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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 banplane-
ringsproblemet kommer det att finnas behov av att snabbt kunna planera om
banan under g̊ang om nya, tidigare okända hinder, p̊aträffas. I den här applika-
tionen 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

Systemet har delats upp i flera moduler för att kunna utvecklas parallellt och
oberoende av varandra. Viss programvara ing̊ar i flera moduler. Varje modul
beskrivs mer ing̊aende i respektive kapitel. Ett blockdiagram för hur modulerna
är sammankopplade återfinns i figur 1. Större delen av kommunikationen sker
via TCP. RS232 utnyttjas vid kommunikation mellan PC och h̊ardvara.

Figur 1: Blockschema för autonomt fordon samt simulering
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3 Gemensam programvara

Vissa delar av koden utnyttjas av fler än en modul.

3.1 TCP

Stora delar av kommunikationen mellan modulerna sker över TCP. Eftersom
kommunikationen i sig är ganska likartad används samma TCP-modul. Modulen
har funktioner för att starta en TCP-server samt att initiera kommunikation
med en eller flera andra enheter. Modulen används av:

• Miljömodell

• Fordonsmodell

• Simuleringsmotor

• Styr- & Mätmodul

• Positioneringsmodul

• Planeringsmodul

3.1.1 Protokoll

Modulen använder standardrutiner för att upprätta en kommunikationslänk.
S̊aledes sköter operativsystemet detaljerna kring protokollet. Det som program-
meraren behöver veta är formen för själva meddelandet. En förfr̊agan best̊ar av
en ASCII-sträng terminerad av ett radbrytningstecken följt av den r̊adata som
ska skickas. ASCII-strängen identifierar vilken sorts förfr̊agan det handlar om.
Ett eventuellt resultat best̊ar enbart av r̊adata. För kommandon se appendix B.
All kod är skriven 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 m̊aste den användas för att ge en realistisk bild av vad sensorerna
presterar i verkligheten. Brus adderas till det exakta mätvärdet som även mo-
difieras med avseende p̊a vissa olinjäriteter. I verklig drift kan inverkan av vissa
olinjära fenomen mildras genom modellbaserad filtrering. Modulen används av:

• Fordonsmodell

• Styr- & Mätmodul

All kod är skriven i C++ och kompileras med g++ i linuxmiljö. Headerfiler för
ovanst̊aende funktioner återfinns i appendix A.
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4 Mjukvara för fordonskontroll

I detta kapitel kommer mjukvaran för Positionsalgoritmen, Planeringsalgorit-
men samt Styr- och märmodulen att beskrivas.

4.1 Positioneringsalgoritm

Positioneringsalgoritmens uppgift är att skatta fordonets position med hjälp av
den information som kan f̊as fr̊an sensorerna. Denna information matchas mot
kartan. Eftersom mätningar i kartan inte g̊ar att modellera linjärt krävs en
metod som kan hantera generella mät-signaler, närmare bestämt ett s̊a kallat
partikelfilter (Sequential Monte Carlo). Kort sagt simuleras flera instanser av
systemet, s̊a kallade partiklar, med slumpmässiga variationer i tillst̊anden. Mät-
signalerna genereras för varje partikel och baserat p̊a dessa tilldelas en sannolik-
het att denna återspeglar det verkliga systemet. För att välja ut vilka partiklar
som ska beh̊allas används SIR-metoden (Sequential Importance Resampling).
Detta innebär att sannolika partiklar dupliceras i proportion till deras relativa
sannolikhet mot resterande partiklar. Resultatet blir att osannolika partiklar
försvinner till förm̊an för mer sannolika.

Själva implementationen är i princip en ren konvertering av Matlab-koden i
[On Computational Methods for Nonlinear Estimation] till C++ men utökat till
flera tillst̊and och mätsignaler. En justering av antalet aktiva partiklar görs
ocks̊a för att i enkla fall minska beräkningsmängden. Detta sker i omsamplings-
fasen i enlighet med [Simulation Based Methods for Target Tracking].
Tilläggas bör att valet av slumpmässiga variationer p̊a respektive tillst̊and är en
ren gissning d̊a filtret inte har kunnat testas p̊a det verkliga systemet. Dessutom
är sannolikhetsfunktionerna inte normerade. Detta behövs dock inte eftersom
det är partiklarnas relativa sannolikhet som är intressant. Eftersom det dess-
utom kan dyka upp m̊al som inte finns angivna p̊a kartan kan mätningar som
skiljer sig fr̊an det förväntade fortfarande representera korrekta tillst̊and. Genom
att alla mätningar ges en minsta sannolikhet tas detta i beaktning. I praktiken
innebär det att mätningarna fr̊an en osäker sensor helt enkelt ignoreras.

