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Version Datum Gjorda ändringar Signatur Granskare

0.1 2015-09-30 Första utkastet Projektgruppen IK, OH
0.2 2015-10-05 Andra utkastet Projektgruppen OH, HB
1.0 2015-10-06 Första versionen Projektgruppen OH, HB

Kurs: Reglerteknisk projektkurs E-mail: racetrack15@googlegroups.com
Projektgrupp: OTC Dokumentansvarig: Henrik Bäckman
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Racetrack 1

1 Inledning

Det här dokumentet är till för att speciefiera hur krav i kravspecifikationen kommer att tes-
tas. Alla krav är listade med samma struktur som i kravspecifikationen, med en tillhörande
ruta nedtill som beskriver testet i fr̊aga.

1.1 Definitioner

Här definierar vi begrepp och förkortningar som används i dokumentet.

• LiU: Linköpings Universitet.

• ISY: Institutionen för Systemteknik.

• CDIO-projekt: Projektkurs omfattande 12 högskolepoäng som ges av ISY.

• Hinder: Objekt i körbanan som markerar ej till̊aten körväg för bilen. Hinder kan
vara virtuella eller fysiska.

• Planerare: Algoritm för att generera referenstrajektoria för bilen.

• Trajektoria: Beräknad körväg med tidsstämplar som genereras av planerare eller
referensgenereringssystemet.

• Omkörning: En avvikelse fr̊an förberäknad referestrajektoria för att undvika kollision
med hinder eller fordon.

• Real-mode: Ett körläge där bilens köregenskaper anpassas för att i högre grad likna
en verklig bil.
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Racetrack 2

2 Översikt av systemet

Krav 1 Original Vid autonom körning ska bilen kunna köra 5 p̊a
varandra följande varv med alla krav (prio 1) p̊a
reglersystemet uppfyllda.

1

Kravet anses vara uppfyllt d̊a alla prio 1 krav är uppfyllda samt att
bilen kan köra 5 varv. Testas genom att kontrollera alla krav samt köra
systemet i sin helhet.

Krav 2 Original Lastbilen ska kunna styras b̊ade manuellt med hand-
kontroll och autonomt via dator.

1

Kravet anses uppfyllt om följande gäller: lastbilen kan styras manuellt
med handkontroll och lastbilen kan styras autonomt via datorn med god-
tyckliga styrkommandon.

Krav 3 Original Samtlig ny programkod ska följa Googles kodstan-
dard.

1

Kravet anses uppfyllt om all ny programkod, i jämförelse med anvisningar
för Googles kodstandard, är skriven i enlighet med kodstandarden.
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Racetrack 3

3 Regulator bil

Regulatorns uppgift är att följa en referenstrajektoria som antingen är förprogrammerad
eller genererad fr̊an planeringsalgoritmen.

Krav 4 Original En referenstrajektoria som bilen kan följa ska finnas. 1
L̊at bilen åka ett varv runt banan autonomt, om den klarar det samt att
krav 37 är uppfyllt är krav 4 verifierat.

Krav 5 Original Tv̊a parallella referensbanor som bilen kan följa ska
finnas.

2

L̊at bilen åka autonomt runt banan tv̊a g̊anger. Dena ena g̊angen kör
bilen i höger halva vägbanan och den andra g̊angen den vänstra. Klarar
bilen av detta är kravet verifierat.

Krav 6 Original Bilen ska kunna följa referenstrajektoria med maxi-
mal longitudinell avvikelse p̊a 20 mm under 80 % av
ett varv med varvtid mellan 10-15 s.

1

L̊at bilen köra runt ett varv autonomt. Spara ner den körda sträckan
och jämför den med referensbanan p̊a PC. Om den uppmätta sträckan
befinner sig inom ett avst̊and p̊a 20 mm fr̊an referensbanans normal, till
minst 80% av den uppmätta sträckan.

Krav 7 Original Bilen ska kunna följa en referenstrajektoria s̊a att den
maximala momentana longitudinella avvikelsen inte
överstiger 40 mm vid varvtid mellan 10-15 s.

