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1 Inledning 
Syftet med projektet är att ta fram modeller och algoritmer med hjälp av Matlab för att styra 
en mobil robot på ojämnt underlag och genom trånga passager. Med hjälp av återkoppling 
från en skannande laser ska roboten ta sig fram då karta saknas eller då verklighet och karta 
inte stämmer överens. Via lasern ska roboten hitta farbara vägar och den ska passera hinder på 
ett säkert sätt. 

1.1 Parter 
Kund är Åke Wernersson IKP/FOI samt Jonas Nygårds IKP/FOI och beställare är Johan 
Sjöberg vid avdelningen för reglerteknik, Linköpings tekniska Högskola. Projektet utförs av 
en projektgrupp med sju studenter från kursen Reglerteknisk projektkurs, TSRT71. 

1.2 Mål 
Målet med projektet är att öka förståelsen hur man ska styra en robot autonomt i en okänd 
miljö, då mätningarna kommer från en laser. 

1.3 Bakgrundsinformation 
Detta projekt är en del av ett större projekt preRunners som är ett samarbete mellan Mobile 
Robotics Sweden AB, Danaher Motion Särö AB, IKP/Mekaniska system, ISY/Bildkodning, 
FOI Linköping och Luleå TU. 
Detta dokument bygger på projektdirektivet Autonom styrning av mobil robot som 
levererades av beställaren Johan Sjöberg 2007-01-23. 

1.4 Definitioner 
Definition av kravnivåer för detta dokument följer nedan. 
 
Prioritet 1: Baskrav. Dessa krav ska uppfyllas, dock förhandlingsbart. 
Prioritet 2: Extrakrav. Krav som uppfylls i mån av tid, kunskap och intresse. 
Prioritet 3: Långsiktiga krav. En vision, något som man vill kunna göra i framtiden. 

Krav nr x Original/ 
Förändring 

Kravtext Prioritet 

 
Hinder: Ett hinder är något som stoppar robotens framkomlighet. 
 
Passage: En passage är en öppning mellan två objekt såsom hinder eller väggar. 

2 Översikt av systemet 
Nedan följer en översikt av systemet som helhet. 

2.1 Produktkomponenter 
Projektgruppen ska producera kod och algoritmer som kan styra en (mekaniskt) färdig robot. 

2.2 Ingående delsystem 
Systemet är tänkt att bestå av två delsystem som projektgruppen ska tillverka. Det ena är ett 
system som tar emot och behandlar data från laser och ultraljudssensorerna och filtrerar dessa 
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till begripliga signaler. Det andra är ett styr- och reglersystem som ska avgöra möjligheten att 
ta sig fram på banan, bestämma hur roboten ska röra sig samt tala om för motorerna hur de 
ska köra den bestämda sträckan. 
 

2.3 Generella krav på hela systemet 
 Krav nr 1  Original Roboten ska upptäcka eventuella hinder som kan stoppa dess 

framfart. 
1 

 Krav nr 2  Original Roboten ska stanna vid risk för kollision. 1 

 Krav nr 3  Original Roboten ska med hjälp av lasern upptäcka passager som den 
kan ta sig fram på mellan hindren. 

1 

 Krav nr 4  Original Roboten ska söka upp och ta sig igenom den närmaste 
passagen. 

1 

 Krav nr 5  Original Roboten ska så tidigt som möjligt avgöra om en passage är 
omöjlig att passera. 

1 

 Krav nr 6  Original Utreda skillnaderna mellan att ha en rektangulär robot och att 
ha en rund robot. 

1 

 Krav nr 7  Original Styrsystemet ska vara moduluppbyggd så att det enkelt ska gå 
att byta ut regulator- eller estimeringsalgoritmen. 

1 

 Krav nr 8  Original Roboten ska kunna docka, t ex för laddning, på en plats som 
är anpassad för detta. Dockningen ska kunna ske mot en vägg 
eller i ett trångt utrymme. 

2 

 Krav nr 9  Original Roboten ska kunna köra i två rum. 1 

 Krav nr 10  Original Roboten ska kunna köra i fler än 2 rum. 2 

 Krav nr 11  Original Roboten ska kunna manövrera i en utomhusmiljö. 3 

 Krav nr 12  Original Roboten ska kunna följa en person. 2 

 Krav nr 13  Original Roboten ska utföra SLAM. 3 
 

3 Signalbehandlingssystem 
I det här kapitlet beskrivs delsystemet för signalbehandling. 

3.1 Inledande beskrivning 
Signalbehandlingssystemet ska ta emot mätvärden från lasern och från ultraljudssensorerna 
som sitter monterade på roboten och filtrera dessa så att vi får värden utan brus vilka kan 
utnyttjas av det andra delsystemet, dvs. styr- och reglersystemet. 
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3.2 Gränssnitt 
Mätvärden från lasern består av radie och vinkel till de olika föremål som detekteras medan vi 
från ultraljudet endast erhåller ett avstånd. 