4.1.1 Modell

För att använda ett partikelfilter krävs en modell. Vi har valt att försöka ha en s̊a
generell modell som möjligt för att undvika överanpassning i simuleringsstadiet.

• Insignaler

Modellen har tv̊a insignaler:

• Referenshastighet vref

• Referensvinkelhastighet ωref

Dessa beräknas i förväg för alla partiklar fr̊an referenshastigheterna p̊a hjulen.
Se avsnitt 4.3.1 för ekvationer. De hade kunnat hämtas direkt fr̊an regulatorn,
men för att göra det mer generellt f̊ar partikelfilter och fordon samma insignaler.
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• Tillst̊and

Modellen har totalt 7 tillst̊and:

• Hastighet

• Vinkelhastighet

• Lägeskoordinat i X-led

• Lägeskoordinat i Y-led

• Vinkel

• Riktningskoefficient i X-led

• Riktningskoefficient i Y-led

Systemet antas vara rent statiskt, det vill säga referenshastigheterna följs utan
fördröjning. Detta är en grov förenkling av verkligheten. För att hantera detta
samt andra modellfel och störningar adderas normalfördelat brus till tillst̊anden.
Det kan tyckas onödigt att ha b̊ade vinkel och riktningskoefficienter som till-
st̊and. Detta är av rent tekniska skäl d̊a vinklar inte kan medelvärdesbildas
direkt. Den slutliga vinkelskattningen beräknas istället medelst trigonometri ut-
ifr̊an medelvärdena av riktningskoefficienterna. Utöver detta s̊a krävs det färre
beräk-ningar för att uppdatera en vinkel med en vinkelhastighet än att upp-
datera riktningskoefficienter. Speciellt d̊a riktingskoefficienterna annars skulle
behövts normeras med jämna mellanrum p̊a grund av avrundningsfel.

• Utsignaler
Resultatet av modellen är en sannolikhet att tillst̊anden ovan represen-
terar verkligheten. För att skapa denna sannolikhet matchas de verkliga
mätsignalerna mot de simulerade mätsignalerna.

• Resultat
Efter uppdatering och omsampling av partiklarna beräknas medelvärden
av de intressanta tillst̊anden. Dessa blir resulterande tillst̊andsskattningar.

4.1.2 Gränssnitt

Positioneringsalgoritmen är av tekniska skäl implementerad som en klass som
används i Styr- & Mätmodulens huvudloop. Detta för att användargränssnittet
ska kunna rita ut partiklarnas positioner.

4.2 Planeringsalgoritm

Planeringsalgoritmen används för att hitta den bästa vägen mellan tv̊a punkter.
Den algoritm som ligger till grund för planeringen kallas A*
[A* Pathfinding For Beginners], 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 undersökta vägen och H beror p̊a av-
st̊andet till m̊alet. G-värdet f̊as genom att addera tal som motsvarar de diagonala
eller vinkelräta förflyttningar som krävs för att förflytta sig fr̊an startpunkten
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till den aktuella rutan. Vid en diagonell förflyttning adderas talet 14 och vid
en vinkelrät förflyttning adderas talet 10. H-värdet beräknas enligt Manhattan-
metoden [Heuristics And A* Pathfinding], som använder sig av avst̊andet till
m̊alet i x - respektive y - led och adderar dessa tal som tillsammans bildar H

H = 10 ∗ (|currentX-targetX|+ |currentY-targetY|)

Current är den ruta du befinner dig i och target är m̊alrutan.
Multiplikation med 10 innebär som nämnts ovan att förflyttning endast sker
horisontellt och vertikalt.

Algoritmen A* kan enkelt beskrivas enligt följande steg:

1. Lägg till startrutan till den öppna listan

2. Upprepa följande:

• Ta det lägsta F-värdet fr̊an rutorna i öppna listan. Vi refererar till
den rutan som aktuell ruta.

