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1 Inledning

1.1 Bakgrundsinformation

När ett autonomt fordon ska förflytta sig krävs att dess bana p̊a n̊agot sätt
planeras. Ett första fall att betrakta är d̊a omgivningen är helt känd. D̊a blir
problemet är rent banplaneringsproblem. Detta problem förekommer även i an-
dra tillämpningar, som t.ex. robottillämpningar. Utöver det rena banplanering-
sproblemet kommer det att finnas behov av att snabbt kunna planera om banan
under g̊ang om nya, tidigare okända hinder, p̊aträffas. I den här applikationen
detekteras s̊adana hinder med hjälp av avst̊andssensorer.

1.2 Parter

Kund: Saab Dynamics
Beställare: Avdelningen för reglerteknik vid LiTH
Tillverkare: Studenter i kursen TSRT71 - Reglerteknisk projektkurs vid LiTH

2 Översikt av systemet

2.1 Delsystem (moduler)

Systemet delas upp i flera delsystem för att kunna utvecklas parallellt och
oberoende av varandra. Viss programvara kommer att ing̊a i flera delsystem.
Varje delsystem beskrivs mer ing̊aende i respektiva kapitel. Ett blockdiagram
för hur modulerna är sammankopplade återfinns nedan. Större delen av kom-
munikationen kommer att ske via TCP. RS232 utnyttjas vid kommunikation
mellan PC och h̊ardvara.

2.2 Tid

Vid simulering kommer tiden att skickas som stafettpinne mellan modulerna.
D̊a slipper man problem med flera moduler som exekveras samtidig och kan
orsaka konflikter. En förutsättning för att detta ska fungera är att en modul ej
har till̊atelse att skicka stafettpinnen vidare till mer än en och endast en annan
modul.

3 Gemensam programvara

Vissa delar av koden kommer att utnyttjas av fler än en modul.

3.1 TCP

Stora delar av kommunikationen mellan modulerna kommer att ske över TCP.
Eftersom kommunikationen i sig är ganska likartad kommer samma TCP-modul
att användas. Modulen har funktioner för att starta en TCP-server samt att init-
era kommunikation med en eller flera andra enheter. Tanken är att överföringen
av data ska ske genom ett enkelt funktionsanrop. D̊a all TCP-kommunikation
är värdefull vid felsökning kommer modulen att kunna startas i log-mode. D̊a
sparas all kommunikation till fil. Modulen används av:
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Figur 1: Blockschema för autonomt fordon samt simulering

• Miljömodell

• Fordonsmodell

• Simuleringsmotor

• Styr- & Mätmodul

• Positioneringsmodul

• Planeringsmodul

All kod skrivs i C++ och kompileras med g++ i linuxmiljö. Headerfiler för
ovanst̊aende funktioner återfinns i appendix A.

3.2 Sensormodell

Modellerna för sensorerna används b̊ade vid simulering och vid verklig drift. I
simuleringen måste den användas för att ge en realistisk bild av vad sensorerna
presterar i verkligheten. Det exakta mätvärdet kommer modifieras map vissa
olinjäriteter och brus kommer att adderas. I verklig drift kan inverkan av vissa
olinjära fenomen mildras genom modellbaserad filtrering. Modulen används av:

• Fordonsmodell

• Styr- & Mätmodul
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All kod skrivs i C++ och kompileras med g++ i linuxmiljö. Headerfiler för
ovanst̊aende funktioner återfinns i appendix A.

4 Mjukvara för fordonskontroll

4.1 Positioneringsalgoritm

Positioneringsalgoritmens uppgift är att skatta fordonets position mha av den in-
formation som kan f̊as fr̊an sensorerna. Denna information matchas mot kartan.
I slutändan kommer det att handla om ett kalmanfilter för att skatta tillst̊anden
hos fordonsmodellen.

4.1.1 Gränssnitt

Positioneringsalgoritm ska kunna kommunicera med önskade moduler med TCP.

Mot enhet Beskrivning
Skicka karta Planerings-

algoritm
Skickar initial eller uppdaterad karta
till planeringsalgoritmen.

