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1 Inledning 

Användarhandledningen beskriver hur man ska använda systemet Mobile Scout som 

utvecklats för att hantera en robot av typen MMP30. Systemet har utvecklats i CDIO-kursen 

''Reglerteknisk projektkurs'' vid Linköpings universitet under våren och hösten 2009 samt 

hösten 2010. Dokumentet förklarar först hur man snabbt kommer igång med systemet sett ur 

användarens synvinkel. Därefter beskrivs de olika delsystemen och framförallt 

användargränssnittet mer ingående. 

1.1 Användning 

Roboten ska användas till att undersöka och dokumentera farliga områden. Dels kan roboten 

styras manuellt med piltangenter eller så definierar man en bana som man vill att roboten ska 

följa. De bilder som roboten tar kan visas direkt för användaren eller sparas för senare 

användning. 

1.2 Definitioner 

Följande termer och förkortningar används i dokumentet: 

Masterenheten - laptopen hos användaren, med det grafiska gränssnittet. 

Navigationsenheten - industridatorn som sitter på bandvagnen. 

Scoutenheten - hela bandvagnen med alla tillbehör (inklusive navigationsenheten). 

ARM - Framdrivningsenhet (Advanced RISC Machine) 

GPS - Global Positioning System. Systemet bestämmer bandvagnens globala position. 

fps - Frames Per Second, antalet bilder en kamera tar per sekund.  

Stereobildpar - Två monobilder tagna med två rektifierade kameror. 

Bandvagnen - En robot av typ MMP30 bestående av motorer, chassi, batterier, hjul och 

hjulband. 

2 Beskrivning av systemet 

Systemet är uppbyggt av två delsystem, masterenheten och scoutenheten. Dessa två delsystem 

kommunicerar med varandra via ett trådlöst nätverk. Masterenheten är en laptop som används 

för att kontrollera och övervaka scoutenheten. Scoutenheten är bandvagnen som i sin tur är 

uppbyggd av två delsystem: navigationsenheten och framdrivningsenheten ARM. Figur 1 visar 

en bild av scoutenheten. De sensorer som ingår är en GPS och en stereokamera som är 

kopplad till navigationsenheten och två odometrar som är kopplade till ARM-processorn. 



  LiTH 

  Autonom bandvagn med stereokamera 2010-11-22 

 

TSRT10 8Yare  LIPs  

Systemskiss 8yare@googlegroups.com   
6 

 
Figur 1. En bild av scoutenheten 

En operatör kan styra och övervaka bandvagnen från masterenhetens användargränssnitt. 

Användargränssnittet består dels av ett manuellt läge, där operatören kan styra och övervaka 

bandvagnen manuellt. Det andra läget är ett autonomt läge. I det läget kan operatören ange ett 

antal punkter som roboten ska besöka i en viss ordning. Sedan navigerar bandvagnen 

autonomt mellan dessa punkter. Dessa punkter läggs ut på en satellitkarta och under drift kan 

man se var i kartan bandvagnen för tillfället befinner sig. Både i det manuella och i det 

autonoma läget kan scoutenheten ta bilder som visas i användargränssnittet. I 

användargränssnittet kan man göra en rad kamerainställningar. 

3 Att komma igång 

Följande steg beskriver kortfattat hur man kommer igång. Mer detaljerad beskrivning kan 

hittas längre ned i dokumentet. 

1. Slå på strömmen till scoutenheten genom att slå till strömbrytaren på bandvagnens 

chassi. 

2. Starta scoutenhetens dator genom att trycka på den svarta startknappen på datorns 

baksida. 

3. Inaktivera nätverksanslutningarna i masterenheten genom att högerklicka på 

nätverksikonen i aktivitetsfältet och kryssa ur Enable Networking. 

4. Öppna ett terminalfönster och gå till /home/user/Desktop/bandvagn-

2010/Kod/Masterenheten. 

5. Kör skriptet initMasterNetwork.sh genom att ange kommandot 

./initMasterNetwork.sh. 