• Lägg denna ruta i den stängda listan istället.

• För varje av de åtta angränsande rutorna till den aktuella rutan skall
ett alternativ av följande göras:

(a) Om det inte g̊ar att beträda rutan eller om den finns i den
stängda listan s̊a ignoreras den.

(b) Om den inte är med p̊a öppna listan, addera rutan till den öppna
listan. Gör aktuell ruta till förälder till denna ruta. Spara F, G
och H-värdena för rutan.

(c) Om rutan redan finns p̊a den öppna listan, kontrollera om denna
väg till rutan är bättre genom att jämföra G-värdet. Ett lägre
G-värde betyder att vägen är bättre. Är det en bättre väg skall
föräldern till rutan ändras och G och F-värdet räkna om.

• Stanna när:

(a) Målrutan adderas till den öppna listan, i detta fall är en väg till
m̊alet funnen.

(b) Målrutan inte hittas och den öppna listan är tom, i detta fall
finns ingen väg till m̊alet.

3. Spara Vägen, arbeta bakifr̊an fr̊an m̊alrutan och följ pekarna ruta för ruta
till startrutan.

Den optimala vägen återfinns d̊a i den stängda listan.
I början anropas planeringsalgoritmen som d̊a planerar vägen mellan startpunk-
ten och slutpunkten. Omplanering av vägen kommer därefter endast ske d̊a
systemet anropar planeringsalgoritmen och begär in en ny väg mellan den d̊a
aktuella punkten och slutpunkten. Planeringsalgoritmen tar ocks̊a hänsyn till
om den planerade vägen befinner sig p̊a ett visst avst̊and fr̊an väggen eller hin-
der. Detta avst̊and bestäms genom upplösningen p̊a kartan.
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Kommando Mot enhet Beskrivning
GET MAP Kartmodulen Hämtar en uppdaterad version av kar-

tan

Tabell 1: Gränssnitt: Planeringsalgoritm till annan enhet

Kommando Fr̊an enhet Beskrivning
PLAN ROUTE Styr & mätmodul Tar emot en begäran om att planera en

bana mellan tv̊a givna punkter

Tabell 2: Gränssnitt: Annan enhet till Planeringsalgoritm

4.2.1 Gränssnitt

Planeringsalgoritmen kommunicerar med önskade moduler med TCP.

4.3 Styr och mätmodul

Styr- och Mätmodulen är själva hjärtat i roboten. Dess uppgift är att begära
mätningar, positionsskattningar och banplanering samt att utifr̊an detta ställa
ut de styrsignaler som krävs för att följa den bestämda banan. För att göra
detta m̊aste styrkommandon genereras och skickas till h̊ardvaran. Modulen har
ocks̊a som uppgift att utföra eventuell filtrering p̊a mätvärdena.

4.3.1 Regulator

Baserat p̊a skattad position ska fordonet följa planerad väg. Detta görs genom
att beräkna vinkelrätt avst̊and med tecken till den tänkta banan, d⊥, samt
vinkelskillnad mellan den tänkta banan och fordonet, ∆α. Dessa tv̊a tillst̊and
vägs samman till en önskad vinkelhastighet hos fordonet:

ωref = K(d⊥ + a∆α)

där K och a är koefficienter som styr regulatorns beteende.

d⊥ beräknas utifr̊an ett linjesegment L som representeras av tv̊a punkter P0

och P1 och fordonets position P . Kryssprodukten av vektorerna P1P0 och PP0

är lika med arean av parallellogrammet som vektorerna spänner upp. Arean är i
sin tur lika med basen L g̊anger höjden d⊥. I det tv̊adimmensionella specialfallet
där det tredje z-elementet i vektorerna är satt till 0 kan det vinkelräta avst̊andet
med tecken beräknas enligt

d⊥ =
(y0 − y1)x + (x1 − x0)y + (x0y1 − x1y0)√

(x1 − x0)2 + (y1 − y0)2

Hastigheten fram̊at, vref skulle kunna sättas konstant. Detta ger dock oönskade
oscillationer vid skarpa svängar. För att f̊a ett snällare beteende justeras hastig-
heten baserat p̊a ovan sagda vinkelskillnad och avst̊and till nästa sväng.
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Dessa tv̊a hastigheter omvandlas rent geometriskt till börhastigheter hos respek-
tive hjul som skickas vidare till motorstyrningen.

vl,ref = vref + rωref

vh,ref = vref − rωref

där r är halva axelavst̊andet.

