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Sammanfattning
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1 Inledning

Fr̊an ett användarprespektiv best̊ar systemet av tre olika delar. Det fysiska
fordonet med chassi, aktuatorer, sensorer och elektronik. För att styra fordonet
har styr- och planeringsmjukvara utvecklats och för att förenkla utvärdering av
ny h̊ardvara och nya algoritmer finns en simuleringsmiljö.

1.1 Förutsättningar

Mjukvaran förutsätter en dator med n̊agon form av Linuxdistribution installer-
ad. Systemet är testat p̊a Slackware (8.1), Debian (Woddy, r4) samt Fedora
(Core 3). Simuleringsmotorn kräver en mysql-server för lagring av simuleringsre-
sultaten. Hur databasservern ska konfigureras finns beskrivet i den tekniska
dokumentationen.

2 Mjukvara

2.1 Kompilering

Innan mjukvaran kan användas måste den kompileras. I PROJ DIR/Kod finns
en makefil som kompilerar alla delprogrammen, skriv bara ’make’. Om n̊agot i
koden ändrats kan man ibland behöva skriva ’make clean’ först för att rensa bort
gamla versioner. Räcker inte det f̊ar delprogrammen kompileras om var för sig.
Förutom standardbiblioteken och koden vi skrivit behövs även mysqlclient10
och libpng.

2.2 Simuleringsmiljö

Simuleringsmiljön best̊ar av fordonssimulator, sensorsimulator, kartserver och
själva simuleringsmotorn. De olika delarna kommunicerar via TCP och startas
som egna processer. För att enkelt komma ig̊ang finns ett script som heter
StartSim i Kod-katalogen. Detta ser till att starta alla processer som används
vid simuleringen.
Efter varje simuleringen körts stängs simuleringsservern ner och måste startas
igen, resterande servrar stängs däremot inte av. För att döda alla processer
(stänga av programmen) finns scriptet KillAll. Det kan hända att portarna ej
stängs (kontrolleras med kommandot netstat och ps). Portarna kommer att f̊a
tillst̊andet TIME WAIT vilket man inte kan göra s̊a mycket åt. De släpps efter
en liten stund och därefter kan en ny simulering göras.

2.2.1 Kartserver

För att göra simuleringar i olika miljöer smidigt tar kartservern emot vissa
inargument. Dessa m̊aste skrivas i rätt ordning och p̊a rätt form. Om inga
inargument ges antas standardvärden. Argumenten är:

• Portnummer: För att starta kartservern p̊a en annan port anges ett heltal
motsvarande porten ifr̊aga. Detta är användbart d̊a man i en simulering
vill använda tv̊a olika kartor, där den ’verkliga’ kartan skiljer sig fr̊an
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den regulatorn och banplaneringen använder. OBS! Om nedanst̊aende ar-
gument ska anges måste även ett portnummer anges, även om det är
standardporten som önskas användas.

• Filnamn: Anger vilken fil som ska användas till att läsa kartan ifr̊an. Filen
m̊aste vara en bild i PNG-format sparad med indexerad palett. Färg num-
mer 0 symboliserar en yta där fordonet kan befinna sig och färg nummer
1 betyder vägg. Se bifogade exempelkartor för mer info.

• Upplösning: För att bestämma vilken storlek en pixel i kartan motsvarar
i verkligheten måste upplösningen anges. Detta görs i enheten meter per
pixel och ska var att decimaltal.

Exempel:

kartserver 10000 kontoret.png 0.24 &

Startar en kartserver p̊a port 10000 (standardporten) som använder bilden kon-
toret.png där varje pixel representerar en verklig yta p̊a 0.24x0.24 meter. ’&’
innebär att processen startas i bakgrunden.

2.2.2 Simuleringsmotor

För att simuleringsmotorn ska kunna veta vilken port kartservern använder sig
av kan den ges som inargument till simserver. Exempel:

simserver 10001 &

2.3 Styrsystem

Styrsystemet fungerar likadant oavsett om det är en simulering eller en riktig
körning som görs. För att starta en riktig körning används scriptet StartRun
istället för StartSim. Detta startar h̊ardvarukommunikationen istället för simu-
leringsprocesserna. Kommunikationen med styrsystemet ser dock likadan ut.
När styrsystemet startas (kräver en X-server) presenteras användaren med en
grafik över omgivningen. Först m̊aste fordonets startposition och -riktning be-
stämmas. Detta görs genom att klicka där fordonet st̊ar och dra i fordonets
riktning innan musknappen släpps. Vid simulering m̊aste detta göras en extra
g̊ang för att även bestämma var det simulerade fordonet st̊ar. En mängd röda
prickar dyker upp p̊a skärmen, vilket indikerar partiklarnas positioner. Om dessa
inte konvergerar mot fordonets verkliga position måste processen göras om ifall
ett vettigt resultat önskas. Tryck d̊a ESC och kör startscriptet igen.
De röda linjerna visar hur sensorerna antas känna av omgivningen och de gröna
linjerna visar den tänkta banan. Vid en simulering visas även vita linjer som
representerar de faktiska sensormätningarna. För att välja ett nytt mål är det
bara att klicka p̊a önskad plats. Om nya gröna linjer inte dyker upp finns ingen
möjlig väg till m̊alet. Rutnätet visar upplösningen p̊a kartan banplaneringen
använder, inga väggar f̊ar finnas i närheten av en giltig väg s̊a klicka p̊a ett
öppet omr̊ade.
Det är även möjligt att själv välja vad som ska ritas ut. För att alltid se partik-
larna, tryck ’P’. Det kan även vara önskvärt att se fordonets resulterande bana.
Genom att trycka ’D’ s̊a ritas fordonets position endast med en prick och utan
att suddas ut.
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Vid en simulering är det även önskvärt att kontrollera tiden för förloppet istället
för att köra i realtid. Regulatorn tar som inargument den tid varje iterering ska
ta (samplingstiden om man s̊a vill) i sekunder. För varje tidssteg i regulatorn
utförs tio tidssteg i simuleringen. Om inget argument ges hämtas tiden fr̊an
klockan (används vid körning med riktigt fordon).
Exempel:

regulator 0.1

Kör regulatorn med en konstant samplingstid p̊a 0.1 sekunder.

2.4 Efterbehandling av data

All information som genereras vid simuleringen sparas i databasen tsrt71. En-
klaste sättet att f̊a in den i Matlab är att använda en drivrutin för att hämta data
direkt in till Matlab som t.ex. http://www.mmf.utoronto.ca/resrchres/mysql/
Installationsproceduren finns p̊a hemsidan och är enkel.


