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Sammanfattning
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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, 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. 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 ett förslag p̊a en realisering av detta fordon.
Fordonet ska kunna upptäcka och undvika hinder som finns i dess väg. Saab
Dynamics tillhandah̊aller tv̊a arbetsplatser med datorer samt den utrustning
och det material som de anser nödvändigt för projektets genomförande.

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 Begränsningar

Projektet är begränsat till 200 timmar per person och 1600 timmar total tid.
Fordonets omvärld förutsätts vara tv̊adimensionell dvs hinder best̊ar av rätblock.
Omvärlden kan vara tidsberoende (hinder kan tillkomma eller försvinna under
simulering).

1.6 Leveranser

Leveranser skall ske p̊a följande datum:

• 2005-02-08: Leverans av kravspecifikation, projektplan samt tidplan och
systemskiss.

• 2005-03-08: Leverans av designspecifikation och testplan.
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• 2005-05-03: All funktionalitet, testprotokoll, användarhandledning visas.
Demonstration av att kraven för kravspecifikationen är uppfyllda.

• 2005-05-09: All funktionalitet, testprotokoll samt användarhandledning
levereras till kund. Föredrag som demonstrerar produkten skall h̊allas.

• 2005-05-20: Teknisk rapport, efterstudie, poster samt hemsida.

2 Fasplan

Fasplanen best̊ar av tre olika faser: före, under och efter projektet.

2.1 Före projektstart

Före projektets start sker utbildning best̊aende av planering och förberedande
studier. Kravspecifikationen g̊as igenom med kunden och en systemskiss samt
en projektplan med tidplan skapas.

2.2 Under projektet

Under projektet implementeras algoritmer för positionering, banläggning, simu-
lering mm. En specifikation för vilken h̊ardvara som kan användas tas fram och
en realisering görs med hjälp av denna specifikation. Modeller för miljön och
fordonet tas fram för att möjliggöra simulering.

2.3 Efter projektet

I efterfasen sker leverans och projektet utvärderas i en efterstudie. L̊anat ma-
teriel återlämnas.

3 Organisationsplan

Se tidplanering [Tidplan för projektet Collision avoidance].

4 Dokumentplan

Följaden delmängd av dokumenten i [Projektmodellen LIPS] skall produceras:

• Kravspecifikation: Skrivs av projektgruppen för projektgruppen och kund.
Syftet är att ställa upp krav som skall uppfyllas av projektet.

• Systemskiss: Skrivs av projektgruppen för projektgruppen. Syftet är att
underlätta skapandet av designspecifikation och projektplan.

• Projektplan med aktivitetslista: Skrivs av projektgruppen för projektgrup-
pen. Syftet är att strukturera arbetet s̊a att resursutnyttjandet optimeras.

• Tidplan: Skrivs av projektgruppen för projektgruppen. Syftet är att visa
aktiviteternas utsträckning.



Collision avoidance för autonomt fordon 3

• Testplan: Testplan skrivs av projektgruppen för projektgruppen. Syftet
är att beskriva hur testerna av delsystemen samt hela systemet skall
genomföras.

• Designspecifikation: Skrivs av projektgruppen för projektgruppen samt
kund. Syftet är att definiera gränsnitten, samt att beskriva lösningar för
implementering och konstruktion av roboten.

• Testprotokoll: Skrivs av projektgruppen för projektgruppen, beställare och
kund. Syftet är att visa resultat av tester p̊a systemet.

• Mötesprotokoll: Skrivs av projektgruppen för projektgruppen. Syftet är
att underlätta en relevant projektuppföljning.

• Poster: Projektgruppen skall skapa en poster för presentation av projektet.

• Hemsida: Projektet skall ha en hemsida som beskriver projektet samt in-
neh̊aller producerade dokument.

• Användarhandledning: En användarhandledning som beskriver handha-
vandet av eventuell konstruktion samt de mjukvaror och modeller som
skapats.

5 Utvecklingsmetodik

Projektgruppen delas in i mindre grupper där varje grupp arbetar med sina
tilldelade arbetsuppgifter enligt tidplan. Komplexiteten varierar mellan arbet-
suppgifterna, vilket medför att vissa uppgifter kommer ta mindre tid att slutföra.
När de uppgifter med lägre sv̊arighetsgrad är färdigställda fördelas projektgrup-
pens medlemmar till de uppgifter som återst̊ar.

6 Utbildningsplan

Utbildning i Latex sker kontinuerligt. Utbildning som varje tilldelad arbet-
suppgift kräver sker kontinuerligt.

7 Mötesplan

1,5h projektgruppsmöte varannan vecka samt möten med beställare och kund
enligt [Tidplan för projektet Collision avoidance].

8 Rapporteringsplan

Tidrapport varje vecka samt statusrapport varannan vecka (efter projektmöte).
Tidrapporter skickas till Daniel Axehill, statusrapport publiceras p̊a hemsidan
samt skickas till Daniel Axehill och Torbjörn Crona. All rapportering sker elek-
troniskt.
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9 Resursplan

9.1 Personal

Projektet har tillg̊ang till åtta projektmedlemmar enligt tabell 1 och tv̊a han-
dledare enligt tabell 2.