1

Samma metodik som i krav 6, men den här g̊angen är avst̊andet 40 mm,
och ingen del av referensbanan f̊ar befinna sig utanför det avst̊andet.

Krav 8 Original 80 % av sträckan under ett varv, ska inte ha större av-
vikelse än 20 mm fr̊an referens i lateral led vid varvtid
mellan 10-15 s.

1

L̊at bilen köra runt ett varv autonomt. Spara ner den körda sträckan
och jämför den med referensbanan p̊a PC. Kravet är verifierat om den
uppmätta sträckan befinner sig inom ett avst̊and p̊a 20 mm fr̊an referens-
banans tangent, i minst 80% av den uppmätta sträckan.

Krav 9 Original Bilen ska kunna följa en referenstrajektoria s̊a att
den maximala momentana laterala avvikelsen inte
överstiger 40 mm vid varvtid mellan 10-15 s.

1

Samma metodik som i krav 8, men den här g̊angen är avst̊andet 40 mm,
och ingen del av referensbanan f̊ar befinna sig utanför det avst̊andet.

Krav 10 Original Bilen ska kunna följa referenstrajektoria med maxi-
mal momentan longitudinell avvikelse p̊a 70 mm vid
varierande sinusformad hastighet med periodtid mel-
lan 2.0-2.5 s, inom hastighetsintervallet 0.7-1.2 m/s.

2

L̊at bilen köra runt ett varv autonomt med en referenstrajektoria där has-
tighetsprofilen varierar sinusformat med en periotid mellan 2.0-2.5 s, samt
inom intervallet 0.7-1.2 m/s. Spara ner den körda sträckan och jämför den
med referensbanan p̊a PC.Kravet är verifierat om den uppmätta sträckan
befinner sig inom ett avst̊and p̊a 70 mm fr̊an referensbanans normal, för
hela sträckan.
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Racetrack 4

Krav 11 Original Reglersystemet ska bygga p̊a vedertagen teori, det vill
säga teori för reglering presenterad i tidsskrifter och
forskningsrapporter.

1

Kravet anses var uppfyllt om reglersystemet bygger p̊a, och liknar, ett
reglersystem fr̊an en tidsskrift eller forskningsrapport.

Krav 12 Original Regulatorn ska fungera för alla delar av banan och
parametrar eller implementation ska inte bytas ut be-
roende p̊a bansegment.

1

Kravet anses vara uppfyllt om samma regulator och implementation
används för alla olika delar av banan. Regulatorn används under test-
ning för krav 6-9.

Krav 13 Original Bilen ska vid autonomt läge i real-mode ha begränsad
hastighet- och accelerationsförm̊aga för att agera mer
verklighetstroget.

1

Starta en autonom körning och h̊all bilen stilla med dina händer, vänta
n̊agra sekunder, släpp bilen. Gör detta b̊ade i Real-mode och utan.
Om det visas en tydlig skillnad i acceleration och hastighet mellan
körningarna är kravet verifierat.
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Racetrack 5

4 Regulator lastbil

Lastbilens huvududuppgift är att autonomt köra runt banan och utgöra ett hinder för den
snabbare bilen.

Krav 14 Original En referensbana som lastbilen kan följa ska finnas. 1
L̊at lastbilen åka ett varv runt banan autonomt, om den klarar det samt
att krav 37 är uppfyllt är krav 14 verifierat.

Krav 15 Original Tv̊a parallella referensbanor som lastbilen kan följa
ska finnas.

2

L̊at lastbilen åka autonomt runt banan tv̊a g̊anger. Dena ena g̊angen
kör lastbilen i höger halva vägbanan och den andra g̊angen den vänstra.
Klarar lastbilen av detta är kravet verifierat.

Krav 16 Original Lastbilen ska kunna växla mellan de tv̊a referensba-
norna i Krav 15 under körning.

2

Lastbilen körs autonomt och under en raksträcka skickas ett komman-
do p̊a PC att byta referensbana, om lastbilen d̊a byter sida, är kravet
verifierat.

Krav 17 Original Lastbilen ska kunna följa en referensbana s̊a att 80 %
av sträckan under ett varv, inte har en större avvikelse
än 40 mm fr̊an referens i lateral led.

