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1 Övergripande design

Vid test av planeringsalgoritmer i verkligheten krävs en plattform med sensorer
och aktuatorer. För att underlätta utveckling och öka modulariseringen används
en bärbar dator som placeras p̊a fordonet. Fordonets konstruktion grundar sig p̊a
de krav [Kravspecifikation för projektet Collision avoidance] samt designspecifi-
kationer [Designspecifikation för projektet Collision avoidance] som tagits fram
inom projektet. D̊a fordonet ska vara enkelt och främst användas innomhus
best̊ar det av ett chassi med en plan yta med plats för en bärbar dator, bat-
teri samt övrig elektronik. Fordonet har tv̊a drivande framhjul och ett bak-
re stödhjul. Framhjulen drivs individuellt av varsin elmotor för att erh̊alla
bra manöverförm̊aga. Konstruktionen delas in i tv̊a delar, en mekanisk och en
elektronisk del. Varje del beskrivs nedan och i slutet av varje del specificeras de
komponenter som valts ut med hänsyn till prestanda, tillgänglighet och pris. En
hänsyn som tagits här är att det enkelt ska g̊a att addera eller byta ut en eller
flera sensorer.

2 Mekanisk del

I den mekaniska delen ing̊ar chassi, elmotorer med infästning, hjul samt batteri.
Chassiets utformning ska även göra det enkelt att fästa och justera sensorernas
placering.

2.1 Fysisk utformning

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.
Konstruktionen ska klara av att bära upp en vikt p̊a minst 10 kg utrustning och
bör inte väga mer än 5 kg. Det bör vara en ram av metall med plats för att fästa
motorerna i samt en plan yta ovanp̊a. Möjlighet att fästa sensorer, elektronik
samt batteri inuti ramen är önskvärd. Den bärbara datorn m̊aste kunna spännas
fast p̊a den plana ytan.

2.2 Hjul och motorer

För att klara av en belastning fr̊an 10 kg utrustning och 5 kg chassi bör moto-
rerna klara en axiell belastning av minst 75 N var förutsatt att vikten delas lika
mellan de b̊ada främre hjulen. Det bakre hjulet kommer att avlasta motorerna
fr̊an en del av vikten. En önskvärd egenskap hos motorerna är att ha en tacho-
meter som lämnar pulser n̊agra g̊anger per varv. Detta underlättar regleringen
av hastigheten avsevärt. Fordonet ska enligt designen klara av en maxhastighet
av ca 1 m/s (∼ 4 km/h) och accelerera fordonet dit p̊a en lämplig tid. En acce-
leration av 0.5 m/s2 är fullt tillräcklig. En beräkning av utvecklat vridmoment
vid maximal acceleration ger att M = m · a · r ≤ 7.5 · 0.5 · 0.1 = 0.375 Nm per
motor, beräknat p̊a en hjuldiameter p̊a 20 cm. Här har ingen hänsyn tagits till
däckens friktion. En lämplig motor som finns i olika utväxlingar är Micro Motors
E192 serie. En utväxling p̊a 25 : 1 och 12 V drivspänning fyller v̊ara krav och
den finns även med pulsgivare och heter d̊a E192-2S. Motorn ger ett varvtal p̊a
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mellan 105 (full belastning) och 160 (ingen belastning) rpm. Med ett drivhjul
p̊a 20 cm ger det en lägsta maximal hastighet p̊a 105 · 2π · 0.1/60 ≈ 1 m/s.

2.3 Strömförsörjning

Kraften som krävs för att driva elektroniken och speciellt de b̊ada elmotorerna
kommer att tas fr̊an en blyackumulator med 12V spänning. För att drifttiden
ska vara l̊ang bör en kapacitet p̊a minst 12Ah vara lämplig. En uppskattning av
ström̊atg̊angen för de b̊ada motorerna ligger omkring 2 A vid g̊ang, elektroniken
inberäknad. Detta ger en ungefärlig drifttid p̊a n̊agra timmar.

2.4 Material

Val av konstruktionsmaterial är beroende p̊a vad som är enkelt tillgängligt.
Dock är en ram av n̊agot t̊aligare material s̊asom st̊al/aluminium att föredra.
Motorerna bör även de ur h̊allfasthetssynpunkt fästas i metall. Till den plana
ytan kan till exempel trä, plast eller en metallplatta användas. Utformningen
m̊aste även vara s̊adan att omgivningen inte skadas vid eventuell kollision.

