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Syfte och mål
Projektets m̊al var att skapa ett autonomt system som ska köra en radio-

styrd bil runt en bilbana med avseende p̊a b̊ade snabbhet och robusthet.

De översiktliga m̊alen med projektet var att:

•Förhöja demo-effekten med hjälp av en projektor

◦Visualiseringssystem

•Ta hänsyn till markörers placering i 3D

◦ M̊alföljningssystem

•Utveckla möjligheter att använda systemet i utbildningssyfte

◦Simuleringssystem

•Förbättra det befintliga systemet

◦Snabbare varvtid och mindre oscillationer

Systemöversikt
H̊ardvaran i systemet best̊ar

av en bilbana, radiostyrda bi-

lar, tv̊a IR-kameror, en dator

och en projektor.

Systemet delades upp i fyra

delsystem.

Målföljningssystemet skattar bilens tillst̊and utifr̊an markörer p̊a bi-

larna. Tillst̊anden används av reglersystemet för att styra bilen och av

visualiseringssystemet.

Reglersystem
Reglersystemet delades upp i tv̊a delsystem för att separera reglering av

bilens styrservo och bilens hastighet

PID-reglering av styrservo
Styrsystemet best̊ar av tv̊a PID-regulatorer som reglerar med avseende

p̊a bilens avvikelse i avst̊and respektive vinkel fr̊an referenssp̊aret. Regu-

latorn best̊ar ocks̊a av en framkoppling som tar referenssp̊arets vinkelde-

rivata som insignal.

Adaptiv hastighetsprofil
Det adaptiva systemet utvärderar bilens följning i realtid och uppdaterar

en hastighetsreferens.

• Itererar över 30 punkter

•Normalfördelad viktkurva

•Variansen är omvänt propor-

tionell mot bilens avvikelse fr̊an

referenssp̊aret

•Bromsning förskjuts 10 steg

bak̊at

•Konvergerar efter ca 20 varv

D̊a variansen är omvänt proportionell mot bilens avvikelse ger ett stort

avst̊andsfel upphov till liten varians, dvs en skarp inbromsning.

Simuleringssystem
En modulärt uppbyggd simulator baserad p̊a modeller av de radiostyrda

bilarna togs fram. Regulator, bilbana och fordonsmodeller kan bytas ut.

Simulatorn kan köras frist̊aende eller p̊a bilbanan med projektor.

Målföljningssystem
Målföljningssystemet tar hänsyn till markörers placering i tre dimen-

sioner genom att projicera alla identifierade markörer till en mängd

fördefinierade plan med hjälp av homogena koordinater.

•Kombinationer av markörer

söks igenom

•Special orthogonal Procrustes

problem löses för att passa in

de fördefinerade mönstren till

de funna

•Vissa kombinationer matchar

de fördefinierade mönstrena

bäst

Visualiseringssystem
För att höja demo-effekten utnyttjas en projektor som projicerar p̊a bil-

banan. Systemet kan rita ut bl.a. kört sp̊ar med färgkodat gasp̊adrag,

optimalt sp̊ar, deltider, varvtider och skattade värden av bilens position.

Resultat
Ett kört varv med adaptiv hastighetsprofil tillsammans med referenssp̊ar.

Det körda varvet är färgkodat fr̊an rött till grönt för broms respektive gas.
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