1

L̊at lastbilen köra runt ett varv autonomt. Spara ner den körda sträckan
och jämför den med referensbanan p̊a PC.Kravet är verifierat om den
uppmätta sträckan befinner sig inom ett avst̊and p̊a 20 mm fr̊an refe-
rensbanans tangent, i minst 80% av den uppmätta sträckan.

Krav 18 Original Lastbilen ska kunna följa en referensbana s̊a att
den maximala momentana laterala avvikelsen inte
överstiger 60 mm, p̊a ett varv.

1

Samma metodik som i krav 17, men den här g̊angen är avst̊andet 60 mm,
och ingen del av sträckan f̊ar befinna sig utanför det avst̊andet.

Krav 19 Original Krav 17 och 18 ska klaras i 5 p̊a varandra följande
varv.

1

Gör testen för krav 17 och krav 18, 5 g̊anger i rad, är de testen godkända
för samtliga 5 testfall är kravet verifierat.
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Racetrack 6

5 Planeringsalgoritm

Planeringsalgoritmen ska beräkna en referenstrajektoria för bilen att följa. Detta ska göras
för att kunna undvika hinder som skulle innebära kollision om den normala referenstra-
jektorian följs.

Krav 20 Original Planeraren ska kunna välja en trajektoria utifr̊an ett
givet optimalitetsvillkor.

1

Kravet testas genom att planaren kan generera olika möjliga trajekto-
rier och sedan välja ut den optimala enligt given kostnadsfunktion. Att
trajektorian är den optimala verifieras genom egna kontrollberäkningar.

Krav 21 Original Planeraren ska kunna upptäcka hinder och avgöra om
bilen kommer att krocka med hinder eller ej.

1

Kravet testas genom att ställa bilen p̊a banan d̊a ett hinder finns i referen-
sen. Om planeraren d̊a ger att trajektoria som följer referenstrajketorian
är i kollision s̊a är kravet verifierat.

Krav 22 Original Planeraren ska kunna upptäcka hinder inom en an-
passningsbar virtuell sensor p̊a bilen.

1

Samma test som för krav 21 görs tv̊a g̊anger, ett med hinder inom sensor
och ett med hinder utanför sensorn. Om planeraren lägger referensen
längs med originalreferensen när inget hinder finns och om planeraren
lägger referensen runt om hindret när ett hinder finns är kravet uppfyllt.

Krav 23 Original Planeraren ska kunna skapa referenstrajektorier för
omkörning av statiska objekt som finns utplacerade
i bilens referenstrajektoria d̊a bilen kör med en kon-
stant hastighet.

1

Kravet testas genom att bilen kör runt p̊a banan med konstant hastighet
med ett objekt i referensbanan, om det undviks och bilen inte kolliderar
med hindret är kravet uppfyllt.

Krav 24 Original Planeraren ska kunna skapa en referenstrajektorie för
omkörning d̊a ett objekt i rörelse befinner sig i bilens
referenstrajektoria.

1

Kravet testas genom att ett objekt i rörelse befinner sig i referensbanan
som kör l̊angsammare än bilen. Om bilen d̊a kan köra om objektet är
kravet verifierat.

Krav 25 Original Planeraren ska kontinuerligt beräkna nya referenstra-
jektorier för bilen att följa.

1

Om planeraren ger en ny trajektoria 4 g̊anger per sekund eller snabbare
anses kravet verifierat.

Krav 26 Original Om omkörning ej är möjlig ska bilen följa
framförvarande hinder alternativt stanna vid statiska
hinder längs referenstrajektoria.

1

Ett statiskt hinder placeras p̊a banan s̊a att omkörning inte är möjlig, om
bilen d̊a stannar anses första delen av kravet uppfyllt. Därefter simuleras
ett rörligt hinder som hindrar omkörning, om bilen d̊a följer hindret anses
andra delen av kravet vara uppfyllt. Om b̊ada delarna är uppfyllda är
kravet uppfyllt.

