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Abstrakt 

Fokus i examensarbetet har varit att konstruera och programmera en självstyrande bil med 

avgränsningar till regelverket i tävlingen Freescale cup. Då studien befinner sig i en 

tävlingsdomän, blir precision och hastighet två huvudfaktorer för linjeföljning och navigering.  

 

För att bemöta de ovanstående problem, fokuseras studien i denna rapport på utvecklandet av 

en ljusbehandlar-algoritm. Detta för hantera och standardisera linjeavkodningen och 

linjeidentifieringen. Detta kombinerat med en primärreglering som hanterar styrningen med 

avseende på linjeidentifieringen med tidsförskjutning för sekundärreglering vid behov. 

 

För att mäta precision utfördes tester genom tre olika metoder på linjeavläsningen: (1) 

avläsning av sensordata utan filtrering,(2) avläsning av sensordata via Kalmanfilter samt (3) 

avläsning av sensordata med en adaptiv ljusalgoritm för de olika fälten och ljusförhållanden. 

Dessa i kombination med väl injusterad PID-styralgoritm borgade för god precision och 

linjeföljning under dåliga förhållanden.  

 

Studien påvisar att med den adaptiva ljusalgoritmen i kombination med linjeföljaralgoritmen 

och sekundärreglering via look ahead-algoritmen kan hastigheter som tangerar optimala 

förhållanden även uppnås under mer kaotiska och dåliga förhållanden. Bilen finner sin väg 

trots ljusförhållanden så låga som 20 lux. Studien styrker även fördelarna med den adaptiva 

ljusalgoritmen i kombination med linjeföljaralgoritmen och look ahead-algoritmen som 

primärreglering under optimala driftförhållanden.  

 

Effektiviteten av studien och de algoritmer de mynnades ut i kvantifierades och jämfördes 

genom varvtider och dess linjeföljarförmåga under olika ljusförhållanden och olika 

gynnsamma underlag. Som ytterligare ett led för att få upp snitthastigheten med aktiv 

chassidynamik, nyttjades styrvinkeln som en funktion till differentialdriften av motorerna för 

att bibehålla sitt väggrepp genom kurvorna och hastigheten med aktiv hastighetskontroll.  
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1 Introduktion 

1.1 Teknik 

Fokus i examensarbetet har varit att konstruera och programmera en självstyrande bil med 

avgränsningar till regelverket utifrån tävlingen Freescale cup.  Freescale Cup är en global 

tävling för studentlag där studenterna bygger, programmerar och tävlar med sitt autonoma 

fordon runt en på förhand okänd bana [1]. Regelverket för tävlingen säger att samtliga 

deltagare utgår från ett likadant chassi, vilket inte får ändras med avseende på längd, bredd 

eller val av däck. Vidare är kravet att bilen måste navigera efter en optisk sensor som läser av 

dess omgivning och tar ut kurs och hastighet [2]. 

  

Fordonets värld består av en vit bakgrund med ett svart streck som riktmärke genom rummet. 

En fotosensor används sedan för att identifiera linjen och upprätthålla fordonets placering i 

förhållande till linjen. Denna information beräknas, ger styrvärden och motorvärden för bilens 

navigation automatiskt genom banan. Pulsbreddsmodulering (PWM) används för 

hastighetskontroll av motorer och styrvinkelutslag för styrservot. 

Dess styrdator skall bestå av en 32-bitars Freescale mikrokontrollenhet och bilen får inte 

utrustas med mer än en CPU/MCU-enhet (Micro Control Unit) eller andra programmerbara 

enheter i enlighet med tävlingsreglerna. 
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1.2 Syfte och målbeskrivning 

Precision för fordonet genom banan, är målet med denna studie primärt. Sekundärt är att 

avklara banan på kortast möjliga tid, vilket ger, förutom precision i styrningen, även krav på 

aktiv hastighetsreglering.  

 

Problematiken kan brytas ned till följande punkter: 

(1). Avkodningen av linjen genom fotosensorn. 

(2). Utvecklingen av en lämplig PID-regulator för styralgoritmen. 

(3). Utvecklingen av en lämplig chassidynamisk algoritm för stabilare och snabbare 

kurvtagning. 

(4). För snabbare cykeltid för MCU, behövs ekvationerna effektiviseras och strömlinjeformas. 