4.3.2 Gränssnitt

Styr och mätmodulen kommunicerar b̊ade med TCP och RS232.

Kommando Till enhet Beskrivning
SEND SIG Simuleringsmotor

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

GET MEAS Simuleringsmotor
/ H̊ardvara

Hämtar information fr̊an simuleringsmo-
tor/h̊ardvara.

Tabell 3: Gränssnitt: Styr- till Mätmodul till annan enhet

4.3.3 Funktioner

Sensorkompensering: Olinjäriteter i sensorerna kompenseras med hjälp av sen-
sormodellen. Mätvärdena medelvärdesbildas.
All kod är skriven i C++ och kompileras med g++ i linuxmiljö. Headerfiler för
ovanst̊aende funktioner återfinns i appendix A.

5 Mjukvara för fordonssimulering

I detta kapitel kommer mjukvaran för Fordonsmodellen, Miljömodellen samt
Simuleringsmotorn att beskrivas.

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.
Den delen som har hand om skattningen av fordonet beskrivs först. De tillst̊and
som den modellen använder sig av är följande:

• x0 Vinkel hos fordonet

• x1 Vinkelhastighet p̊a fordonet

• x2 Hastighet hos fordonet

• x3 X-position för fordonet
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• x4 Y-position för fordonet

• x5 Hastighet hos fordonet i punkten för det vänstra hjulet

• x6 Hastighet hos fordonet i punkten för det högra hjulet

Figur 2: Figur över tillst̊and

De insignaler som ges till modellen är:

• u0 Spänning till motorn för vänster hjul

• u1 Spänning till motorn för höger hjul

• u2 Tidssteg (Hur l̊angt in i framtiden ska fordonet simuleras i aktuellt
steg)

Den modell vi använder är en ickelinjär modell. Tillst̊anden uppdateras enligt
x(kT + T ) = F

(
x(kT ), u(kT )

)
För att f̊a modellen s̊a modulär som möjligt är den uppdelad efter fysiska kom-
ponenter. De komponenter som är modellerade tillsammans med respektive kod
listas nedan.

• Motormodell (Fr̊an spänning till moment)
M0 = C ∗ u0 ∗ (w0 − abs(x5/rhjul))/w0

M1 = C ∗ u1 ∗ (w0 − abs(x6/rhjul))/w0

• Hjulmodell (Fr̊an moment fr̊an motorn till kraft som p̊averkar fordonet)
F0 = M0/rhjul

F1 = M1/rhjul

• Modell över dynamik hos fordonet
x0,ny = x0 + T ∗ x1

x1,ny = x1 + T ∗ (F0 − F1) ∗ a/I
x2,ny = x2 + T ∗ (F0 + F1)/m
x3,ny = x3 + T ∗ x2 ∗ cos(x0)
x4,ny = x4 + T ∗ x2 ∗ sin(x0)
x5,ny = (x2,ny + x1,ny ∗ a)
x6,ny = (x2,ny − x1,ny ∗ a)
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Där det nya tillst̊andet är indexerat med ny, a är halva avst̊andet mellan de
drivande hjulen, C är en motorkonstant, w0 är obelastat motorvarvtal vid max
insignal, rhjul är hjulradie hos de drivande hjulen, I är tröghetsmomentet hos
fordonet, m är fordonets massa och T är tidssteget (dvs u2).

5.2 Miljömodell

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

5.2.1 Gränssnitt

Kommando Fr̊an enhet Beskrivning
GET DISTANCE Simuleringsmotor Skickar avst̊andet till närmsta vägg gi-

vet positionen att mäta ifr̊an och vinkel
för mätningen.

Tabell 4: Gränssnitt: Annan enhet till Miljömodell

5.3 Simuleringsmotor

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

5.3.1 Gränssnitt

Kommunikation initierad av simuleringsmotorn:

Kommando Mot enhet Beskrivning
GET MEAS Miljömodell Skickar en mätförfr̊agan till

miljömodellen och f̊ar tillbaka det
exakta avst̊andet till närmaste vägg.

