27,1% 0,000764423 0,0184292 

f4.100k.1 f4 DLL 100k f4 202 37,1% 0,046502 0,00311777 

f4.100k.2 f4 DLL 100k f4 203 35,9% 0,048361 0,00264166 

f4.100k.3 f4 DLL 100k f4 144 15,5% 0,0503426 0,00252121 

f4.100k.4 f4 DLL 100k f4 115 7,7% 0,0429731 0,00277126 

f4.100k.5 f4 DLL 100k f4 204 35,4% 0,0374601 0,00290925 

f4.100k.6 f4 DLL 100k f4 122 4,8% 0,0640055 0,00249883 

f4.100k.7 f4 DLL 100k f4 126 4,7% 0,0443998 0,00302276 

f4.100k.8 f4 DLL 100k f4 207 34,3% 0,0398126 0,00379443 

f4.100k.9 f4 DLL 100k f4 137 6,1% 0,0383617 0,00352536 

f4.100k.10 f4 DLL 100k f4 203 35,5% 0,0342819 0,00224877 

f4.1m.1 f4 DLL 1m f4 206 31,2% 0,0173617 0,00227014 

f4.1m.2 f4 DLL 1m f4 205 35,4% 0,0284354 0,00223526 

- f5 Mänskl. - - 241 01:18:07 - - 

f5.100k.1 f5 SHH 100k f5 146 10,1% 0,00838989 20 

f5.100k.2 f5 SHH 100k f5 168 9,0% 0,006451003 4 

f5.100k.3 f5 SHH 100k f5 48 7,8% 0,008165749 9 

f5.100k.4 f5 SHH 100k f5 151 8,7% 0,00775078 4 

f5.100k.5 f5 SHH 100k f5 195 9,2% 0,00854201 20 

f5.100k.6 f5 SHH 100k f5 156 9,6% 0,006943307 8 

f5.100k.7 f5 SHH 100k f5 150 8,9% 0,007593634 4 

f5.100k.8 f5 SHH 100k f5 165 9,3% 0,007065957 4 

f5.100k.9 f5 SHH 100k f5 155 10,0% 0,007029038 8 
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f5.100k.10 f5 SHH 100k f5 65 1,5% 0,006706625 9 

