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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 ett rent banplaneringsproblem. Detta problem förekommer även i
andra tillämpningar, som t.ex. robottillämpningar. Utöver det rena banplaner-
ingsproblemet kommer det att finnas behov av att snabbt kunna planera om
banan under g̊ang om tidigare okända hinder p̊aträffas. I den här applikationen
detekteras s̊adana hinder endast med hjälp av avst̊andssensorer. Dessa används
även för att avgöra den egna postionen. Inga navigerinssensorer (GPS eller lik-
nande) finns att tillg̊a. Eventuellt kommer det även att finnas tillg̊ang till en
kamera monterad p̊a fordonet.

1.2 Parter

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

1.3 Mål

Projektets m̊al är att producera ett system för att simulera en modell av ett
autonomt fordon samt att göra en realisering av detta fordon. Fordonet ska
kunna upptäcka och undvika hinder som finns i dess väg.

1.4 Användning

Fordonet är tänkt att användas vid utvärdering av banläggningsalgoritmer. V̊ar
konstruktion kommer eventuellt att ligga till grund för framtida projekt. Det
finns till exempel intresse att testa flera fordon som kommunicerar med varandra
för att n̊a målet samtidigt även om de tar olika vägar. Test av mer avancerade
banläggningsalgoritmer är ocks̊a intressant.

1.5 Förutsättningar

Fordonets omvärld förutsätts vara tv̊adimensionell. Vi antar att hinder best̊ar av
rätblock. Omvärlden kan vara tidsberoende (hinder kan tillkomma eller försvinna
under simulering/körning). Fordonet har endast tillg̊ang till avst̊andssensorer.

1.6 Dokumentkonventioner

Krav specifieras enligt:

Krav nr Beskrivning. Prioritet

Där prioritet 1 är högsta prioritet och prioritet 2 lägsta.
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2 Övergripande krav

Projektet kommer att bedrivas enligt LIPS-modellen framtagen vid Linköpings
universitet. Utöver de dokument som krävs av projektstyrningsmodellen pro-
duceras även en poster och en hemsida som kan användas för presentation av
projektet efter att det avslutats.

Krav 1 LIPS-modellen [Projektmodellen LIPS] skall användas. 1
Krav 2 En hemsida skall skapas för projektet. 1
Krav 3 En poster för presentation av projektet skall skapas. 1

Hela eller delar av systemet ska kunna vidareutvecklas av Saab Dynamics och/eller
framtida studenter vilket ställer krav p̊a modularitet och tydliga gränssnitt mel-
lan modulerna.
Krav 4 Systemet skall vara moduluppbyggt. 1
Krav 5 Varje delsystem skall kunna utvecklas oberoende av varandra. 1
Krav 6 Gränssnitten mellan systemen skall vara väl definierade. 1
Krav 7 Fordonets uppgift/m̊al skall kunna ändras under drift. 1

3 Planeringsalgoritm

Planeringsalgoritmens uppgift är att guida fordonet genom den helt kända/delvis
kända/helt okända miljö den befinner sig i. Om fordonet befinner sig i miljöer
där okända hinder dyker upp m̊aste banan snabbt kunna planeras om för att
undvika kollision med hindret.
Krav 8 Vid behov skall planeringalgoritmen välja ny lämplig väg till

m̊alet.
1

Krav 9 Planeringsalgoritmen skall hitta en väg mellan tv̊a punkter
d̊a miljön runt fordonet är känd.

1

Krav 10 Planeringsalgoritmen skall hitta en väg mellan tv̊a punkter
d̊a det kan finnas okända hinder i miljön.

2

Vid en h̊ardvarurealisering behöver hela eller delar av planeringsalgoritmen kun-
na placeras p̊a fordonet. Övergripande planeringen av rutten kan ske p̊a en sta-
tionär dator men beslut som måste tas i realtid fattas av fordonet. Uppdatering
av rutten sker vi Wlan.
Krav 11 Planeringsalgoritm för att passera hinder och återg̊a till tidi-

gare rutt skall finnas p̊a fordonet.
2

4 Simulering och modellering

För att kunna testa planeringsalgoritmen krävs en modell av fordonet. Modellen
bör kunna anpassas beroende p̊a vilka sensorer man har tillg̊ang till, vilka mo-
torer som finns att tillg̊a osv. Den bör även inneh̊alla en modell för osäkerheter
i mätdata fr̊an sensorer samt osäkerhet i aktuatorer.
Krav 12 En modell för fordonet skall konstrueras. 1
Krav 13 Fordonsmodellen skall vara modulärt uppbyggd s̊a att man

enkelt kan byta mellan olika sensorer/aktuatorer.
1
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För att kunna testa fordonsmodellen krävs en modell för miljön där den ska op-
erera. Miljömodellen bör vara enkel att förändra d̊a det underlättar test av for-
donsmodell och planeringsalgoritm. En grafisk representation av simuleringarna
är önskvärd.
Krav 14 En modell för miljön, tillsammans med vilken fordonsmodell

och planeringsalgoritm kan simuleras, skall konstrueras.
1

Krav 15 I miljömodellen skall för planeringsalgoritmen okända hinder
kunna införas.