Krav 27 Original Kollision ska alltid undvikas. 1
Kravet anses uppfyllt om krav 21 och krav 23 är uppfyllda.
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Racetrack 7

6 Simuleringsmiljö

I simuleringsmiljön kan bilar, lastbil, hinder och banan simuleras. Bilar och lastbil kan
styras av regleringsalgoritmer och planeraren.

Krav 28 Original Simuleringsmiljön ska kunna rita upp statiska hinder. 1
Testas genom att placera ut statiska figurer i simuleringssystemet.

Krav 29 Original Simuleringsmiljön ska kunna rita upp stillast̊aende bi-
lar.

1

Testas p̊a samma sätt som krav 28.

Krav 30 Original Simuleringsmiljön ska kunna rita upp stillast̊aende
lastbilar.

1

Testas p̊a samma sätt som krav 28.

Krav 31 Original Simuleringsmiljön ska kunna styra bilar. 1
Testas genom att integrera ett API till simuleringssystemet som
därigenom kan styra bilarna. Att API:t fungerar testas genom att skicka
olika kommandon mellan API:t och simuleringsmiljön och visuellt kon-
statera att det fungerar. Via API:t kommer bilarna kunna styras.

Krav 32 Original Simuleringsmiljön ska kunna styra lastbilar. 1
Testas p̊a samma sätt som krav 31 men för lastbilar.

Krav 33 Original Simuleringsmiljön ska kunna rita upp den befintliga
körbanan i RT-labbet.

1

Testas genom att bygga upp labbmiljön i simuleringsprogrammet.

Krav 34 Original Simuleringsmiljön ska informera planeraren om de bi-
lar, lastbilar, hinder och den körbana som simuleras.

1

Testas genom att integrera ett API till simuleringssystemet och kontrol-
lerar detta genom att jämföra data som kommer till API:n med det som
skickas fr̊an simuleringssystemet.

Krav 35 Original Simuleringsmiljön ska kunna använda den kod som
finns skriven för det fysiska systemet. Detta s̊a att
samma kod för regulator och planerare ska kunna
användas direkt i b̊ada systemen.

1

Testas p̊a samma sätt som krav 34.

Krav 36 Original I simuleringsmiljön ska alla krav (prio 1) som har
ställts p̊a planeraren och regulatorn för bil och lastbil
vara uppfyllda.

1

Testas p̊a samma sätt som kraven (prio 1) för planeraren och regulatorn
för bil och lastbil.
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Racetrack 8

7 Visualiering

Visualieringssystemet är tänkt att ge användaren s̊aväl som projektgruppen ytterligare
information om vad som händer i systemet under p̊ag̊aende körning.

Krav 37 Original Visualiseringssystemet ska kunna rita ut bilens refe-
rens.

1

Kravet anses vara uppfyllt om visualiseringssystemet kan rita ut bilens
referens.

Krav 38 Original Visualiseringssystemet ska kunna rita ut lastbilens re-
ferens.

1

Kravet anses vara uppfyllt om visualiseringssystemet kan rita ut lastbi-
lens referens.

Krav 39 Original Visualiseringssystemet ska kunna rita ut hinder. 1
Kravet anses vara uppfyllt om visualiseringssystemet kan rita ut hinder.

Krav 40 Original Visualiseringssystemet ska kunna rita ut trajektoria
given av planeraren.

1

Kravet anses vara uppfyllt om visualiseringssystemet kan rita ut trajek-
toria given av planeraren.

Krav 41 Original Visualiseringssystemet ska kunna rita ut var p̊a given
trajektorian fr̊an planeraren bilen är tänkt att befinna
sig.

2

Kravet anses vara uppfyllt om visualiseringssystemet kan rita ut bilens
tänkta position p̊a trajektorian.
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Racetrack 9

8 Ekonomi

Projektets omfattning begränsas av ekonomin och projektgruppen har givits ett fast antal
handledningstimmar fr̊an ISY.

Krav 42 Original Varje projektmedlem ska jobba 240 timmar. Det ger
en total arbetstid p̊a 1680 timmar.

1

Om projektgruppen vid projektets slut tillsammans har levererat minst
1680 timmar och 240± 10 timmar per person anses kravet vara uppfyllt.
Detta kontrolleras med hjälp av tidsplanen.

