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1 Inledning

Detta dokument ligger till grund för det fortsatta designarbetet för projektet.
Nedan följer en översiktlig skiss över hela projektet samt en ytterligare beskriv-
ning av de olika delomr̊adena. Dokumentet bygger p̊a
[Kravspecifikation för projektet Collision avoidance].

1.1 Bakgrund

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 nya, tidigare okända hinder p̊aträffas. I den här app-
likationen 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 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.
Tex finns intresse att testa flera fordon som kommunicerar med varandra för
att n̊a m̊alet samtidigt även om de tar olika vägar. Test av mer avancerade
banläggningsalgoritmer är ocks̊a intressant.

2 Översikt

2.1 Grov beskrivning

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. En översiktlig bild av de ing̊aende modulerna och kopplingarna
mellan dem återfinns i figur 2.1.
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Figur 1: Blockshema för autonomt fordon samt simulering

3 Simuleringsmotor

Simuleringsmotorn sköter själva simuleringen och kopplar samman fordonsmod-
ell och miljömodell med Styr- och mätmodulen. Resultaten fr̊an simuleringen
ska visas med hjälp av grafikmotorn.

Figur 2: Blockschema för simuleringsmotor
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4 Fordonsmodell

För att kunna testa planeringsalgoritmen krävs en modell av fordonet. Modellen
bör kunna justeras beroende p̊a vilka sensorer man har tillg̊ang till, vilka motorer
som finns att tillg̊a osv. Den bör även inneh̊alla en modell för osäkerheter i
mätdata fr̊an sensorer.

5 Miljömodell

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.

6 Grafikmotor

Grafikmotorn ska p̊a ett överk̊adligt sätt visa resultat av simuleringar för de
olika miljöerna och modellerna.

7 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.

8 Positioneringsalgoritm

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.

9 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.
Vid en h̊ardvarurealisering behöver hela eller delar av planeringsalgoritmen kun-
na placeras p̊a fordonet. Initialt kan planeringen av rutten ske p̊a en stationär
dator men beslut som m̊aste tas i realtid m̊aste fattas av fordonet.

10 Fysiskt fordon

Vid en realisering av fordonet ska först en specifikation över h̊ardvara tas fram.
Denna ska godkännas av kund innan realiseringen p̊abörjas.
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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.

Figur 3: Blockschema för fysiskt fordon
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