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1 Inledning 
Detta dokument är till för att ge en överblick av projektet. Här delas projektet upp i mindre 
beståndsdelar och beskrivs översiktigt i dokumentet.  
 

1.1 Bakgrund 
Detta projekt är en del av det större projektet preRunners som är ett samarbete mellan Mobile 
Robotics Sweden AB, Danaher Motion Särö AB, IKP/ Mekaniska system, ISY / Bildkodning, 
FOI Linköping och Luleå TU.  
 

2 Översikt av systemet 
Systemet kommer att bestå av två huvudmoduler, en signalbehandlingsmodul och en 
reglermodul. Reglermodulen kan delas upp i två delar, en beslutsdel som tar hand om 
bangenerering och en styrdel som har hand om banföljning.  
Modulerna kommer att implementeras och testas i en robot med ett färdigtbyggt chassi, Fido. 

2.1 Produktkomponenter 
De två olika modulerna kommer att bestå av egen eller genererad c++ kod som implementeras 
i robotens dator. Kommunikation med omvärlden sker via ett trådlöst nätverkskort. 
Roboten drivs framåt av elmotorer med ström från ett uppladdningsbart batteri. Roboten har 
två separata motordrivna hjul samt ett tredje stödhjul som är svängbart. 
Den har en laser samt ultraljudssensorer för att kunna skanna av omgivningen. 

2.2  Ingående delsystem 
• Signalbehandlingsmodul (SM). Denna modul tar in mätvärdena från lasern och 

ultraljudssensorerna, behandlar dem och sänder dem vidare till RM. 
. 
• Reglermodul (RM) är består av två delar en besluts del och en styr del.  
Beslutsdelen tar in mätvärdena från SM, tar beslut om passager/hinder och genererar en 
färdväg ur dessa kunskaper. Denna färdväg skickas sedan till styrdelen som kommer reglera 
med hjälp av en tracking regulator så att roboten följer den önskade färdvägen. 
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3 Signalbehandlingsmodul 
Behandlar mätvärdena från lasern och generar pålitliga värden så att RM kan ta beslut om hur 
roboten ska undvika hinder och passera genom passager.  

 

3.1 Modulbeskrivning 
Lasern har en räckvidd på 8 m och har en upplösning på en halv grad i ett 180-gradigt synfält. 
Synfältet kan läsas av fem gånger per sekund.  
Ultraljudssensorerna täcker även de ett 180-gradigt område men kommer till största del 
användas för att undvika krock samt undanmanövrering om man kommer för nära ett hinder. 
Signalbehandlingen i roboten är modellbaserad och kommer att skapa en bild av omvärlden. 
Informationen skickas sedan vidare till RM. 

4 Reglermodul 
Beslutsdelen genererar önskad färdväg för roboten så att hinder undviks samt att passager kan 
passeras utan att roboten åker in i väggen. Styrdelen garanterar sedan att den önskade 
färdvägen följs. 
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4.1 Beslutsdel (BD) 
BD är den del i reglermodulen som genererar en bana, dvs avgör om en en väg är möjlig eller 
ej.  BD tar in informationen från SM och värderar och tolkar dessa. Utifrån dem beslutar den 
om en passage är passerbar. Om den inte är det måste roboten undvika passagen och åka 
vidare.  
Om BD finner att passagen är passerbar ska roboten åka in igenom öppningen.  
BD kommer kontinuerlig att generera en planerad färdväg för att kunna undvika hinder samt 
att kunna passera passager så snyggt och snabbt som möjligt. Den genererade färdvägen 
skickas sedan till SD.  
Följden blir att roboten kommer åka omkring i en kontinuerlig bana då den söker efter hinder 
och passager. 

 

4.2 Styrdel (SD) 
På grund av däck som slirar och andra yttre faktorer påverkar roboten behövs en styrdel för att 
roboten ska kunna åka omkring på ett korrekt sätt. SD har till uppgift att styra de båda 
motorerna så att roboten följer den planerade färdvägen.  Det kommer den att göra genom att 
använda sig av en återkopplad regulator.  
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