Skicka sensorpriori-
tering

Styr & Mät-
modul

Skickar en lista över de sensorer algo-
ritmen behöver mätvärden fr̊an för att
göra en bra positionsskattning.

Tabell 1: Gränssnitt: Positioneringsalgoritm till Annan enhet

Fr̊an enhet Beskrivning
Begäran om minska
osäkerhet

Planerings-
algoritm

Planeringsalgoritmen skickar ett
önskemål om minskad osäkerhet i en
viss riktning. För att lösa uppgiften
m̊aste positioneringsalgoritmen an-
tagligen begära mer mätdata fr̊an Styr
& Mät-modulen.

Ta emot mätvärde Styr & Mät-
modul

Positioneringsalgoritmen tar emot ett
eller flera nya mätvärden fr̊an Styr &
Mät-modulen.

Tabell 2: Gränssnitt: Annan enhet till Positioneringsalgoritm

4.2 Planeringsalgoritm

Planeringsalgoritmen används för att hitta en den bästa vägen mellan tv̊a punk-
ter. Den algoritm som ligger till grund för planeringen kallas A*, i vilken man
använder kostnader för att finna en optimal väg. Totala kostnaden betecknas
som F = G+H där G beror p̊a avst̊andet fr̊an startpunkten utefter den un-
dersökta vägen och H beror p̊a avst̊andet till målet. Planeringsalgoritmen up-
pdateras först i början d̊a den planerar hela vägen fr̊an en startpunkt till en
slutpunkt. Därefter planerar den endast om del av vägen när ett tidigare okänt
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hinder detekteras av sensorerna. Vid önskemål om mindre osäkerhet kommer
planeringsalgoritmen kalla p̊a positioneringsalgoritmen för att den ska ta fram
bättre noggrannhet om position och kartmiljö

4.2.1 Gränssnitt

Planeringsalgoritmen ska kunna kommunicera med önskade moduler med TCP.

Mot enhet Beskrivning
Begäran om minska
osäkerhet

Positionerings-
algoritm

Planeringsalgoritmen skickar ett
önskemål om minskad osäkerhet i en
viss riktning.

Körinstruktioner Styr & Mät-
modul

Planeringsalgoritmen ger ifr̊an sig en
riktning och ett avst̊and dit fordonet
ska bege sig.

Tabell 3: Gränssnitt: Planeringsalgoritm till Annan enhet

Fr̊an enhet Beskrivning
Positionsskattning Positionerings-

modul
Skickar ny positionsskattning och kar-
tuppdatering som planeringsalgoritmen
använder.

Tabell 4: Gränssnitt: Annan enhet till Planeringsalgoritm

4.3 Styr och mätmodul

Styr- & Mätmodulens uppgift är att aktualisera planeringsalgoritmens beslut
om förflyttning. För att göra detta är måste styrkommandon konverteras och
skickas till h̊ardvaran. Modulen har ocks̊a som uppgift att filtrera mätvärden
fr̊an givarna för att de ska ge en s̊a korrekt avst̊andsskattning till positioner-
ingsalgoritmen som möjligt.

4.3.1 Gränssnitt

Styr och mätmodulen ska kunna kommunicera b̊ade med TCP och RS232. In-
formationen som skickas kommer att vara densamma.
Kommunikation initierad Styr- & Mätmodul:
Kommunikation initierad av annan enhet:

4.3.2 Funktioner

Regulator: Här bestäms med vilken hastighet bilen ska framföras samt hur den
ska svänga.
Sensorkompensering: Olinjäriteter i sensorerna kompenseras mha sensormod-
ellen. Eventuellt medelvärdesbildas fler mätvärden.
Sensorprioritering: Utg̊aende fr̊an positioneringsalgoritmens och regulatorns önskemål
om mätdata skapas en turordning för sensormätningen.
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Till enhet Beskrivning
Skicka styrkom-
mando

Simuleringsmotor
/ H̊ardvara

Skickar kommando som simula-
torn/h̊ardvaran ska reagera p̊a.