 

För att bemöta ovanstående problem fokuseras studien i denna rapport på utvecklandet av en 

ljusbehandlar-algoritm. Detta för hantera och standardisera linjeavkodningen och 

linjeidentifieringen. Denna i kombination med en primärreglering som hanterar styrningen 

med avseende på linjeidentifieringen med tidsförskjutning för sekundärreglering vid behov. 

Metoderna utvärderas och dess effektivitet kvantifierades genom hastighetstest och 

stabilitetstest vilket även innebär att en generiskmodell av ett typiskt fordon kommer tas fram 

och dess ekvationer kommer linjäriseras kring dess operativa gränsområden för snabbare 

MCU cykeltid och snabbare hastigheter för fordonet.  

Studiens mål och måttstock definieras genom hur pass snabb och effektiv bilens navigation 

runt en okänd bana blir med de framtagna algoritmerna och modeller genom olika 

ljusförhållanden. 
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2 Teori 

2.1 Tidigare arbeten inom fältet 

Den teknik som används för att följa en linje går ut på att det reflekterande ljuset från 

underlaget mäts. Det vita fältet återkastar i högre grad ljuset till sensorn än vad det svarta 

strecket gör. Ljusförhållandet i sensorn ger en proportionell utsignal i området 0-Vref i 

förhållande till det reflekterande ljuset. Utsignal används till kalkyleringen av avvikelse-

värdet till linjen och dess styrvinkel för att återgå dit samt vart i rummet bilen befinner sig i 

relation till strecket. 

Tidigare arbeten påvisar att användande av ett flertal tätt ihopsittande sensorer, ger en 

tydligare bild och mjukare övergång för styralgoritmen. I synnerhet då PID-kontroll med 

feedback-loop används [3], det vill säga en PID-regulator i ett closed loop-utförande där 

utsignal mäts och korrigeras mot börvärdet. 

 

Då sensorn beror av reflekterande ljus kommer skuggningar och reflektioner påverka 

kamerans utsignal. Genom att en definierad samplingsmängd från avläsningen av sensorn 

kommer vara den svarta linjen, kan ett gränsvärde beräknas för skillnaden mellan det mörka 

och det ljusa fältet. Den här metoden ger en dynamisk tröskel för ljusskillnaden och tar 

hänsyn till de optiska störfenomen som kan tänkas uppstå i form av skuggor och dylikt [4] till 

skillnad mot att nyttja derivatorn för gränsdefiniering [5]. Tidigare arbeten av bland annat M. 

F. Khan et al med kontrastförbättringar har berört histogram där man tagit hänsyn till det 

högsta och det lägsta registrerade pixelvärdet och dragit ut dem till att passa i intervallet [0 – 

maxpixelvärde] [6-8]. 

Ytterligare ett sätt att lösa felhanteringen av avläsningen, är genom Kalmanfiltrering av den 

avlästa felsignalen. Den uppkommer mellan det faktiska är- och börvärdet på kamerans signal 

och positionering. Genom att samkombinera denna teknik med PID-regulatorer, har det visats 

en ökad utsignal till motorerna för högre hastighet, utan att felavläsningen och fordonets 

positionering påverkats [9]. Författarna till den senare rapporten använde sig av kameran 

monterad på bilen direkt ovanför linjen vilket gav ett direkt styrsvar på linjeavvikelsen. 
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Förutom användandet av diskreta linjesensorer som denna linjedetektor, har andra arbeten 

även involverat CMOS-/CCD kameror för linjebearbetningen och uttagning av körriktning 

och navigering runt hinder både i stereomontage och singelkamera [10-12], ultraljud [13] och 

även laserdetektorer för att se sin omgivning [14, 15]. Den senare metoden är vanlig inom 

Automated Guided Vehicle (AGV) i industrisammanhang [16].  

 

En metod att hantera de olika hinder (korsningar, S-kurvor, kurvor, U-svängar m.fl.) som 

fordonet kommer att navigera är nyttjande av look ahead-algoritmen. Genom att montera en 

linjedetektor relativt högt att dess synfält och förmåga att se framåt ökar [17]. 

