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Projektet

Under detta års projekt har fokus legat p̊a att lägga till funktionalitet i

det befintliga racetracksystemet, samt att arbeta med att göra systemet

mer moduluppbyggt för att underlätta implementation av ytterliga-

re funktionalitet i senare projekt. Projektgruppen har åstadkommit

följande systemförbättringar:

•Utformat en adaptiv hastighetsprofil baserad p̊a teori fr̊an GPGO

• Implementerat funktionalitet för hinderhantering

•Förbättrat visualiseringssystemet

•Gjort programvaran för att styra lastbilen ifr̊an en dator

Bakgrund

Det finns ett stort intresse för utveckling av autonoma fordon, b̊ade inom

forskning och fordonsindustrin. För att kunna bedriva forskning och ut-

veckling inom omr̊adet byggde avdelningen för reglerteknik p̊a Linköpings

universitet en bilbana best̊aende av radiostyrda bilar, IR-kameror och

m̊alföljningsalgoritmer under sommaren 2011. Projektet utvecklas med

m̊alet att kunna användas till laborationer i kurser inom reglerteknik.

Systembeskrivning

Utifr̊an information fr̊an IR-kamerorna kan tillst̊anden för de fordon som

är p̊a banan estimeras. Regleralgoritmer i datorn använder dessa skatt-

ningar för att styra fordonen. En projektor används för att visualisera

olika objekt p̊a banan. En lastbil styrs via dator genom en Raspberry Pi

som ställer ut spänningar till lastbilens styrdon.

Figur 1: Den Raspberry Pi och handkontroll som används till att styra

lastbilen. P̊a bilden till höger syns lastbilen under körning p̊a bilbanan.

Adaptiv hastighetsprofil - GPGO

För att minimera banans varvtid har projektgruppen utformat en adaptiv

hastighetsprofil med utg̊angspunkt i teorier inom Gaussian Processes for

Global Optimization. Genom att successivt anpassa hastigheterna i vissa

punkter p̊a banan, och att använda en spline-funktion för att beräkna

hastigheterna däremellan, anpassas hastighetsprofilen för att f̊a en lägre

varvtid.

Figur 2: Beskrivning av hur GPGO i en parameter fungerar. Vid varje

evaluering minimeras förlustfunktionen, och kunskapen om den okända

m̊alfunktionen vi vill optimera ökar.

Referensgenereringssystemet

Referensgenereringssystemets uppgift är att generera en trajekto-

ria runt ett hinder p̊a banan. Tills dess att hindret är passerat

följer bilen denna trajektoria istället för det förutbestämda opti-

mala banvarvet. För att tillräckligt snabbt kunna hitta en möjlig

körväg har algoritmen RRT - Rapidly exploring Random Tree, im-

plementerats. (Programvaran är skriven av Niclas Evestedt, ISY).

Figur 3: Omkörning i simuleringsmiljön. Grön linje är den

förutbestämda trajektorian, röd den uträknade omkörningstrajektorian.

System för hinderhantering

Hinderhanteringens uppgift är att lägga till hinder p̊a banan som

bilens virtuella sensorer sedan kan detektera. När bilen detek-

terat ett hinder skickas information till referensgenereringen som

beräknar ett nytt omkörningssp̊ar. Systemets reglering använder sedan

omkörningstrajektorian till att köra runt hindret.

•Hinder läggs till i systemet via en textfil

•Bilens virtuella sensorer kan täcka omr̊aden av olika form och storlek

Figur 4: Virtuella sensorer och beräknat omkörningssp̊ar för bilen

Visualiseringssystem

För att förbättra först̊aelsen till systemets funktioner används en pro-

jektor som projicerar bilder p̊a bilbanan. Projektorn kan bland annat

visa hinder, virtuella sensorer, förutbestämd trajektoria och fordonets

faktiska körväg.

Figur 5: Bilens virtuella sensorer detekterar hinder inom sensoromr̊adet.

Detekterade hinder byter färg fr̊an grönt till rött.
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