Skicka mätvärde Positionerings-
modul

Skicka mätvärde till positioneringsalgo-
ritmen för denna ska kunna göra position-
sskattningar.

Hämta mätdata Simuleringsmotor
/ H̊ardvara

Hämtar information fr̊an simuleringsmo-
tor/h̊ardvara.

Tabell 5: Gränssnitt: Styr- till Mätmodul till Annan enhet

Fr̊an enhet Beskrivning
Sensorprioritering Positionerings-

modul
För att minska osäkerheten i en viss rikt-
ning kan positioneringsalgoritmen begära
fler mätvärden fr̊an sensorer i denna rik-
tning.

Körinstruktioner Planeringsalgoritm Planeringsalgoritmen ger ifr̊an sig en rikt-
ning och ett avst̊and dit fordonet ska bege
sig.

Tabell 6: Gränssnitt: Annan enhet till Styr- & Mätmodul

All kod skrivs i C++ och kompileras med g++ i linuxmiljö. Headerfiler för
ovanst̊aende funktioner återfinns i appendix A.

5 Mjukvara för fordonssimulering

5.1 Fordonsmodell

Fordonsmodellen används vid simuleringen för att simulera hur fordonet beter
sig. Fordonsmodellen best̊ar egentligen av tv̊a delar. Dels finns sensordelen som
genom att interagera med miljömodellen simulerar vilka värden fordonet mäter
fr̊an de olika sensorerna, och dels finns en modell som fr̊an motorernas styrsig-
naler och robotens tidigare tillst̊and bestämmer ett nytt tillst̊and för modellen.
De tillst̊and som används är:

• Position

• Hastighet

• Vinkel

• Vinkelhastighet

5.2 Miljömodell

Miljömodellens uppgift är att agera omvärld vid simulering av systemet. Den
ska kunna leverera avst̊andet i en given riktning fr̊an en punkt till närmaste
vägg. Kartan ska kunna exporteras för att grafikmotorn ska kunna presentera
resultaten p̊a ett tillfredsställande sätt.
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5.2.1 Gränssnitt

Fr̊an enhet Beskrivning
Skicka karta Simuleringsmotor Skickar en kopia av kartan till simuler-

ingsmotorn för export till fil. Filen ska
kunna användas för presentation.

Skicka mätvärde Simuleringsmotor Skickar avst̊andet till närmsta vägg
givet positionen att mäta ifr̊an och
vinkel för mätningen. Bör kunna mäta
närmsta avt̊andet för en cirkelsektor
för att kunna simulera ultraljudssensor-
erna.

Tabell 7: Gränssnitt: Annan enhet till Miljömodell

5.3 Simuleringsmotor

Simuleringsmotorn sköter själva simuleringen och kopplar samman fordonsmod-
ell och miljömodell med Styr- och mätmodulen. Resultaten fr̊an simuleringen
exporteras för efterbehandling i lämpligt program t.ex. Matlab.

5.3.1 Gränssnitt

Kommunikation initierad av simuleringsmotorn:

Mot enhet Beskrivning
Mätförfr̊agan Miljömodell Skickar en mätförfr̊agan till

miljömodellen och f̊ar tillbaka det
exakta avst̊andet till närmaste vägg.

Kartförfr̊agan Miljömodell Skickar efter aktuell karta fr̊an
miljömodellen för eventuell export till
andra program.

Uppdatera fordon-
stillst̊and

Fordonsmodell Skickar in styrsignaler till fordons-
modellen och f̊ar tillbaka det aktuella
tillst̊andet.

Simulera sensor Fordonsmodell Simulerar eventuella olinjäriteter och
störningar som finns i v̊ara verkliga sen-
sorer.

Tabell 8: Gränssnitt: Simuleringsmotor till Annan enhet

Kommunikation initierad av annan enhet:

5.3.2 Funktioner

Atmelemulator: För att göra omkopplingen mellan simulering och verklig drift s̊a
enkel som möjligt behövs en enkel emulator för Atmelprocessorns. Dess uppgift
är att emulera det program som körs i processorn. Tidsfördröjningar kommer
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Fr̊an enhet Beskrivning
Skicka styrkom-
mando

Styr & mät Tar emot kommando som simulatorn
ska reagera p̊a.