6. Starta masterenhetens program genom att skriva ./Master i terminalen. 

7. Klicka på Connect i det fönster som visas. 

8. Om allt fungerar som det ska står det nu Connected i användargränssnittets övre högra 

hörn och sensordata visas till höger. 
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4 Att stänga av 

För att stänga ner systemet på ett ”mjukt” sätt trycker man på Halt-knappen i 

användargränssnittet och väntar 10 sekunder. Stäng sedan av datorn genom att trycka på 

startknappen på datorns baksida. Därefter kan strömbrytaren på bandvagnens chassi slås från. 

Programmet på masterenheten kan fortsätta att användas om man t.ex. vill ladda in tidigare 

körningar. 

5 Scoutenheten 

Scoutenheten består av navigationsenheten, ARM-enheten och bandvagnen. 

Navigationsenheten utför estimering, navigering och övergripande reglering av bandvagnen. 

Navigationsenheten kommunicerar med masterenheten, GPS:en, kameran och ARM-enheten. 

ARM-enheten reglerar bandvagnens motorer och beräknar bandens hastigheter. 

Navigationsenheten är kopplad till ARM-enheten och en GPS med två olika USB-kablar. Det 

spelar ingen roll vilken kabel som kopplas in på vilken USB-port. Kameran ansluts till 

navigationsenheten via en firewire-kabel. 

5.1 Laddning 

På robotens chassi finns det kontakter som används vid laddning av navigationsenheten. För 

att starta laddning är det bara att trycka in laddarens krokodilklämmor i kontakten på roboten. 

Batterierna är fulladdade när lampan på laddningsadaptern slocknat. När laddningen är 

slutförd slår laddaren automatiskt ifrån. 

6 Masterenheten 

Användargränssnittet är ett grafiskt gränssnitt som gör det enkelt för användaren att styra 

roboten. I GUI:t finns det möjlighet att styra roboten manuellt, lägga till en brytpunktsbana 

och skicka denna till scoutenheten samt att visa position, kamerabilder och andra sensordata. 

6.1 Anslutningsfönster 

För att mastern ska kommunicera med scoutenheten måste man upprätta en nätverkslänk 

mellan dessa. Detta görs genom att öppna fönstret Connection Window, se Figur 2. Skriv in 

den IP-adress som scoutenheten har och välj sedan Connect. Senast anslutna IP-adress är ifyllt 

som standard.  
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Figur 2. Hur Connection window ser ut i användargränssnittet. 

För att avsluta uppkopplingen med roboten väljer man File i menyraden och därefter 

alternativet Disconnect.  

Om man har avslutat uppkopplingen eller om den har brutits på annats sätt kan man koppla 

upp sig igen genom att välja File och sedan Connect. Då öppnas Connection Window och 

man gör på samma sätt som beskrevs ovan för upprätta nätverkslänken. 

Uppe i huvudfönstrets högra hörn finns en informationsruta som visar Connected om mastern 

är ansluten till scouten eller Disconnected om ingen länk finns. 

6.2 Lägesval 

Högst upp i huvudfönstrets vänstra hörn finns en lägesväljare där man kan välja mellan 

manuellt läge (Manual), autonomt läge (Automatic) eller autonomt läge med satellitkarta 

(Satellite). 

6.2.1 Manuellt läge 

Om man har valt Manual styrs roboten manuellt från masterdatorn. Då ser huvudfönstret ut 

som i Figur 3. För att börja köra manuellt klickar man först på Start. Sedan kan man klicka på 

stopp för att avsluta manuell körning eller på Reset för att nollställa roboten. 

Efter att roboten startats kan den styras med piltangenterna. Hastighet väljs med hjälp av 

slidern i mitten på huvudfönstret eller genom att trycka på W eller S på tangentbordet för att 

öka respektive sänka hastigheten. Nuvarande kommando kan ses i textrutan Current 

command. 

Sensordata från roboten visas till höger i fönstret där det finns fyra flikar och man bläddrar 

mellan dessa för att se data från önskad sensor.  

Med knappen Load Picture Path så kan man ladda en tidigare sparad körnings bildpositioner 

samt positionerna för var bandvagnen befunnit sig under den körningen. 
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Figur 3. Användargränssnittet i manuellt läge. 