f5.1m.1 f5 SHH 1m f5 170 10,2% 0,006608749 4 

f5.1m.2 f5 SHH 1m f5 160 57,5% 0,005780881 4 

f5.100k.1 f5 SHL 100k f5 193 10,1% 0,022595832 526 

f5.100k.2 f5 SHL 100k f5 140 7,6% 0,034310717 695 

f5.100k.3 f5 SHL 100k f5 176 9,8% 0,025269402 583 

f5.100k.4 f5 SHL 100k f5 178 9,7% 0,027271841 643 

f5.100k.5 f5 SHL 100k f5 109 3,9% 0,033463892 752 

f5.100k.6 f5 SHL 100k f5 192 10,0% 0,032955535 697 

f5.100k.7 f5 SHL 100k f5 189 10,1% 0,035711024 800 

f5.100k.8 f5 SHL 100k f5 171 7,0% 0,024161529 539 

f5.100k.9 f5 SHL 100k f5 186 9,6% 0,023748044 555 

f5.100k.10 f5 SHL 100k f5 178 9,7% 0,024628427 493 

f5.1m.1 f5 SHL 1m f5 172 9,7% 0,020208048 496 

f5.1m.2 f5 SHL 1m f5 172 10,1% 0,020268675 432 

f5.100k.1 f5 SLH 100k f5 147 9,4% 0,006251739 4 

f5.100k.2 f5 SLH 100k f5 161 10,3% 0,00757498 8 

f5.100k.3 f5 SLH 100k f5 147 10,1% 0,006759863 9 

f5.100k.4 f5 SLH 100k f5 163 22,6% 0,00583014 5 

f5.100k.5 f5 SLH 100k f5 37 0,0% 0,010040921 36 

f5.100k.6 f5 SLH 100k f5 172 8,9% 0,006658076 6 

f5.100k.7 f5 SLH 100k f5 155 10,2% 0,006652495 4 

f5.100k.8 f5 SLH 100k f5 186 8,8% 0,005807607 4 

f5.100k.9 f5 SLH 100k f5 111 2,2% 0,006890798 4 

f5.100k.10 f5 SLH 100k f5 153 9,7% 0,006410651 9 

f5.1m.1 f5 SLH 1m f5 149 9,6% 0,008023235 4 

f5.1m.2 f5 SLH 1m f5 151 9,3% 0,006462794 5 

f5.100k.1 f5 SLL 100k f5 183 11,8% 0,027777514 631 

f5.100k.2 f5 SLL 100k f5 170 10,3% 0,033474363 662 

f5.100k.3 f5 SLL 100k f5 181 17,5% 0,026729588 496 

f5.100k.4 f5 SLL 100k f5 189 29,7% 0,025227949 467 

f5.100k.5 f5 SLL 100k f5 172 29,4% 0,027271876 515 

f5.100k.6 f5 SLL 100k f5 209 29,9% 0,025428779 526 

f5.100k.7 f5 SLL 100k f5 215 29,4% 0,027557211 577 

f5.100k.8 f5 SLL 100k f5 221 28,2% 0,029022694 580 

f5.100k.9 f5 SLL 100k f5 204 29,4% 0,025544073 508 

f5.100k.10 f5 SLL 100k f5 194 8,1% 0,029594217 686 

f5.1m.1 f5 SLL 1m f5 185 10,3% 0,019470744 384 

f5.1m.2 f5 SLL 1m f5 154 8,0% 0,020916512 383 

f5.100k.1 f5 DHH 100k f5 145 9,4% 0,00211328 0,0100328 

f5.100k.2 f5 DHH 100k f5 141 9,2% 0,00184483 0,0110346 

f5.100k.3 f5 DHH 100k f5 131 8,8% 0,00210639 0,0113512 

f5.100k.4 f5 DHH 100k f5 168 9,5% 0,00186423 0,00992958 

f5.100k.5 f5 DHH 100k f5 144 11,2% 0,00185979 0,0105263 

f5.100k.6 f5 DHH 100k f5 155 8,4% 0,0010527 0,0109719 

f5.100k.7 f5 DHH 100k f5 174 9,4% 0,00133752 0,0106737 
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f5.100k.8 f5 DHH 100k f5 152 29,8% 0,00143052 0,00994227 

f5.100k.9 f5 DHH 100k f5 145 11,2% 0,00229549 0,0119651 

f5.100k.10 f5 DHH 100k f5 163 30,1% 0,00125118 0,0130224 

f5.1m.1 f5 DHH 1m f5 159 10,9% 0,000620866 0,011232 

f5.1m.2 f5 DHH 1m f5 167 10,4% 0,00111617 0,0122339 

f5.100k.1 f5 DHL 100k f5 172 9,6% 0,0315208 0,0114853 

f5.100k.2 f5 DHL 100k f5 181 9,9% 0,0378434 0,00909793 

f5.100k.3 f5 DHL 100k f5 175 10,6% 0,0346541 0,00979427 

f5.100k.4 f5 DHL 100k f5 153 9,8% 0,0329648 0,00943147 

f5.100k.5 f5 DHL 100k f5 158 5,8% 0,0504591 0,00886422 

f5.100k.6 f5 DHL 100k f5 178 11,5% 0,0367689 0,0102148 

f5.100k.7 f5 DHL 100k f5 176 9,8% 0,0278734 0,00969281 

f5.100k.8 f5 DHL 100k f5 176 10,2% 0,031656 0,00890077 

f5.100k.9 f5 DHL 100k f5 168 11,3% 0,0363697 0,00992743 

f5.100k.10 f5 DHL 100k f5 178 8,2% 0,0333131 0,00850801 

f5.1m.1 f5 DHL 1m f5 197 10,0% 0,0184976 0,008433 

f5.1m.2 f5 DHL 1m f5 172 7,3% 0,012105 0,00830549 

f5.100k.1 f5 DLH 100k f5 157 9,1% 0,00175915 0,0117276 

f5.100k.2 f5 DLH 100k f5 147 8,8% 0,00172881 0,0138039 

f5.100k.3 f5 DLH 100k f5 154 10,3% 0,00160724 0,012093 

f5.100k.4 f5 DLH 100k f5 27 0,0% 0,000861007 0,0131575 

f5.100k.5 f5 DLH 100k f5 162 20,9% 0,00140726 0,0110153 

f5.100k.6 f5 DLH 100k f5 163 9,0% 0,00140755 0,0109685 

f5.100k.7 f5 DLH 100k f5 152 10,4% 0,00169776 0,0102502 

f5.100k.8 f5 DLH 100k f5 163 22,2% 0,0014915 0,010841 

f5.100k.9 f5 DLH 100k f5 147 8,8% 0,00134742 0,0141987 

f5.100k.10 f5 DLH 100k f5 164 30,6% 0,0015111 0,0115522 

f5.1m.1 f5 DLH 1m f5 160 20,0% 0,00140607 0,00957902 

f5.1m.2 f5 DLH 1m f5 164 10,1% 0,00121142 0,0124873 

f5.100k.1 f5 DLL 100k f5 220 29,7% 0,0397926 0,00836039 

f5.100k.2 f5 DLL 100k f5 181 9,1% 0,0362702 0,00812998 

f5.100k.3 f5 DLL 100k f5 224 29,8% 0,039041 0,00836624 

f5.100k.4 f5 DLL 100k f5 229 29,9% 0,0448601 0,00848722 

f5.100k.5 f5 DLL 100k f5 238 29,9% 0,0311409 0,00900503 

f5.100k.6 f5 DLL 100k f5 181 13,0% 0,036133 0,00896485 

f5.100k.7 f5 DLL 100k f5 189 12,2% 0,0274186 0,0114546 

f5.100k.8 f5 DLL 100k f5 214 29,8% 0,0375171 0,00858047 

f5.100k.9 f5 DLL 100k f5 230 29,9% 0,030451 0,00850198 

f5.100k.10 f5 DLL 100k f5 212 29,9% 0,0370586 0,00865909 

f5.1m.1 f5 DLL 1m f5 185 11,9% 0,0191843 0,0090756 

f5.1m.2 f5 DLL 1m f5 189 9,5% 0,0187335 0,00807461 
 