Fordonets kurvtagning kommer att påverka rotationshastigheterna på samtliga hjul, enligt 

Ackermanns styrningsprincip. Ackermann menade att ett fyrhjuligt fordon har sin 

rotationspunkt kring det inre bakhjulet vid kurvtagning, se Figur 5 i 2.2.3. Detta resulterar i, 

att vid stark kurvtagning kommer innerhjulet att gå för snabbt vid samma rotationshastighet 

som ytterhjulet, vilket gör att den sladdar bort sitt grepp och minskar fordonets totala 

sidokraftsfriktion [18].  
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2.2 Förstudie 

 
Figur 1 - Flödesschema för bilen 

 

Topografin för projektet ser ut som i Figur 1 ovan. Kameran läser av rummet och ger en 

utsignal i form av en vektor som tar sig igenom varje steg ovan för att slutligen ge utsignaler i 

form av styrvinkel, hastighet och felsignal från börvärdena. Samma topologi som ovan 

använder sig av styrdatorns huvudprogram där inledningsvis kameran läser av sitt synfält till 

en vektor. Denna vektor behandlas och kontrasten förstärks vid behov i den adaptiva 

ljusalgoritmen, se 2.3.1. Efter detta identifieras linjen i vektorn och dess centrum beräknas till 

vilken pixel den finns i linjeföljaralgoritmen, se 2.3.2. Nästa steg är att projicera denna pixel 

sett från kameran i bilens koordinatsystem via look ahead-algoritmen, se 2.3.3. Denna generar 

dels styrvinkeln som behövs och via de styrgeometriska beräkningarna nedan. Detta ger en 

proportionell PWM-signal till styrservot och en individuell PWM-signal till de båda 

motorerna som en funktion av hastighet och styrvinkel, enligt 2.2.3 samt 2.2.4. Felhanteringen 

av bilens position hanteras av en PID-regulator samt ett Kalmanfilter, se 2.2.1 och 2.2.2.  
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2.2.1 Kalmanfilter 

En av de mer fundamentala aspekterna för en autonom robot är att veta var är jag? För att 

systemet ska fungera optimalt, speciellt då avläsningen sker med tidsförskjutning enligt look 

ahead metoden ovan, se 2.3.3, är av yttersta vikt för styrsystemet att veta vart den befinner 

sig. Bilens två huvudsensorer är dels kameran som blickar framåt samt pulshjulet som mäter 

hjulhastigheten. Eftersom det är omöjligt för bilen att veta om pulshjulets avläsning är absolut 

i förhållande till dess faktiska position. Störningar som ljusreflektioner vid pulsgivaren, 

hjulspinn eller missad avläsning av andra orsaker påverkar avläsningen av positionen, så 

behövs att sätt att normalisera dessa värden och ge bästa möjliga uppskattat värde på 

positionen. Annars tenderar felpositionen att öka med tiden tills den tillslut blir förödande 

istället för hjälpande [22, 23].  

 

 

Figur 2 - Funktionsbild Kalmanfilter [24] 

 

Ett Kalmanfilter är en rekursiv algoritm som nyttjas effektivt som filter vid en mängd brusiga 

eller inkompletta mätningar. Dess styrkor är att den tar hänsyn till all information som infogas 

i systemet, oavsett hur felaktig eller korrupt den kan tänkas vara och ger det bästa uppskattade 

värdet på dess nästa tillstånd. Algoritmen blir även processmässigt lätt då den endast behöver 

två tillstånd: det nuvarande och det föregående för att beräkna det nästkommande tillståndet, 

se Figur 2.  
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Dess matematiska beskrivning återges i ekvation 1 och 2 för det 1-dimensionella 

Kalmanfiltret 

 

�̂�𝑖 = 𝐾𝑖 ∗ 𝑍𝑖 + (1 − 𝐾𝑖) ∗ �̂�𝑖−1   (1) 

𝐾𝑖 = 
�̂�𝑖

�̂�𝑖+𝑅
     (2) 

Där 

�̂�𝑖 är den nuvarande uppskattningen för det nästkommande tillståndet 

�̂�𝑖−1 är föregående tillstånd 

𝐾𝑖 är Kalmanförstärkningen 

𝑍𝑖 är det avlästa värdet, nuvarande tillstånd 

�̂�𝑖 är kovariansen av de tidigare felen 

𝑅 är brusförhållandena i systemet 

 

Kalmanförstärkningen är viktningen mellan det avlästa värdet och det föregående värdet för 

att definiera nästa tillstånd i det 1-dimesionella Kalmanfiltret. Nedan i Figur 3 ses 

Kalmanfiltret filtrera en kaotisk kameraavläsning av linjen genom en kurva.   