Tabell 9: Gränssnitt: Annan enhet till Simuleringsmotor

helt att försummas eller representeras av en konstant fördröjning s̊a fort emu-
leringen används. D̊a programkoden för Atmelprocessorn ska skrivas i C kommer
den att utgöra grunden för emulatorn.
Exportmodul:Innan data skrivs till fil kan det eventuellt vara intressant att
förbehandla den. Tex kan det vara trevligt att integrera hastigheten hos fordonet
för att f̊a ut en position. Här finns även funktioner för att exportera data till fil.
Signal-hub: Funktionens uppgift är att dirigera signalerna runt för att utföra en
lyckad simulering. Signalvägarna specificeras enligt blockschema nedan.

Figur 2: Blockschema för simuleringsmotor

All kod skrivs i C++ och kompileras med g++ i linuxmiljö. Headerfiler för
ovanst̊aende funktioner återfinns i appendix A.

6 Grafikmotor

Som grafikmotor kommer vi till en början att använda oss av Matlab. De filer
som exporteras fr̊an simuleringsmotorn importeras varvid den kan efterbehand-
las och plottas med de verktyg som finns tillgängliga där.

7 Fyskiskt fordon

Det fysiska fordonet ska vara en plattform för att testa och utvärdera projektets
övriga delar under realistiska former. Den fysiska formen p̊a fordonet kravställs
främst av det faktum att det ska rymmas en bärbar dator, elektronik samt ett
batteri av större typ. En enkel rektangulär form är att föredra, men vassa hörn
och kanter m̊aste undvikas. Det bör vara en ram av metall med plats för att fästa
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motorerna i samt en plan yta ovanp̊a. Möjlighet att fästa sensorer, elektronik
samt batteri inuti ramen är önskvärd. Fordonet är endast tänkt att användas
inomhus p̊a ett plant underlag.

7.1 Bärbar dator

Den bärbara datorn är den enhet p̊a fordonet som ska se till att fordonet upp-
fyller de krav p̊a funktion och autonomitet som finns i
[Kravspecifikation för projektet Collision avoidance].

7.1.1 Gränssnitt

Den bärbara datorn kommunicerar via ett w-lan mot omvärlden och via ett
seriellt RS232-gränssnitt mot elektroniken p̊a fordonet. Exempel p̊a kommand-
oformat för kommunikation mot elektroniken finns i appendix B.

7.1.2 Funktioner

I den bärbara dator som placeras p̊a fordonet kommer mjukvara för fordon-
skontroll (avsnitt 3) att finnas implementerad tillsammans med modeller för
fordonets olika delar(avsnitt 4.1). Dessutom kommer en funktion för kommu-
nikation med omvärlden att finnas implementerad.

7.2 Anpassningselektronik

Anpassningselektronikens uppgift är att sköta kommunikationen mellan den
bärbara datorn och de övriga modulerna p̊a det fysiska fordonet. Modulen im-
plementeras lämpligen i n̊agon form av mikroprocessor som ger hög grad av
integration och funktion i en krets.

7.2.1 Gränssnitt

Kommunikation med den bärbar dator sker seriellt med RS232. Kommandon
skickas fr̊an datorn till anpassningselektroniken. Exempel p̊a kommandoformat
ges i appendix B. Kommunikation mot sensorerna sker med lämpligt protokoll,
t.ex. I2C, eller direkt via mikroprocessorns I/O-portar.

7.2.2 Funktioner

Anpassningselektroniken ska ha funktioner för att styra hastighet och riktning
p̊a motorerna var för sig, samt att hämta data fr̊an specifika sensorer.

7.3 Styrelektronik

Styrelektroniken levererar ström via ett batteri direkt till motorerna enligt de
styrsignaler som kommer fr̊an anpassningselektroniken.
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7.4 Sensorer och aktuatorer

Syftet med sensorerna är att leverera information fr̊an omgivningen till systemet.
Systemet genererar signaler till fordonets motorer som aktuerar styrsignalerna.
Motorerna bör via pulsgivare leverera feedback till systemet, likt en sensor, för
göra det möjligt att reglera hastigheten. En lämplig maxhastighet och maxac-
celeration m̊aste beaktas.