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

UPDATE Fordonsmodell Skickar in styrsignaler till fordonsmo-
dellen och f̊ar tillbaka det aktuella till-
st̊andet.

SIM SENSOR Fordonsmodell Simulerar eventuella olinjäriteter och
störningar som finns i de verkliga sen-
sorer.

Tabell 5: Gränssnitt: Simuleringsmotor till annan enhet

Kommunikation initierad av annan enhet:
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Kommando Fr̊an enhet Beskrivning
SEND SIG Styr & mät Tar emot kommando som simulatorn

ska reagera p̊a.

Tabell 6: Gränssnitt: Annan enhet till Simuleringsmotor

Figur 3: Blockschema för simuleringsmotor

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

6 Grafikmotor

Grafikmotorn best̊ar av användargränssnittet i styrsystemet. Den data som ge-
nereras av simuleringsmotorn kan om s̊a önskas importeras till valfri miljö, ex-
empelvis Matlab, efterbehandlas och plottas. N̊agot färdigt skript för detta är
däremot inte gjort d̊a ovanst̊aende grafik är fullt tillräcklig för tillämpningen.

7 Fysiskt fordon

I projektet ingick det att ta fram en specifikation p̊a hur en realisering av ett
autonomt fordon kan se ut. Det fysiska fordonet är tänkt att 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. Fordonet är endast
tänkt att användas inomhus p̊a ett plant underlag. Den specfikation som tagits
fram ger förslag p̊a sensorer, motorer samt elektronik för att kunna realisera ett
fordon. Specifikationen i version 1.0 är bifogad i appendix E.
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7.1 Realisering

Under projektet har komponenter köpts in för att utgöra basen för en realisering
av ett fordon. Komponenter som köpts in är

• 1 st mikroprocessor, AVR ATmega128

• 1 st ISP programmerare/debugger

• 2 st drivkretsar, LMD18200

• 6 st ultraljudssensorer, SRF10

• 4 st IR-sensorer

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

• l̊ada, kontaktdon, on/off-knapp

• kompassmodul, CMPS03

• 2 st motorer, Micro Motors E192-2S

• 2 st drivhjul

• 1 st stödhjul

• 1 st 12 V blyackumulator

• 1 st 12 V batteriladdare avsedd för blyackumulator

• 1 st ATMEL STK500 utvecklingskort

• 1st ATMEL STK501 expansion

D̊a mikroprocessorn är av ytmonteringstyp köptes ett utvecklingskort in med en
sockel för att underlätta monteringen. P̊a utvecklingskortet finns en spännings-
regulator och samtliga processorns portar är utdragna till stift. De b̊ada seriella
portarna har även kontakter p̊a kortet. Detta underlättade konstruktionen be-
tydligt. Utvecklingskortet har dessutom logik som gör det möjligt att program-
mera processorn via en seriell anslutning.

Ett chassi att bära konstruktionen konstruerades av pl̊at med tv̊a stycken främre
drivande hjul av h̊art gummi samt ett bakre stödhjul av den typ som finns p̊a
kundvagnar. Formen bestäms av en ram formad som en oktagon. I ramen är mo-
torerna fastsatta, en till varje drivhjul via ett extra lager för att avlasta motorer-
na. Över ramen finns det en platta av pl̊at med plats för en bärbar dator. Bat-
teriet är monterat under en platta mellan motorerna. Längst bak är stödhjulet
monterat i ramen och där finns det även plats för utvecklingskort och övrig
elektronik. Avst̊andssensorerna monteras med hjälp av kardborreinfästning p̊a
en utplacerad ramp framtill och vridbara h̊allare runt om fordonet.
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Figur 4: Realisering av autonomt fordon Figur 5: Realisering av autonomt fordon