 

 

Figur 3 - Kalmanfilter på brusig avläsning av kameran 
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2.2.2 PID kontroller 

 
Figur 4 - Schema PID regulator [25] 

 

 

En PID-kontroller används för att justera systemet genom en feedback loop. Detta görs genom 

att ett felvärde räknas fram som en skillnad mellan det uppmätta värdet och det önskade 

värdet enligt Figur 4. 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡) = 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑(𝑡)    (3) 

 

Genom att använda sig av en proportionell del, en integrerad del samt en deriverande del kan 

felvärdet reduceras till 0 med tiden. Detta görs genom att kalibrera och sätta lämpliga 

skalärvärden på 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 och 𝐾𝑑. 

 

𝑜𝑢𝑡(𝑡 + 1) = 𝐾𝑝 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡)  (4) 

 

Dessa värden bör sättas till rimliga förhållanden för det tilltänkta systemet. Skulle endast P-

delen i PID-kontrollen användas skulle systemets stegsvar bli asymptotiskt om 𝐾𝑝 var för lågt. 

Om värdet istället skulle vara för högt skulle systemsvaret bli alldeles för snabbt och riskerar 

att överskjuta sitt mål och börja oscillera. Med tiden kommer det att ackumulerats tillräckligt 

med fel för p-regulatorn och ge ett konstant steady state error-tillstånd där systemsvaret 

aldrig kommer att uppnå önskad nivå. Lösning på detta är den deriverade delen som tar hand 

om de snabba transmissionerna i feedback loopen, agerar som en dämpare och undertrycker 

risken för överskjut och oscilleringar. Den integrerade delen tar hand om undertryckningen av 

steady state error och bringar den mot noll med tiden. Då den deriverade delen agerar på 

snabba systemsvar kan denna vara olämpligt i system med mycket störningar på styrsignalen. 
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2.2.3 Dynamiskt chassi 

Det dynamiska chassit baseras på en differentialdrift av de två enskilda motorerna. Via 

varvtalsoptimering av dessa genom kurvorna kommer det att skapas förutsättningar för att 

bibehålla optimalt grepp och kraftöverföring. Fordonet som används i Freescale cup-

tävlingarna har ett standardiserat chassi, vilket inte tillåts att göra förändringar på. Dess chassi 

drivs via två drivande bakhjul med individuella motorer. Då kommer kurvtagningarna att 

påverka rotationshastigheten på samtliga hjul enligt Ackermanns styrningsprincip. Detta 

resulterar i, att vid stark kurvtagning kommer innerhjulet att gå för snabbt vid samma 

rotationshastighet som ytterhjulet, vilket gör att den sladdar bort sitt grepp och minskar 

fordonets totala sidokraftsfriktion [18]. Utöver att styrvinkeln kan användas som en funktion 

att styra differentialdriften kan även styrvinkeln användas som en global hastighetsregulator 

som sänker totalhastigheten igenom kurvor beroende på hur snäv kurvan är och ökar 

hastigheten igen på raksträckorna för snabbare genomsnitts varvtider.  

 
Figur 5 - Ackermannns konvergeringszon [26] 

 

För att komma runt problematiken med de olika hastigheterna på bakhjulen måste en algoritm 

skapas som en funktion av styrvinkeln för nedvarvning av innerhjulet för kurvan. Då båda 

framhjulen kommer att få samma styrvinkel kommer de inte att sammanstråla i samma 

gemensamma rotationspunkt som bakhjulen enligt Figur 5 ovan. Detta leder till att båda 

framhjulen kommer att behöva kompensera denna skillnad med medelpunkten mellan de båda 

styrvinklarna [5]. Dock påvisar Fung et al att för styrvinklar under 50 grader, är avvikelsen 

från Ackermanns konvergeringszon mindre påtaglig och kan försummas i högre grad [27]. 