7.4.1 Gränssnitt

Sensorerna kommunicerar direkt med anpassningselektroniken via lämpliga gränssnitt.
Motorernas pulsgivare lämnar ett visst antal pulser per hjulvarv till anpass-
ningselektroniken. Aktuatorerna f̊ar en pulsbreddsmodulerad spänning in som
direkt bestämmer motorns effekt.
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A Headerfiler

A.1 Tcp.h

void StartServer(int Port);
void StartServer(int Port, char[] LogFile);
bool SendDouble(double Value, int ToUnit);
bool SendInt(int Value, int ToUnit);

A.2 Sensor.h

double MapValueToSensor(double Measurment, int SensorID);
double AddNoise(double Value, int SensorID);
void ListenForMessage();

A.3 SimulationEngine.h

double GetMeasurment(double Angle, double PositionX, double PositionY);
map GetMap(double Resolution);
state UpdateStateModel(double VoltageLeft, double VoltageRight);
double SimulateSensor(double ExactMeasurment, int SensorID);
int AtmelProgram(char[] Message,timestamp CurrentTime);
double SignalRoute(int RequestType, double Argument);
void ExportToFile(timestamp CurrentTime, state CurrentState);
void ExportToFile(map Map);
void ListenForMessage();

A.4 ControlAndMeasure.h

double ControlEngine(double Angle, double Distance);
double[] GetMeasurment();
double FilterMeasurement(int SensorID, double Measurement);
int[] CreateSensorList(int[] PositionList, int[] ControlList);
int SendMeasurment(double Measurment, int SensorID, timestamp CurrentTime);
void ListenForMessage();

B Kommandoformat mellan dator och anpass-
ningselektronik

För att den bärbara datorn ska kunna kommunicera med anpassningselektron-
iken behöver man kunna skicka kommandon och data med varierande format.
Formaten ska implementeras s̊a att första byten fr̊an datorn alltid är ett kom-
mando och eventuellt efterföljande byte(s) är data. Fr̊an anpassningselektron-
iken skickas inga kommandon utan enbart data. Beroende p̊a vilket kommando
som skickats vet datorn hur många byte som anpassningselektroniken kommer
att svara med. Ingen felkorrigering kommer att utföras av anpassningselektron-
iken utan systemen i den bärbara datorn f̊ar kontrollera relevansen i de data
som mottas.
Exempel p̊a kommandosekvens:
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• Kommando: [Motor 1, stopp]

• Kommando + 1 byte data: [Motor 0, fram] [Hastighet: 5]

• Kommando + 2 byte data: [Mät sensorer] [01101001][11110000]

B.1 Lista över kommando mellan PC och anpassningse-
lektronik

Kommando Argument Byte fr̊an PC Byte till PC
Vänster motor fram̊at Hastighet 1 + 1 -
Vänster motor bak Hastighet 1 + 1 -
Höger motor fram Hastighet 1 + 1 -
Höger motor bak Hastighet 1 + 1 -
Hämta n sensordata Sensorlista 1 + 2 2*n
Hämta alla sensordata 1 2*k
Hämta avst̊andssensorer 1 2*l
Hämta motorsensorer 1 2*m
System Check 1 1

Tabell 10: Kommandolista

k är det totala antalet sensorer p̊a fordonet.
l är antalet avst̊andssensorer p̊a fordonet.
m är antalet sensorer associerade med motorerna.

C Sensorlista

Sensor ID
Tachometer Vänster 1
Tachometer Höger 2
Ampermeter Vänster 3
Ampermeter Höger 4
Ultraljudssensor Fram̊at 5
Ultraljudssensor Bak̊at 6
Ultraljudssensor Vänster 7
Ultraljudssensor Höger 8
IR-sensor HögerFram 9
IR-sensor VänsterFram 10
IMU 11
Kompass 12

Tabell 11: Sensorlista med ID