Krav 43 Original Den sammanlagda handledningstiden f̊ar inte
överskrida 40 timmar.

1

Kravet anses uppfyllt om gruppens totala handledningstid ej har
överskridit 40 timmar. Detta kontrolleras i samr̊ad med handledare.
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Racetrack 10

9 Leverans

Krav 44 Original Vid BP2 ska kravspecifikation levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om kravspecifikationen har levererats till BP2.

Krav 45 Original Vid BP2 ska projektplan och tidsplan levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om projektplan och tidsplan har levererats till
BP2.

Krav 46 Original Vid BP2 ska systemskiss levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om systemskiss har levererats till BP2.

Krav 47 Original Vid BP3 ska designspecifikation levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om designspecifikationen har levererats till
BP3.

Krav 48 Original Vid BP3 ska testplan levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om testplanen har levererats till BP3.

Krav 49 Original Vid BP5 ska systemet uppfylla de krav som angivits
i kravspecifikationen.

1

Kravet anses vara uppfyllt om systemet uppfyller alla krav som har an-
givits i kravspecifikationen vid BP5.

Krav 50 Original Vid BP5 ska testprotokoll levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om testprotokoll har levererats till BP5.

Krav 51 Original Vid BP5 ska användarhandledning levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om användarhandledning har levererats till
BP5.

Krav 52 Original Vid BP5 och leverans ska en presentation ges som
visar att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda.

1

Kravet anses vara uppfyllt om en presentation har getts som visar att
kraven i kravspecifikationen har uppfyllts vid levereras och BP5.

Krav 53 Original Leverans till kund. 1
Kravet anses vara uppfyllt när systemet har levererats till kunden.

Krav 54 Original Vid BP6 ska en teknisk rapport levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om den tekniska rapporten har levererats till
BP6.

Krav 55 Original Vid BP6 ska en efterstudie med uppföljning av resul-
tat och använd tid levereras.

1

Kravet anses vara uppfyllt om en efterstudie med uppföljning av resultat
och använd tid har levererats till BP6.

Krav 56 Original Vid BP6 ska en poster levereras. 1
Kravet anses vara uppfyllt om en poster har levererats till BP6.

Krav 57 Original Vid BP6 ska det finnas en hemsida som beskriver pro-
jektet.

1

Kravet anses vara uppfyllt om det vid BP6 finns en hemsida som beskriver
projektet.
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Racetrack 11

Krav 58 Original Vid BP6 ska ett klipp som demonstrerar projektre-
sultaten presenteras p̊a Youtube.

1

Kravet anses vara uppfyllt om det vid BP6 finns ett videoklipp p̊a Youtu-
be som demonstrerar projektets resultat vid BP6.
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10 Tidsplan för tester

Krav Tids̊atg̊ang Vecka

1 30 min 45
2 30 min 44
3 30 min 45
4 30 min 42
5 30 min 42
6 30 min 42
7 30 min 42
8 60 min 42
9 30 min 42
10 60 min 42
11 15 min 42
12 15 min 42
13 30 min 45
14 15 min 42
15 30 min 45
16 15 min 45
17 30 min 44
18 30 min 44
19 60 min 44
20 30 min 44
21 30 min 44
22 30 min 46
23 30 min 44
24 30 min 45
25 30 min 44
26 30 min 45
27 60 min 45
28 15 min 42

Krav Tids̊atg̊ang Vecka

29 15 min 44
30 15 min 44
31 30 min 44
32 30 min 44
33 30 min 44
34 30 min 44
35 30 min 44
36 60 min 44
37 15 min 44
38 15 min 44
39 15 min 44
40 15 min 44
41 15 min 44
42 15 min 50
43 15 min 50
44 15 min 39
45 15 min 39
46 15 min 39
47 15 min 41
48 15 min 41
49 15 min 46
50 15 min 46
51 15 min 46
52 15 min 46
53 15 min 50
54 15 min 50
55 15 min 50
56 15 min 50
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[1] Projektdirektiv: LiU Racetrack, aug 2015. http://www.rt.isy.liu.se/student/

tsrt10/file/projdir_2015_racetrack.pdf.
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