16 

 

 

Figur 6 - Ackermanns styrprincip [18] 

 

Ackermann påvisade att ett fyrhjuligt fordon har sin rotationspunkt kring det inre bakhjulet 

vid kurvtagning. Styrvinkeln för fordonet är avvikelsen från fordonets centrumlinje, vilket är 

parallellt med bakhjulens riktning samt en linje som går parallellt med de vridna framhjulen 

genom framaxelns centrumpunkt enligt Figur 6 [27, 28]. Genom att låta linjen för styrvinkeln 

i denna punkt tangera en cirkel kan svängradien beräknas då dess tänkta linje skär x-axel i just 

styrvinkeln och med känt axelavstånd. 

  

𝑅 =  
𝐿

tan𝜑
      (5) 

 

Då svängradien är känd och även axelavståndet mellan bakhjulen kan differensförhållandet 

mellan bakhjulens rotationshastighet med avseende på styrvinkel beräknas enligt: 

 

𝑣𝑢𝑡 = 𝑣𝑖𝑛 ∗

𝐿

tan𝜑
+
𝐿𝑏
2

𝐿

tan𝜑
−
𝐿𝑏
2

 {
𝜑 > 90° → 𝑚1 = 𝑣𝑢𝑡, 𝑚2 = 𝑣𝑖𝑛
𝜑 < 90° → 𝑚1 = 𝑣𝑖𝑛, 𝑚2 = 𝑣𝑢𝑡

    (6) 

 

Där: 

𝑣𝑖𝑛 är hastighet på innerhjul eller raksträcka   [m/s] 

𝑣𝑢𝑡 är hastigheten efter differentialdriften    [m/s] 

𝐿𝑏 är axelbredden mellan bakhjulen    [mm] 
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𝐿 är längden mellan fram och bakaxel    [mm] 

𝜑 är styrvinkeln i grader 

𝑚1 är motor 1 

𝑚2 är motor 2 

 

Detta ger ett linjärt samband mellan styrvinkel och differentialdriften för bakhjulen enligt 

Figur 7 nedan. I detta läge är det fördelaktigt att istället för den komplexa ekvationen 6 att 

definiera om ekvationen för differentialdriften till en mer resurseffektiv ekvation för 

mikrokontrollen. 

 

 

Figur 7 - Differensförhållandet mellan bakhjulens rotationshastighet med avseende på 

styrvinkel 

 

Denna ekvation definieras enligt 

 

 

𝑓(𝑥) =
Δ𝑦

Δ𝑥
𝑥 + 𝑚  {

𝑥 < 0, 𝑚1 = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑣𝑖𝑛, 𝑚2 = 𝑣𝑖𝑛
𝑥 > 0, 𝑚2 = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑣𝑖𝑛, 𝑚1 = 𝑣𝑖𝑛
𝑥 = 0, 𝑚2 = 𝑣𝑖𝑛,              𝑚1 = 𝑣𝑖𝑛

  (7) 

 

Där 

Δ𝑦

Δ𝑥
 är ett konstant k-värde för ekvationen 

𝑥 är styrvinkeln 

𝑚 är konstant 
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2.2.4 Styrgeometri 

 
Figur 8 - Styrgeometri [5] 

 

Styrservot i bilen drivs via en proportionerlig PWM signal från styrdatorn. PWM-signalen ger 

upphov till vridningen av styrservot enligt Figur 10. Sambandet mellan rotationsvinkeln Θ i 

Figur 8 och styrvinkeln, 𝜑 är [5] 

 

|𝑥1| = √𝑏1
2 − (ℎ + 𝑟 cos(𝛼 + 𝜃′ + 𝛾))2 + 𝑟 sin(𝛼 + 𝜃′ + 𝛾)   (8) 

|𝑥2| = √𝑏2
2 − (ℎ + 𝑟 cos(𝛼 + 𝜃′ − 𝛾))2 + 𝑟 sin(𝛼 + 𝜃′ − 𝛾)  (9) 

 

Där 

|𝑥1| är avståndet från styrleden till styrservots centrum för vänstersida 

|𝑥2| är avståndet från styrleden till styrservots centrum för högersida 

𝑏1 är styrarmens längd på vänstersida 

𝑏2är styrarmens längd på högersida 

Θ är styrservots rotationsvinkel 

𝑟 är styrservots radie på plattan för infästningen av styrarmarna 

ℎ är höjden från styrservots centrum punkt för rotations i förhållande mot styrledens plan 
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Då 𝜃′ = 0 är |𝑥1| =  𝑙1 och |𝑥2| =  𝑙2 och b1, b2, r och α är konstanter leder ekvation 5 och 8 

samt 5 och 9 till 

 