6.2.2 Autonomt läge 

I autonomt läge följer roboten en bana given av ett antal brytpunkter. Huvudfönstret har 

utseendet som i Figur 4. Ett antal olika styrknappar finns för att göra det möjligt att bestämma 

vad roboten ska göra och vilken information om Scoutenheten som ska visas. Det är även 

möjligt att skapa, spara och ladda körningar. 

 

Figur 4. Användargränssnittet i autonomt läge. 
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6.2.2.1 Spara och ladda en körning samt skapa och hantera brytpunktsbanor   

Man kan spara en körning genom att trycka på Save Path. Då får man välja en mapp och ett 

filnamn som körningen ska sparas till. Körningen sparas i form av en textfil (*.txt) och består 

av en lista med brytpunkter, bildpositioner, estimerade positioner samt gps- positionerna, 

högst upp i textfilen så sparas även hur långa respektive lista är. 

En sparad körnings kan läggas till genom att välja Load Path. Då får man upp ett fönster där 

man kan leta fram en tidigare sparad textfil av en körning. 

Man kan skapa brytpunkter på raden New Breakpoint under högersidan av kartan. Varje 

brytpunkt läggs till genom att trycka på Add point. Det går även att klicka ut nya punkter 

direkt i kartan genom att högerklicka. 

För att ta bort en brytpunkt väljer man punkten i listan List of Breakpoint och trycker sedan 

på Remove point. 

6.2.2.2 Starta en brytpunktsnavigering 

När man har valt bana, skickar man brytpunkterna till roboten genom att trycka på Upload 

Break points. För att se den valda banan på kartan måste alternativet Show Breakpoint till 

vänster om kartan vara markerat. 

Scoutenheten startas genom att trycka på Start. På kartan kan man nu se robotens position i 

relation till brytpunkterna. För att se den bana roboten kör måste alternativet Show Est. 

Position på kartans vänstersida vara markerat. För att se vart man tagit bilder så markerar man 

show Picture Position. På högersidan av huvudfönstret syns sensordata på samma sätt som 

beskrivet för manuellt läge. Genom att välja Show Status öppnas fönstret Status Window. 

Längst ner i detta fönster syns nuvarande position, hastighet, vinkel, vinkelhastighet och 

brytpunkt. I tabellen ovanför syns alla värden sedan start eller då man senast valde att radera 

all data i tabellen. För att tömma tabellen trycker man på knappen Clear Data och för att 

stänga fönster väljer man knappen Close. 

6.2.2.3 Nollställning av systemet och kartan 

Roboten kan återställas genom att trycka på Reset. För att radera senaste körningen från 

kartan, välj Clear Map, och för att radera brytpunktslistan, välj Clear Break Points. 

6.2.3 Satellitläge 

I satellitläget visas en satellitkarta över ett område. Figur 5 visar en bild över satellitläget. 

Användaren kan förflytta kartan genom att trycka på w, a, s, och d på tangentbordet samt 

zooma med hjälp av r och f. Satellitvyn visar robotens senaste positioner som gröna sfärer och 

nuvarande position med en svart-vit rektangel. GPS-data visas med gula punkter och sparade 

bildpositioner med vita.  
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Figur 5. Användargränssnittet i satellitläge 

En brytpunktsbana kan läggas till genom att högerklicka på den plats på kartan dit roboten ska 

köra. När en brytpunktsbana är färdig kan den laddas upp till scoutenheten genom att man 

trycker på knappen Upload track. Tidigare brytpunkter tas automatiskt bort från scoutenheten 

när en ny lista mottages. Roboten startas och stoppas genom att trycka på knappen Start/Stop. 

Knappen Reset stannar och återställer scoutenheten. 

Om en felaktig brytpunkt har lagts till eller om man vill lägga till en ny brytpunkt kan man 

markera en tidigare punkt genom att vänsterklicka på den. Den valda brytpunkten blir då 

markerad röd. Vill man ta bort vald brytpunkt kan man trycka på knappen Delete breakpoint. 