3.3 Funktionella krav på signalbehandlingssystemet 
 Krav nr 14  Original Roboten ska använda ultraljudssensorerna för att upptäcka 

kollisionsrisk. 
1 

 Krav nr 15  Original Positionen för hinder/väggar relativt roboten ska skattas. 1 

 Krav nr 16  Original Skattningen av positionen för hinder/väggar relativt roboten 
ska vara modellbaserad. 

1 

 Krav nr 17  Original Radon/Hough-transformen ska utvärderas för positionering av 
väggar och hinder. 

1 

 Krav nr 18  Original Roboten ska kunna skilja på runda och kantiga föremål inom 
sensorupplösningen. 

2 

 Krav nr 19  Original Både runda och räta objekt ska kunna definiera passager. 1 
 

4 Styr- och reglersystem 
I det här kapitlet beskrivs styr- och reglersystemet. 

4.1 Inledande beskrivning 
Styr- och reglersystemet ska utifrån det data som signalbehandlingssystemet har fått fram, 
avgöra om en väg är farbar eller inte, kontrollera att inga hinder är ivägen samt styra roboten 
så att den tar sig fram där det är möjligt och undviker hindren (se Figur 1). 
 
 

 
Figur 1: Bild som illustrerar ett tänkbart scenario som roboten ska klara av att ta sig fram 
igenom. Två rum med runda och kantiga föremål som bildar hinder och passager. Roboten 
avslutar med att docka mot en vägg för t ex laddning. 
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4.2 Funktionella krav på styr- och reglersystemet 
 Krav nr 20  Original Styr- och reglersystemet ska reglera utifrån en 

bangenereringsalgoritm. 
1 

 Krav nr 21  Original Roboten ska ha en feghetsfaktor. 1 

 Krav nr 22  Original Roboten ska ha kontinuerlig banuppdatering. 2 

 Krav nr 23  Original Roboten ska kunna manövrera på jämt underlag inomhus. 1 

 Krav nr 24  Original Roboten får aldrig köra så nära en vägg att den inte kan 
komma loss. 

1 

 Krav nr 25  Original När roboten ska ta sig igenom en passage ska svängen utföras 
så att den hamnar i rätt position innan den kommer fram till 
målet, t ex en öppning i en vägg, så att den direkt kan fortsätta 
utan att stanna på stället och vrida upp sig. (Definieras som 
”snygg inkörning”.) 

1 

 Krav nr 26  Original När roboten kör genom en passage ska den försöka göra det 
med δ=0 och φ=0. Se figur 2. 

1 

 Krav nr 27  Original Roboten ska upprepade gånger kunna köra igenom en passage 
med δ < 1 cm. 

1 

 Krav nr 28  Original Roboten ska upprepade gånger kunna köra igenom en passage 
med φ < 10 mrad. 

1 

 Krav nr 29  Original Det ska finnas en regulator som ser till att roboten gör en 
snygg inkörning mot en passage, då den inte tar hänsyn till 
ytterligare hinder samt sin egen storlek och form. 

1 

 Krav nr 30  Original Roboten ska ha en bangenereringsalgoritm som beräknar en 
bana för att göra en snygg insvängning där ytterligare hinder, 
robotens storlek och form har tagits med i beräkningen. 

1 

 Krav nr 31  Original Roboten ska (då feghetsfaktorn är på minimum) kunna köra 
genom passager som är 4 cm bredare än roboten (2 cm på 
varje sida) vid en hastighet på 0,3 m/s. 

1 

 Krav nr 32  Original Regulatorerna som styr motorerna ska arbeta med hastighet 
och rotationshastighet som parametrar och vid avsaknad av 
rate gyro används skattningar från hjulenkodrar. 

1 

 Krav nr 33  Original Roboten ska kunna manövrera i ett rum med simulerade 
utomhusstörningar (t ex lutande plan och sladdar på golvet). 