𝜑𝑙𝑒𝑓𝑡 =
𝑙2−|𝑥2|

𝑅
, 𝜑𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 =

|𝑥2|−𝑙1

𝑅
     (10) 

 

Där R motsvarar längden på armen mellan styrkronan och styrleden vid framhjulen, se Figur 

9 och 𝑙1 och 𝑙2 motsvarar förskjutningen i x-planet för styrning. Genom ekvation 10 erhålls en 

relation mellan servovinkeln och styrvinkeln. Då man kombinerar denna med ekvation 29 fås 

servovinkeln som en funktion av pixelavvikelsen från centrumpixeln. 

 

𝐿

√(
(𝑙𝑤∗(𝑉𝑛−𝑉1))

2
+(𝑙𝑎∗𝑛)

2

2(1−cos(2𝛾))
)

=
|𝑥1|−𝑙1

𝑅
     (11) 

 

Figur 11 visar sammanhanget mellan pixelavvikelsen från kamerans centrumpixel och 

styrservots vinkel. Figuren påvisar att det finns ett relativt linjärt samband i intervallet -35° till 

+35° grader samt inom intervallen -64 till +64 pixlar. Genom att nyttja ekvation 30 kan ett 

linjärt och en mer passande tidseffektiv ekvation tas fram. 

 

 

Figur 9 - Styrgeometri i framvagnen 
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Figur 10 - Arbetsprincip för styrservots PWM [29] 

 

Styrservot tar emot en PWM signal inom pulslängdsintervallet 1 ms till 2 ms för intervallet 0-

180° där centralpositionen är 90° vid 1.5 ms pulslängd enligt Figur 10. Figur 11 påvisar att 

styrservot kommer att arbeta inom intervallen ±35°, vilket ger att den procentuella intervallen 

sett från dess centrum position blir   

 

±35°

90°
~ ± 39 %     (12) 

 

Med det resonemanget kan pulslängdsintervallen för ±35° servovinkel finnas inom intervallet 

1.5 ms ±39 % som ett relativt linjärt samband enligt Figur 11. 

 

 

Figur 11 - Servovinkeln som en funktion av pixelavvikelsen 
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2.3 Matematisk härledning till forskningsfrågorna 

2.3.1 Adaptivljus algoritm 

Kameran fungerar genom att klocksignaler (CLK) skickas till kameran samt att en startsignal 

(SI) går. Startsignalen triggar datainsamlingen och var pixel läses av en efter en. Detta i takt 

med klockpulsen och genererar en 128 tecken lång vektor där pixelvärdets ljusintensitet 

återges i ett spann av 0 till 𝑉𝑑𝑑, se Figur 12 nedan, benämnd AO. 

Kameran behöver efter varje avläsningscykel en viss integrationstid innan nästa cykel startas.  

 

 

Figur 12- Funktionsbild av kameran [19] 

 

 

Kameran är utrustad med en manuell fokuslins som ställs upp genom att ett oscilloskop 

betraktar en svart linje mot en vit bakgrund. Sedan justeras linsen till den plats där den största 

och klaraste avvikelsen mellan linjen och bakgrund sker. Specifik data för kameran anges i 

Tabell 3, Bilaga C. 
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Det avlästa ljuset av kameran genererar en 128x1 vektor som representerar ljusintensiteten för 

de individuella pixlarna kameran registrerade, se Figur 13. 

 

 
Figur 13 - Avläst linje från kameran 

 

Värdena kommer att ligga inom intervallet [0 - 2𝑛 − 1] för n-bits upplösning på A/D -

avläsningen. Där 0 representerar inget registrerat ljus och 2𝑛 − 1 maximalt ljus för sensorn. 

Då linjen ger en kontrastskillnad mellan den ljusa bakgrunden och det svarta strecket är det 

önskvärt för fordonet att få sådan stor kontrast som möjligt för detta. Detta kan förstärkas 

genom att upplösningens maximalvärde divideras med det högsta värdet i vektorn som 

identifieras. Kvoten som uppkommer används som en förstärkningsfaktor och multipliceras 

med vektorn som helhet och ger då en vektor med värden inom intervallen [0 - 2𝑛 − 1].  

