
AUTOMATIC CONTROL
REGLERTEKNIK
LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Sammanfattning
P̊a uppdrag av SAAB Dynamics har

under flera år en bandvagn utveck-

lats. Projektets l̊angsiktiga m̊al

är att skapa en autonom mindetek-

tionsplattform som ska kunna söka

av stora landomr̊aden efter minor.

Målen med årets projekt har varit att

förbättra bandvagnens positionering,

hinderhantering samt att ansluta en tr̊adlös handkontroll. Positioner-

ingen har förbättrats genom att införa en utökad rörelsemodell. Hinder-

hanteringen har utökats med hinderkartering samt en A*-algoritm för att

effektivt undvika detekterade hinder.

Översikt
Balrog är baserad p̊a

en mobil robotplattform

kallad MMP30. Till-

sammans med en in-

dustridator, ett an-

tal ultraljudssensorer,

en IMU, en GPS och

en tr̊adlös handkontroll

utgör det grunden för

den minröjningsrobot

som varit fokus för ett antal studentgrupper de senaste åren. Utseendet

och funktionaliteten hos bandvagnen har varierat under åren.

Balrog är helt enkelt för bra för att vara sann.
Den är troligtvis 20 år före sin tid, om inte
mer.

(Anton Pettersson, projektledare Ostende Abscondita)

Dagens Balrog är anpassad för autonom minsökning där positionering

och hinderhantering har st̊att i fokus. Balrog arbetar tillsammans med

en basstation. P̊a den finns ett grafiskt användargränssnitt som ger

nödvändig information och en översikt över Balrogs position i opera-

tionsomr̊adet. Kommunikationen mellan dessa tv̊a system sker tr̊adlöst

med hjälp av en router monterad p̊a Balrog.

Handkontroll
För enkel manövrering vid

transport och tester har

Balrog utrustats med en

tr̊adlös handkontroll. Föru-

tom full kontroll över Bal-

rogs rörelse har användaren

även möjlighet att kalla p̊a

andra viktiga funktioner, s̊a

som start, stopp och återställning av avsökningen. För största

möjliga användarvänlighet kan knapparnas funktioner mappas om i

användargränssnittet.

The hardest button to button. (Jack White)

Alla ändringar sparas dessutom p̊a bandvagnen s̊a att man vid omstart

inte behöver göra om samma ändringar igen.

Positionering
Balrogs uppgift är att söka efter minor i ett omr̊ade och markera ut

dessa i en karta. För att skattningen av minornas position ska vara

p̊alitlig är det mycket viktigt att ha en bra skattning av Balrogs position.

Årets förbättring i

positioneringen har

uppn̊atts genom att

utöka den rörelsemod-

ell som fanns fr̊an

föreg̊aende år. Modellen

har utökats genom att

införa tre nya tillst̊and:

acceleration, bias för

vinkelhastigheten och

bias för accelerationen.

Not all those who wander are lost.
(J. R. R. Tolkien)

De sensorer Balrog använder sig av för skattningen är GPS, IMU och

odometrar. Själva skattningen utförs av ett EKF (Extended Kalman

Filter) som använder den utökade rörelsemodellen. Ett partikelfilter har

även implementerats, vilket kan användas tillsammans med EKF:et.

Hinderhantering

Med ultraljudssensorer p̊a

fronten detekterar Balrog hin-

der och g̊ar in i ett hinder-

avsökningsläge. Sidosensor-

erna används sedan för att

navigera Balrog längs med

hindrets fyra sidor tills den

återvänt till sin startposi-

tion.

The greater the obstacle, the more glory in
overcoming it.

(Molière)

D̊a ett hinder avsöks beräknas samtidigt var i kartan hindret befinner sig

och den eller de aktuella kartrutorna markeras för att sedan hanteras i

ruttplaneringen.

Ruttplanering

A goal without a plan is just a wish.
(Antoine de Saint-Exupéry)

För att säkerställa att inga

minor missas och att hela

operationsomr̊adet blir avsökt

jobbar Balrog i flera steg. Den

börjar med ett enkelt zick-

zack-mönster och forsätter

sedan att kontrollera delar

av kartan som inte med

tillräckligt stor sannolikhet är

avsökta. För att inte hinder i

kartan ska bli ett problem använder ruttplaneringen sig av en AI-algoritm

kallad A* för att planera en till̊aten väg fram till nästa vägpunkt. Allt

för att säkerställa att Balrog n̊ar sitt m̊al.

Balrogs rutt g̊ar att följa i basstationens karta i realtid och där visas även

hinder samt vilka delar av kartan som redan har avsökts.

http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt10/2013/bandvagn/