7.1.1 Gränssnitt

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

8 Databas

För att lagra informationen fr̊an varje simulering används en MySQL-databas.
Databasen inneh̊aller tabellerna sim, sim sensor och sim state. I sim-tabellen
hittar man generell information om simuleringen s̊a som antalet tillst̊and och
insignaler. I sim sensor sparas information vid varje mätning i miljömodellen.
B̊ade den exakta mätningen och det mätvärde som sensor ger ifr̊an sig lag-
ras. Tabellen sim state lagrar all informationom de tillst̊and modellen f̊ar under
simuleringen. x- och u-vektorerna lagras som strängar separerade med komma-
tecken. Kompletta definitioner för att skapa tabellerna återfinns som i appendix
F. En enkel funktion för att hämta ut data till matlab återfinns i appendix G
För att kunna kompilera programmet med databasstöd krävs att mysqlclient10
eller senare är installerad p̊a datorn.
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A Headerfiler

Kod/Fordonsmodell/fordon.h
Kod/Karta/map.h
Kod/Log/log.h
Kod/Partikelfilter/common.h
Kod/Partikelfilter/partikel.h
Kod/Partikelfilter/partikelfilter.h
Kod/Partikelfilter/xfunc.h
Kod/Regulator/server/common.h
Kod/Regulator/server/keyboard.h
Kod/Regulator/server/regulator.h
Kod/Regulator/server/mouse.h
Kod/Regulator/server/xfunc.h
Kod/Regulator/server/vector.h
Kod/Serial/serial.h
Kod/SimulationEngine/SimulationEngine.h
Kod/SimulationEngine/pid.h
Kod/TCP/tcp.h
Kod/planeringsalg/planeringsalg.h
Kod/sensormodell/sensor.h

B TCP-kommandon

Nedan listas de förfr̊agningar som respektive modul hanterar. Först anges den
ASCII-sträng som ska avslutas med radbrytningstecken och identifierar förfr̊agningen.
Därefter kommer en beskrivning av r̊adatan och svaret. Typen hos r̊adatan anges
inom parentes, där (i) betyder int och (d) betyder double. * anger en dyna-
misk datamängd och hakparenteser [] anger grupperingar.

B.1 Miljömodell

GET_MAP (d)res
Resultat: En karta som kan hämtas med map.recieve()
Beskrivning: Förfr̊agan om en karta med upplösningen res m/pixel. Om upplösningen
är 0 hämtas upplösningen fr̊an orginalkartan.

GET_DISTANCE (i)num num*[(d)x (d)y (d)dx (d)dy]
Resultat: num*(d)dist
Beskrivning: Förfr̊agan om num avst̊andsmätningar i omgivningen. Varje mätning
startar fr̊an punkt (x,y) med riktningskoefficient (dx,dy). Resultatet är lika
m̊anga avst̊and dist i meter.

QUIT
Beskriving: Stäng ner servern.

B.2 Fordonsmodell

UPDATE (i)nrx (i)nru nrx*(d)x nru*(d)u
Resultat: nrx*(d)x
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Beskrivning: Uppdatera nrx antal tillst̊and x med nru antal styrsignaler u.

QUIT
Beskrivning: Stäng ner servern

B.3 Simuleringsmotor

GET_MEAS
Resultat: (i)num (d)y
Beskrivning: Gör en mätförfr̊agning. Returnerar num antal mätsignaler y.

INIT_SIM (d)x (d)y (d)ang
Beskrivning: Initiera fordonets position i simuleringen till (x,y) och dess vinkel
till ang.

SEND_SIG (i)num num*(d)u
Beskrivning: Skickar num antal styrsignaler u.

QUIT
Beskrivning: Stäng ner servern

B.4 Styr- och mätmodul (h̊ardvara)

GET_MEAS
Resultat: (i)num (d)y
Beskrivning: Gör en mätförfr̊agning. Returnerar num antal mätsignaler y.

SEND_SIG (i)num num*(d)u
Beskrivning: Skickar num antal styrsignaler u.

QUIT
Beskrivning: Stäng ner servern

B.5 Planeringsalgoritm

PLAN_ROUTE (d)sx (d)sy (d)ex (d)ey (d)res
Resultat: (i)num num*[(d)x (d)y]
Beskrivning: Begär en väg mellan (sx,sy) och (ex,ey). Planeringen ska göras p̊a
en karta med upplösningen res. Returnerar en lista med num antal koordinatpar
(x,y) som representerar den planerade vägen.