2.5 Komponenter

• chassi

• 2 st motorer, Micro Motors E192-2S

• 2 st drivhjul

• 1 st stödhjul

• 1 st 12 V MC-batteri

• 1 st 12 V batteriladdare avsedd för MC-batteri

3 Elektronisk del

Elektroniken best̊ar av sensorer, anpassningselektronik samt styrelektronik för
motorerna (aktuatorerna). Motorerna styrs med hjälp av pulsbreddsmodulering.
För att p̊a ett enkelt sätt samla all kommunikation mellan den bärbara datorn
och de övriga delarna används en mikroprocessor. Denna ska klara uppgifter
som att samla data fr̊an sensorerna och skicka ut pulser till styrelektroniken
som sedan driver motorerna. Se figur 1.

Figur 1: Blockschema för elektroniken

3.1 Anpassningselektronik

Anpassningen mellan den bärbara datorn och resterande komponenter sker med
en mikroprocessor av typen AVR. Den har ett brett instruktionsregister och
m̊anga anslutningsmöjligheter via I/O-pinnar. Anslutningen mellan dator och
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mikroprocessor kan utgöras av ett RS232-gränssnitt. För att erh̊alla stor flex-
ibilitet, och för framtida expansion, kommer det att vara en AVR av modell
ATmega128 p̊a fordonet. ATmega128 har en intern klocka p̊a 8Mhz som gör
att ingen yttre klockkrets behövs. Dock kan mikroprocessorn drivas av en yttre
klockkälla upp till 16 Mhz. Den har ett I2C-interface, AD-omvandlare, räknare,
tv̊a USART-interface, ett SPI-interface och totalt 53 I/O-pinnar. Den har 128 kb
EPROM,4 kb EEPROM samt 4 kb SRAM. För att underlätta utvecklingen bör
en programmerare för PC införskaffas som kan kopplas direkt till kretsen i sin
sockel. Utvecklingsprogramvaran, AVR Studio 4, finns att ladda ner p̊a tillver-
karens hemsida, se appendix A.

3.2 Styrelektronik

Styrelektroniken ska klara av att leverera tillräckligt med ström till de b̊ada
motorerna. LMD18200 är en sk. H-brygga och klarar av att leverera strömmen
som krävs(≤ 2 A per motor). Den styrs direkt fr̊an mikroprocessorn med puls-
breddsmodulering samt har en separat ing̊ang för att byta riktning. Den har
även stöd för att mäta strömmen som kretsen ger till motorn.

3.3 Sensorer

För att klara kravet att autonomt ta sig fram i en delvis känd mijö och undvika
hinder behöver fordonet ett antal sensorer. Antal sensorer och vilken sort som
behövs för att klara att navigera tillfredställande är en sv̊ar fr̊aga. Lösningen
nedan bör dock ge en bra grund för vidare utbyggnad: Fyra ultraljudssenso-
rer, SRF10, placeras fixt p̊a chassiet, en p̊a varje sida. Dessa har en maximal
räckvidd p̊a 6m och ett minsta avst̊and p̊a 3 cm. Eventuellt kan fler behövas
för att bättre kunna analysera de hinder som finns i dess väg. En stor fördel
med dessa är att de kommunicerar med I2C-protokollet och kan därför lätt an-
slutas till AVRn. Tv̊a optiska sensorer placerade p̊a var sin sida i fronten kan
användas för att avgöra hur brett ett hinder är. I projektet kommer även en
masströghetsmomentssensor, IMU, som ställts till förfogande av SAAB Dyna-
mics, att användas. Eventuellt kan ocks̊a en digital kompassmodul, CMPS03,
användas. Även denna kommunicerar via I2C.

3.4 Komponenter

• 1 st mikroprocessor, AVR ATmega128

• 1 st ISP programmerare/debugger

• 2 st drivkretsar, LMD18200

• 1 st 5 V spänningsregulator, L7805CV

• 4 st ultraljudssensorer, SRF10. Ev. fler kan behövas.

• 2 st IR-sensorer

• övriga kringkomponenter (kretskort, socklar, motst̊and, kondensatorer o.d.)

• l̊ada, kontaktdon, on/off-knapp

• ev. 1 st kompassmodul, CMPS03
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A Web-adresser

Nedan följer n̊agra web-adresser till intressanta tillverkare och leverantörer

http://www.elfa.se
http://www.lawicel-shop.se/shop
http://www.atmel.com
http://www.micromotorssrl.com
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