2 

 Krav nr 34  Original Styr- och reglersystemet ska tillämpa dual control. 3 
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4.3 Definitioner 
Dual Control: Ett försök att maximera informationen från omgivningen, t ex genom att inte 
köra rakt emot ett mål utan gör små svängar så att lasern ”ser” bakom målet. 
 
Feghetsfaktor: Ett mått på hur försiktig roboten är. En högre feghetsfaktor innebär att 
roboten kräver en större marginal när den t ex ska köra igenom en öppning.  
 
Ortogonalt mot en passage/i mitten av en passage: Passagen definieras av det kortaste 
avståndet mellan två hinder/väggar. Att köra i mitten av passagen innebär att man korsar den 
tänkta linjen mitt på. Det är även denna linje som ska passeras ortogonalt. Avståndet från 
mitten av linjen är δ och vinkeln från det ortogonala läget är φ. Se figur 2. 
 

Figur 2: Passagen passeras ortogonalt. Avståndet från mitten 
av linjen är δ och vinkeln från det ortogonala läget är φ.

φ δ 



  LiTH 
 Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15 

TSRT71 – Reglerteknisk projektkurs  ©LIPs 
Oskar Törnqvist 
 10 

5 Ekonomi 
Projektgruppen har två bärbara datorer och en mobil robot med laseravståndsmätare till sitt 
förfogande. 
Totalt antal arbetstimmar bör vara ungefär 1400 timmar för hela projektgruppen. 
 

 Krav nr 35  Original Total handledningtid från handledare får inte överstiga 16 h. 1 

 Krav nr 36  Original Total handledningtid från kund får inte överstiga 30 h. 1 

 

6 Dokumentation 
Alla dokumenten ska utgå från LIPS-mallar. De dokument och den rapportering som ska 
produceras är följande: 
 

• Kravspecifikation 
• Enkel systemskiss 
• Projektplan med aktivitetslista 
• Översiktlig tidsplan 
• Enkel testplan 
• Designspecifikation 
• Testprotokoll 
• Användarhandledning 
• Teknisk rapport 
• Efterstudie 
• Mötesprotokoll med enkel statusrapportering 
• Protokoll över beslutspunkter 
• Poster 
• Föredrag 
• Hemsida 

 
Den tekniska rapporten ska skrivas på engelska. 
 

7 Leveranser och delleveranser 
Dokument och rapportering ska levereras enligt listan nedan. Datum för beslutspunkt 2, BP2, 
är 2007-02-09 och beslutspunkt 6, BP6, är 2007-05-23. Datum för de övriga beslutspunkterna 
återfinns i projektplanen. 
Tidsrapportering per aktivitet och person samt statusrapportering ska lämnas in en gång per 
vecka. 
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 Krav nr 37  Original Kravspecifikationen ska vara levererad till BP2 1 

 Krav nr 38  Original Projektplan inklusive tidplan ska vara levererad till BP2 1 

 Krav nr 39  Original Systemskiss ska vara levererad till BP2 1 

 Krav nr 40  Original Designspecifikationen ska vara levererad till BP3 1 

 Krav nr 41  Original Testplan ska vara levererad till BP3 1 

 Krav nr 42  Original Testprotokoll ska vara levererad till BP5 1 

 Krav nr 43  Original Användarhandledning ska vara levererad till BP5 1 

 Krav nr 44  Original Den slutgiltiga produkten med all funktionalitet ska 
levereras till BP5 och presenteras vid ett föredrag där det visas 
att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda. 

1 

 Krav nr 45  Original Teknisk rapport ska vara levererad till BP6. 1 

 Krav nr 46  Original Efterstudie ska vara levererad till BP6 1 

 Krav nr 47  Original Projektets hemsida ska vara levererad till BP6 1 

 Krav nr 48  Original Posterpresentation ska vara levererad till BP6 1 
 

8 Utbildning 
Projektgruppens medlemmar ansvarar själva för den utbildning som krävs för att genomföra 
projektet. En föreläsning om LIPS ska ges av kursledningen. Kunden ska utbildas genom en 
muntlig presentation vid projektets leverans. Dessutom ska en användarhandledning levereras. 

9 Kvalitetskrav 
Produktens kvalitet ska kontrolleras genom utförliga tester. Projektgruppen och beställaren 
ska kontrollera dokumenten som är skrivna enligt LIPS-mallar. Kravspecifikationen ska 
godkännas i samarbete med kunden. En testplan ska utformas och ett testprotokoll ska 
levereras så att kunden kan kontrollera att kraven är uppfyllda. 