1

5 Styr- och mätmodul

Styr- och mätmodulens uppgift är att sköta kommunikationen mellan omvärld
(simulerad och verklig), modeller och planeringsalgoritm. Modulen inneh̊aller
algoritmer för att beräkna position och reglera aktuatorer.

Krav 16 Modulen skall kunna styra aktuatorer. 1
Krav 17 Modulen skall kunna samla in data fr̊an sensorer. 1

För att kunna genomföra ett lyckat uppdrag m̊aste fordonet veta sin position.
Positioneringsalgoritmen försöker p̊a bästa sätt räkna fram en s̊a exakt posi-
tionsangivelse som möjligt med hjälp av mätdata och information om tidigare
aktiviteter.
Krav 18 Positioneringsalgoritmen skall kunna räkna fram en position

för fordonet mha sensordata och tidigare aktiviteter.
1

Krav 19 Positioneringsalgoritmen skall kunna uppskatta osäkerheten
i positionsangivelsen.

2

6 H̊ardvara

Vid test av planeringsalgoritmer i verkligheten krävs en plattform med sensorer
och aktuatorer. För att underlätta utveckling och öka modulariseringen används
en bärbar dator. Datorn placeras p̊a fordonet vilket ställer krav p̊a fordonets
utformning.

Krav 20 En h̊ardvaruspecifikation för fordonet skall tas fram. 1
Krav 21 H̊ardvaruspecifikationen skall realiseras. 2
Krav 22 Data skall kunna överföras fr̊an fordonet till en stationär da-

tor som underlag för en överordnad planeringsalgoritm.
2

Krav 23 Data, som tex nya order, skall kunna överföras fr̊an en sta-
tionär dator till fordonet.

2

Krav 24 Fordonskonstruktionen skall kunna bära en bärbar dator. 1
Krav 25 Fordonskonstruktionen skall kunna operera inomhus i en plan

miljö.
1

Krav 26 Fordonskonstruktionen skall ha en vändradie p̊a max 1m. 1

7 Dokumentation

Dokumentation sker enligt LIPS-modellen. All dokumentation skall vid projek-
tets slut överlämnas till Saab Dynamics i digital form.
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Krav 27 Samtliga delprojekt skall dokumenteras s̊a att Saab Dynam-
ics och/eller framtida studenter kan använda sig av v̊ara kon-
struktioner och resultat.

1

Krav 28 Följande dokument skall produceras

• kravspecifikation

• enkel systemskiss

• projektplan med aktivitetslista

• översiktlig tidplan

• enkel testplan

• designspecifikation

• testprotokoll

• användarhandledning

• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid

• teknisk dokumentation

1

Krav 29 Vid varje möte skall mötesprotokoll föras. I mötesprotokollet
skall statusrapportering ing̊a.

1

8 Leverans

Leveransvillkor enligt [Projektdirektiv].

Krav 30 8/2 Kravspecifikation, projektplan och systemskiss levereras
(BP2).

1

Krav 31 8/3 Designspecifikation och testplan levereras (BP3). 1
Krav 32 3/5 Testprotokoll och användarhandledning klara. Projektet

skall presenteras muntligt för representanter fr̊an avdelningen
för reglerteknik vid LiTH. Produkten skall vara fullt funk-
tionell och demonstreras.(BP5)

1

Krav 33 9/5 Testprotokoll och användarhandledning levereras. Pro-
jektet skall presenteras muntligt för representanter fr̊an Saab
Dynamics och avdelningen för reglerteknik vid LiTH. Pro-
dukten skall vara fullt funktionell och demonstreras (Lever-
ans).

1

Krav 34 20/5 12:00 Teknisk dokumentation, efterstudie, posterpresen-
tation samt hemsida levereras (BP6).

1

9 Ekonomi

De ekonomiska ramarna specificeras av Saab Dynamics och avdelningen för
reglerteknik vid LiTH i projektdirektiven [Projektdirektiv].
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Krav 35 Avdelningen för reglerteknik vid LiTH tillhandah̊aller 10 tim-
mar handledartid.

1

Krav 36 Saab Dynamics tillhandah̊aller 50 timmar handledartid. 1
Krav 37 Varje projektdeltagares arbetstid uppg̊ar till ca 200 timmar. 1
Krav 38 tidrapportering skall ske per person och vecka. Sam-

manställning av tids̊atg̊angen görs av projektledaren och
skickas till handledaren p̊a fredagar innan klockan 12.00.

1

10 Utbildning

Krav 39 Utbildning i programvara enligt dokumentet
[Programvara för projektet Collision avoidance] skall
genomföras. Utbildningen sker fortg̊aende av dokumen-
tansvarig.

1
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