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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, hösten 

2010 och hösten 2011. 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. 3D-världen som byggs upp av roboten kan sedan genereras och visas i 

användargränssnittet. 

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. 
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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 om hur 

man använder produkten 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 (ÄNDRA SÖKVÄGEN) 

/home/imap/Documents/TSRT10/ht2011/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, med ip ”10.0.0.1”. 
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8. Om allt fungerar som det ska står det nu Connected i användargränssnittets övre högra 

hörn och sensordata visas till höger. 

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. 

Det är även möjligt att efter avklarad körning studera den genererade 3D-världen i GUI:t. 

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. 

 Skriva in den IP-adress som scoutenheten har (10.0.0.1) och sedan välja 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 

Disconnect.  

Om man har avslutat uppkopplingen eller om den har brutits på annat 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 scoutenheten eller Disconnected om den inte är det. 

6.2 Lägesval 

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

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

(Satellite) eller 3D-världs läge (3D-world). 

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

bildpositioner samt positionerna där bandvagnen befunnit sig under den körningen. 

 

Figur 3. Användargränssnittet i manuellt läge. 

6.2.2 Autonomt läge 

I autonomt läge följer roboten en bana given av ett antal brytpunkter som användaren sätter 

ut. 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. 
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Figur 4. Användargränssnittet i autonomt läge. 

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 sparas även hur lång respektive lista är. 

En sparad körning 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 Hantera förbjudna områden 

I Automatiskt läge kan man markera ett område som är förbjudet för roboten att färdas i. 

Detta görs i samma fönster där man hanterar brytpunkterna. Ett förbjudet område skapas 

genom att trycka och hålla nere vänstra musknappen i ett utav hörnen som man vill att 

området ska börja och släppa den i det diagonalt motsatta området så att en rektangel skapas. 

Området kommer då att rödmarkeras. Flera områden kan skapas samtidigt. Alla områden som 

skapats kan tas bort genom att trycka på knappen ”Clear Breakpoints”. Ett exempel på hur det 

kan se ut med förbjudna områden ses i figur 5. 
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Figur. 5 Ett utklipp från Automatic-fliken där förbjudna områden används. 

6.2.2.3 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 fönstrets 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 (avsnitt 6.2.1) 

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. 

6.2.2.4 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 6 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 6. 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. 

6.2.4 3D-läge 

Genom att välja 3D-world läget längst upp i huvudfönstret kan man studera den 3D-värld som 

har genererats av roboten i det användargränssnitt som visas i figur 7. Först har man möjlighet 

att antingen generera en värld från en nyligen körd rutt eller ladda in en färdig-genererad värld 

och studera den. Man kan bestämma vad som ska visas i 3D-världen genom att kryssa i 

”Show polygon-world” och/eller ”Show point-world”. Man ska senare kunna se pilar där 

bilder har tagits ifrån genom att kryssa i ”Show picture-directions”, men den funktionaliteten 

stöds inte i nuläget. 
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Figur 7. Ett exempel på hur 3D-GUI:t kan se ut. 

 

6.2.4.1 Generera en punktmolns- eller polygonvärld 

Då genereringen av punktmolnsvärlden och polygoniseringen tar väldigt lång tid (30 min – 2 

h), är det en fördel att utföra dessa innan man vill titta på världen. Detta kan göras utanför 

GUI:t (se den tekniska dokumentationen) eller genom att använda knapparna längst upp till 

vänster i 3D-world-fliken. Punktmolnsvärlden kan i nuläget inte genereras från GUI:t, utan 

måste göras utanför. Ett exempel på hur ett punktmoln kan se ut ses i figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Ett exempel på en punktmolnsvärld av en stol i en korridor. 
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Generate Polygon-World polygoniserar den aktuella punktlistan i programmet. En fråga ställs 

huruvida man är säker på att man vill polygonisera nu eller om man först vill ladda in en 

annan punktvärld. Ett exempel på en polygoniserad värld ges i figur 9. 