 

 

�⃗� 𝐶 = �⃗� 𝑂
2𝑛−1

(𝑥𝑚𝑎𝑥)
    (13) 

Där: 

 

�⃗� 𝐶 är den resulterande vektorn med ökad kontrast 

�⃗� 𝑂 är original vektorn från kameran 

𝑛 är upplösningen på A/D-konverteringen i bits 

𝑥𝑚𝑎𝑥 är det högsta värdet i originalvektorn 
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2.3.2 Den linjeföljande algoritmen 

Den linjeföljande algoritmen fungerar genom att först derivera avläsningsvektorn och sedan 

leta upp de punkterna med största förändringsvärde i vektorn. I området där linjen finns 

kommer linjeavläsningens returnerade värde att minska drastiskt, vilket ger en hög 

förändringshastighet lokaliserad till just punkten för linjen, det vill säga är den första 

avvikelsen med högst magnitud är funnen. Då kameran detekterar övergången från vit till 

svart, söker algoritmen om det finns ett ytterligare värde inom ett troligt område som har en 

motsvarande magnitud med omvänt tecken. Då övergången från vit till svart ger en negativ 

derivata, ger övergången från svart till vit en positiv derivata. Det troliga området är det 

område som representerar antalet pixlar som den svarta linjen bör uppta +/- en lämplig 

intervall. 

 

𝑃𝑏 = 𝑛𝑝
𝑙𝑏

𝑙𝑤
      (14) 

 

Där: 

𝑃𝑏 är pixelbredden för det svarta strecket    [mm] 

𝑛𝑝 är antalet pixlar i vektorn   

𝑙𝑤 är bredden på synfältet      [mm] 

𝑙𝑏 är bredden på det svarta strecket     [mm] 

 

 

Figur 14 - Derivatan av en kamerasampling 
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Då originalvektorn deriveras ges derivaten för hela vektorn och dess förändringshastighet: 

 

�⃗� 𝐶
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑑�⃗� 𝐶      (15) 

 

Genom att definiera vart i 𝑑�⃗� 𝐶 vektorn vi återfinner dess minimumvärde kan ekvation 16 se 

om minimum- och maximumvärdet, se Figur 14, eller rimliga värden toppvärden finns inom 

det definierade spannet, se Figur 15 nedan. Ekvation 17 ger en mer definierad definition av 

sambandet 

 

𝑑�⃗� 𝐶(𝑥) ≡ 𝑑�⃗� 𝑚𝑖𝑛  → 𝑑�⃗� 𝐶(𝑥 + 𝑃𝑏 ± {1,2…𝑛𝑖}) ≡ 𝑑�⃗� 𝑚𝑎𝑥  (16) 

 

𝑑�⃗� 𝐶[𝑥 + 𝑃𝑏 ± {1,2…𝑛𝑖}] ∊  ∧ 𝑑�⃗� 𝑚𝑎𝑥  ∧  𝑑�⃗� 𝑚𝑖𝑛   (17) 

 

Där: 

�⃗� 𝐶 är den resulterande vektorn med ökad kontrast 

𝑑�⃗� 𝐶 är den deriverande vektorn med ökad kontrast 

𝑑�⃗� 𝑚𝑖𝑛 är det lägsta numeriska värdet på 𝑑�⃗� 𝐶 vektorn 

𝑑�⃗� 𝑚𝑎𝑥 är det högsta numeriska värdet på 𝑑�⃗� 𝐶 vektorn 

𝑥 är positionen i vektorn  

𝑃𝑏 är pixelbredden för det svarta strecket    [mm] 

𝑛𝑖 är intervallen som strecket bör finnas i spannet 1 till 𝑛𝑖  [mm] 
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Figur 15 - Spann för derivatorna 

 

 

Om ekvation 17 är sann ges absoluttalet för linjen sett till pixlarna genom följande samband: 

 

𝑃𝑇 = 𝑥 +
𝑃𝑏±𝑛𝑖

2
     (18) 

 

Där: 

𝑃𝑇 är centrumpunkten för linjen 

𝑥 är x-värdet definierad av ekvation 16 

𝑛𝑖 är intervallen som definieras av ekvation 17 
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2.3.3 Look-ahead-algoritmen 