Vill man istället lägga till en ny brytpunkt efter vald punkt högerklickar man i kartvyn där den 

nya punkten ska vara. 

Körningar kan laddas respektive sparas med hjälp av knapparna i panelen till vänster. I 

panelen till vänster visas även det antal satelliter som scoutenheten har kontakt med. Om 

antalet satelliter är större än två markeras detta genom att rutan blir grön, annars är den 

markerad röd. Det finns även möjlighet att centrera kameran på scoutenhetens position genom 

att kryssa i rutan Lock camera. 

6.3 Sensordata 

I manuellt och autonomt läge visas data från scoutenhetens sensorer i användargränssnittets 

högra del. Genom att välja flik kan användaren se data från önskad sensor. I 

sensorgränssnittets nedre del finns knappar för att stoppa och starta uppdateringen av data 

samt för att tömma tabellerna. 

6.3.1 Odometer 

Under fliken Odometer visas hastigheterna för scoutenhetens båda band i meter per sekund 

samt tillhörande tidsstämpel. Tidsstämpeln är tiden i sekunder sedan scoutprogrammet 

startade. Se Figur 6. 
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Figur 6. Fliken Odometer. 

6.3.2 GPS 

Under GPS-fliken visas avläst position samt tillhörande tidsstämpel. Ny data fås endast om 

scoutenheten har kontakt med tillräckligt många satelliter. Se Figur 7. 

 

Figur 7. Fliken GPS. 
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6.3.3 IMU 

Eftersom scoutenheten inte har någon IMU (ännu) visas inte någon data här. 

6.3.4 Kamera 

Under fliken Camera visas bilder från scoutenhetens stereokamera. Det finns fem olika 

visningslägen/vyer: enkelvy, stereovy, 3D-vy, djupvy samt tracking-vy. Under fliken finns det 

också en knapp för att ändra på inställningar relaterade till kameran. 

Om man tycker att bilderna är för små går det att dra i uppdelaren precis till vänster om 

sensorgränssnittet. Det manuella eller autonoma gränssnittet döljs då och hela programmets 

yta används till bilderna. Se Figur 8. 

 

Figur 8. Kameraflikens stereovy, fullt läge. 
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6.3.4.1 Enkelvy 

I enkelvyn visas bilden från den vänstra kameran. Se Figur 9. 

 

 
Figur 9. Kameraflikens enkelvy.  

6.3.4.2 Stereovy 

I denna vy visas bilderna från vänster och höger kamera sida vid sida. Se Figur 10.  

 

 
Figur 10. Kameraflikens stereovy. 
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6.3.4.3 3D-vy 

I 3D-vyn visas en röd-grön 3D-bild. För att uppleva 3D-effekten behöver man ett par 

glasögon med rött och grönt glas. Se Figur 11. 

 

 
Figur 11. Kameraflikens 3D-vy.  

6.3.4.4 Djupvy 

I detta visningsläge visas en djupbild, dvs. en bild som visar hur långt från kameran olika 

objekt är. De objekt som är nära kameran visas med röd färg och de som är långt bort visas 

med mörkblå färg. Se Figur 12. 

 

 
Figur 12. Kameraflikens djupvy. 
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6.3.4.5 Tracking-vy 

I tracking-läget kan man identifiera och följa rörliga objekt. En ljusgrön rektangel ritas ut runt 

varje objekt. Det totala antalet objekt som identifieras skrivs också ut. Tracking-läget bör 

endast väljas då scoutenheten står still. Se Figur 13. 

 

 
Figur 13. Kameraflikens tracking-vy. 

6.3.4.6 Kamerainställningar 

Om man i kamerafliken trycker på knappen Camera Settings visas ett fönster för 

kamerainställningar. Se Figur 14. Användaren kan välja om bilderna ska sparas och i så fall till 

vilken mapp. Det går också att ställa in antalet bilder per sekund samt upplösning. Efter att ha 

valt önskad fps och upplösning trycker man på Send för att skicka inställningarna till 

scoutenheten. Om antalet bilder per sekund väljs till noll stängs kameran av. 

 

 
Figur 14. Kamerainställningar. 