QUIT
Beskrivning: Stäng ner servern

B.6 Sensormodell

SIM_SENSOR (i)sensorID (d)value
Resultat: (d)value
Beskrivning: Begär en justering av mätvärdet value för sensor sensorID.
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QUIT
Beskrivning: Stäng ner servern

C Kommandoformat mellan dator och anpass-
ningselektronik

För att den bärbara datorn ska kunna kommunicera med anpassningselektro-
niken 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 anpassningselektroni-
ken skickas inga kommandon utan enbart data. Beroende p̊a vilket kommando
som skickats vet datorn hur m̊anga byte som anpassningselektroniken kommer
att svara med. Ingen felkorrigering kommer att utföras av anpassningselektro-
niken utan systemen i den bärbara datorn f̊ar kontrollera relevansen i de data
som mottas.
Exempel p̊a kommandosekvens:

• Kommando: [Motor 1, stopp]

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

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

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

Beskrivning Kommando Argument Byte fr̊an PC Byte till PC
Vänster motor L Hastighet 1 + 1 -
Höger motor R Hastighet 1 + 1 -
B̊ada motorerna S Hastigheter(V & H) 1 + 2 -
Hämta n sensordata N Sensorlista(bitmask) 1 + 2 2*n
Hämta alla sensordata G 0 1 2*k
Hämta avst̊andssensorer D 0 1 2*l
Hämta motorsensorer M 0 1 2*m
System Check C 0 1 1

Tabell 7: Kommandolista

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

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

Tabell 8: Sensorlista med ID

E H̊ardvaruspecifikation 1.0

E.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.

E.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.

E.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
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samt batteri inuti ramen är önskvärd. Den bärbara datorn m̊aste kunna spännas
fast p̊a den plana ytan.

E.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
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.

E.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.

E.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.

E.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
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E.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 6: Blockschema för elektroniken

E.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
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 E.4.

E.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-
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breddsmodulering samt har en separat ing̊ang för att byta riktning. Den har
även stöd för att mäta strömmen som kretsen ger till motorn.

E.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.

E.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

E.4 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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F Databasspecifikation

SQL för att skapa tabellerna i databasen.

F.1 sim

Lagrar information om varje simulering.

CREATE TABLE ‘sim‘ (
‘simid‘ int(11) NOT NULL auto_increment,
‘dimx‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
‘dimu‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
‘map‘ varchar(255) NOT NULL default ’’,
‘map_res‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
‘description‘ text NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘simid‘)

) TYPE=MyISAM;

Primärnyckel: simid

F.2 sim sensor

Lagrar information om varje mätning som görs i miljömodellen.

CREATE TABLE ‘sim_sensor‘ (
‘simid‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
‘time‘ bigint(20) NOT NULL default ’0’,
‘x‘ double NOT NULL default ’0’,
‘y‘ double NOT NULL default ’0’,
‘angle‘ double NOT NULL default ’0’,
‘sensorid‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
‘exact_value‘ double NOT NULL default ’0’,
‘measured_value‘ double NOT NULL default ’0’,
PRIMARY KEY (‘simid‘,‘time‘)

) TYPE=MyISAM;

Primärnyckel: simid + time

F.3 sim state

Lagrar information om alla tillst̊and som modellen har uppn̊att vid simuleringen.

CREATE TABLE ‘sim_state‘ (
‘simid‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
‘time‘ bigint(20) NOT NULL default ’0’,
‘x‘ text NOT NULL,
‘u‘ text NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘simid‘,‘time‘)

) TYPE=MyISAM;

Primärnyckel: simid+time
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G get sim.m

Hämtar ut information om en simulering fr̊an database för efterbehandling i
matlab. x och u returneras som en (cell)vektor med strängar i. Kräver drivruti-
ner fr̊an http://www.mmf.utoronto.ca/resrchres/mysql/

function [t x u]=get_sim(id)
mysql(’open’, ’server_ip’, ’user’,’passwd’);
mysql(’use’,’database_name’);
sql=sprintf(’select time, x, u from sim_state where simid=%d’,id);
[time xtemp utemp]=mysql(sql);
xtemp
Nrx=1;
Nru=1;
i=1;
q=0;
for i=1:length(xtemp{1})

if(xtemp{1}(i)==’ ’)
Nrx=Nrx+1;

end
end
for i=1:length(utemp{1})

if(utemp{1}(i)==’ ’)
Nru=Nru+1;

end
end
t=time;

x=xtemp;
u=utemp;