Namn Ansvarsomr̊ade
Erik Nordlander Projektledare
Henrik Engdahl Dokument
Haider Shareef Kvalité
Sixten Johansson Kund
Torbjörn Lindström Test
Johan Kjelsson H̊ardvara
Tomas Hallenberg Mjukvara
Tommy Fransson Simulering

Tabell 1: Projektmedlemmar

Namn E-mail
Henrik Tidefelt tidefelt@isy.liu.se
Torbjörn Crona torbjorn.crona@dynamics.saab.se

Tabell 2: Handledare

9.2 Lokaler

Saab Dynamics tillhandah̊aller tv̊a arbetsplatser med datorer. I övrigt bedrivs
projektarbetet fritt.

9.3 Ekonomi

Avdelningen för reglerteknik vid LiTH tillhandah̊aller 10 timmar handledartid.
Saab Dynamics tillhandah̊aller 50 timmar handledartid. Varje projektdeltagares
arbetstid uppg̊ar till ca 200 timmar. Total arbetstid skall inte uppg̊a till mer än
1600 timmar.
Projektet skall h̊alla de kostnadsramar som Saab anger.

9.4 Material

Allt som Saab anser vara nödvändigt för projektets genomförande.

10 Milstolpar och beslutspunkter

10.1 Milstolpar

Nedan finns milstolparna utan inbördes ordning. De viktigaste milstolparna
finns i tidplanen ordnade i kronologisk ordning.
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• Fordonsmodell klar

sensormodell klar

motormodell klar

drivlinemodell klar

mekanisk modell klar

• Positionseringsalgoritm klar

leverar data med osäkerhetsinfo

leverar data utan osäkerhetsinfo

• Miljömodell klar

• Planeringsalgoritm klar

för statisk bana

för delvis känd bana

för helt okänd bana

hittar en väg fr̊an punkt a till punkt b

planeringsalgoritmen kommunicerar med fordonsmodellen

• Grafikmotorn klar

• Fordonsmodellen kommunicerar med simuleringsmotorn

• Simuleringsmotorn klar

kommunicerar med miljömodellen

kommunicerar med fordonsmodellen

• Fordonet rullar

• Fordonet mäter

• Fordonet kör en förprogrammerad rutt

• H̊arvaruspecifikation godkänd

• Komponenternas (sensorer, motor osv) prestanda kända

• Komponenternas egenskaper överförda till fordonsmodell

• Fordonet kommunicerar med stationär dator

• Fordonet styrs fr̊an stationär dator

• Fordonet kör efter planeringsalgoritmens kommando

• Korridoren uppmätt

• Korridoren implementerad i miljömodellen

• Mätdata fr̊an verkligheten kommer till styr- och mätmodul p̊a fordonet
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10.2 Beslutspunkter

• Beslutspunkt 2: Leverans av [Kravspecifikation för projektet Collision avoidance],
projektplan inklusive [Tidplan för projektet Collision avoidance] och sys-
temskiss.

• Beslutspunkt 3: Leverans av designspecifikation och testplan.

• Beslutspunkt 5: Leverans av all funktionalitet, testprotokoll, användarhandledning
och föredrag där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda.

• Beslutspunkt 6: Leverans av teknisk rapport, efterstudie, posterpresenta-
tion och hemsida.

11 Aktiviteter

Se tabell 3.

Aktivitet Ansvarig Antal timmar
Kravspecifikation Henrik Engdhal 30
Tidplan Tommy Fransson 10
Systemskiss Alla 35
Designspecifikation Alla 65
Projektplan Erik Nordlander 15
Användarhandledning Sixten Johansson 20
Hemsida Henrik Engdahl 15
Poster Haider Shareef 25
Efterstudie Johan Kjellsson 25
Testplan Torbjrön Lindström 40
Fordonsmodell Tommy Fransson 90
Miljömodell Haider Shareef 80
Planeringsalgoritm Erik Nordlander 180
Styr- och mätmodul Tomas Hallenberg 140
Grafikmotor Henrik Engdahl 15
Simuleringsmotor Henrik Engdahl 50
H̊ardvaruspec Sixten Johansson 55
Konstruktion av fordon Johan Kjellsson 120
Implementation i fordon Tomas Hallenberg 90
H̊ardvarutester Alla 23
Mjukvarutester Alla 35
Utbildning Alla 40
Projektmöten Alla 72
Möten med beställare och kund Erik Nordlander 10

Tabell 3: Projektaktiviteter

12 Tidplan

Se [Tidplan för projektet Collision avoidance]
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13 Förändringsplan

Förändringar i kravspecifikation m̊aste förankras med Saab Dynamics och avdel-
ningen för reglerteknik vid LiTH. Förändringar som berör gränssnitt måste
förankras i hela projektgruppen.

14 Kvalitetsplan

Varje dokument i dokumentplanen som lämnas till avdelningen för reglerteknik
vid LiTH eller Saab Dynamics skall granskas av minst tv̊a projektmedlemmar.

15 Testplan

Se separat testplan (kommer vid BP3). Tester sker fortlöpande enligt testplanen.

16 Projektslut

Projektet avslutas i samband med BP6. D̊a ska allt materiel och all programvara
vara återlämnad till Saab Dynamics och/eller avdelningen för reglerteknik vid
LiTH.
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