 
Figur 9. Ett exempel på en polygoniserad värld av en stol i en korridor. 

 

6.2.4.2 Ladda punktmolns- eller polygonvärld 

Genom att trycka på ”Load Point World” eller ”Load Polygon World” kan man ladda in en 

tidigare skapad lista med punkter eller polygoner. Då öppnas en dialogruta där man får leta 

upp en txt-fil som beskriver en punktmolnsvärld eller en polygonvärld. 

 

6.2.4.3 Spara punktmolns- eller polygonvärld 

Den aktuella polygonvärlden kan sparas till en txt-fil genom att klicka på knappen ”Save 

Polygons to File...”. Då öppnas ett nytt fönster där namnet på den fil där man vill spara 

polygonlistan skrivs in. Ett tips är att specificera att det är en polygonlista genom att avsluta 

namnet med ”PL” tex. I nuläget måste sparningen av punktmolnsvärlden göras ifrån 

punktmolns-programmet i windows i enlighet med den tekniska dokumentationen. 

 

6.2.4.4 Förflytta sig i 3D-världen 

För att förflytta sig och se sig omkring i 3D-världen används tangentbordet och musen. 

Genom att trycka och hålla ner vänster musklick och dra musen i den riktning som man 

önskar titta åt roteras kameran så att den tittar i den önskade riktningen. Förflyttning sker mha 

tangentbordet enligt följande: 

w- rör kameran rakt fram i betraktningsriktningnen. 

s- rör kameran rakt bakåt. 

a- rör kameran rakt åt vänster 

d- rör kameran rakt åt höger. 
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q- rör kameran rakt uppåt 

e- rör kameran rakt nedåt 

 

Det går även att titta sig omkring med: 

i-Titta gradvis uppåt 

k-Titta gradvis nedåt 

j-Titta gradvis åt vänster 

l-Titta gradvis åt höger 

u-Titta gradvis bakåt 

o-Titta gradvis framåt 

 

Notera: Om man har lyckats rotera kameran så att den är upp och ned, kan kontrollerna 

upplevas som inverterade. Lösning är att inte vara upp och ned, eller gilla läget. 

 

6.2.4.5 Flytta kameran 

Om man snabbt vill transportera sig till en viss position eller rotera till en viss 

betraktningsvinkel kan man använda sig av text-edit rutan under ”Move the camera to the 

desired position”. Där kan man ange en önskad position i x,y,z koordinater med syntax ”x-

value y-value z-value”. Om inte alla tre värden anges, kommer ingen förändring att ske. Om 

man även vill ange ett betraktningsvinkel kan man ange roteringsgraderna runt varje axel med 

syntaxen ”x-rotation y-rotation z-rotation”. Ändringen genomförs genom att trycka på 

knappen ”Move Camera”. Alltså kommer ”1 2 3 4 5 6” förlytta kameran till position 

(x,y,z)=(1,2,3) med betraktning (RotateX,RotateY,RotateZ)=(4,5,6). 

 

Den nuvarande positionen anges efter ”Current Camera Position” och den nuvarande 

betraktningsvinkeln i ”Current Camera Direction”. 

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 10. 
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Figur 10. 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 11. 

 

Figur 11. 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 12. 

 

Figur 12. Kameraflikens stereovy, fullt läge. 
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6.3.4.1 Enkelvy 

I enkelvyn visas bilden från den vänstra kameran. Se Figur 13. 

 

 
Figur 13. Kameraflikens enkelvy.  

6.3.4.2 Stereovy 

I denna vy visas bilderna från vänster och höger kamera sida vid sida. Se Figur 14.  

 

 
Figur 14. 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  15. 

 

 
Figur 15. 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 16. 
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Figur 16. Kameraflikens djupvy. 

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 17. 

 

 
Figur 17. Kameraflikens tracking-vy. 
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6.3.4.6 Kamerainställningar 

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

kamerainställningar. Se Figur 18. 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 18. Kamerainställningar. 