De optiska egenskaperna för kameran dikterar dels kamerans höjdmontage, dels hur pass 

långt fram kameran kommer behöva se samt dess montagevinkel. Då bredden av synfältet är 

av intresse, kan de optiska egenskaperna och bredden av synfältet definieras genom följande 

samband [20]: 

 

𝜃𝑥 = 2tan
−1 (

𝑑𝑥

2∗𝑓𝑠
)    (19) 

𝜃𝑦 = 2tan
−1 (

𝑑𝑦

2∗𝑓𝑠
)    (20) 

𝑙𝑜𝑝𝑡 = 
𝑏𝑏

tan(𝜃𝑥)
     (21) 

Där: 

𝜃𝑥 är betraktningsvinkeln sett i x-planet 

𝜃𝑦 är betraktningsvinkeln sett i y-planet 

𝑑𝑥 är diametern på sensorn i x-planet    [mm] 

𝑑𝑦 är diametern på sensorn i y-planet    [mm] 

𝑓𝑠 är fokuslängden på linsen 

𝑏𝑏 är bredden som önskas att se      [mm] 

𝑙𝑜𝑝𝑡 är längden mellan kameran och linjen   [mm] 

 

Genom att kombinera ekvation 19 och 21 erhålls ekvation 22 som ger avståndet till den 

avlästa linjen sett från kameran. 

 

𝑙𝑜𝑝𝑡 = 
𝑓𝑠∗𝑏𝑏

𝑑𝑥
      (22) 
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Detta ger förhållandet mellan look ahead-avståndet och montaget av höjden på kameran: 

 

𝑙𝑎 = √(
𝑓𝑠∗𝑏𝑏

𝑑𝑥
)
2

− ℎ2    (23) 

𝜃𝐾 = tan
−1

(

 
 ℎ

√(
𝑓𝑠∗𝑏𝑏
𝑑𝑥

)
2

− ℎ2

)

 
 

     (24) 

Där:  

𝑙𝑎 är look ahead-avståndet     [mm] 

ℎ är höjden på kameran      [mm] 

𝜃𝐾 är montagevinkeln på kameran sett från x-axeln 

 

När kameran läser av linjen på ett avstånd av 𝑙𝑎, resulterar det i att avläsningen kommer att 

ske i en punkt där styrsystemet inte riktigt ska ingripa. Styrning kommer ske med en viss 

förskjutning sett i tiden från avläsningen som en funktion av hastigheten på fordonet och hur 

ofta kameran ska läsas av [21]. Detta ger att bilen måste förskjuta styrsvaret på avläsningen i 

proportion med look ahead-avståndet. Denna förskjutning läses in via den linjeföljande 

algoritmen i en 1 x 𝑛 stor vektor som buffar avläsningen med 𝑛-element, där det senaste 

elementet från hitta linjealgoritmen sparas i det 𝑛:te elementet. Då vektorn har ett fixt värde 

på 𝑛-element, innebär det att vid varje avläsning läses det senaste värdet in i det 𝑛:e elementet 

och de näst senaste värdet flyttas från 𝑛-elementet till 𝑛𝑛−1 elementet med hänsyn till 

styrvinkeln osv. tills vektorns första element nås. Där kasseras det föregående värdet och 

ersätts med det nya. Detta skapar då en virtuell punkt för mätningen av positionen till den 

tilltänkta positionen. 

 

Vektorns längd definieras genom följande samband: 

 

𝑛 =  
𝑛𝑑∗𝑙𝑎

𝜋∗𝑑𝑤
     (25) 

 

Där: 

𝑛 är vektorns längd 

𝑛𝑑 är antal pulser per rotation av bakhjulet 
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𝑙𝑎 är look ahead-avståndet     [mm] 

𝑑𝑤 är diametern på bakhjulet     [mm] 

 

För varje puls från bakhjulet sker en ny avläsning av linjeföljaralgoritmen och förflyttningen 

av de gamla värdena sker genom vektorn. Genom att mäta differensen genom elementen i 

vektorn kan vinkeln på tangenten beräknas, se ekvation 26, mellan bilens centrumaxel och 

styrvinkeln. 

  

 

𝛾 = tan−1 (
𝑙𝑤∗(𝑉𝑛−𝑉1)

𝑙𝑎∗𝑛
)    (26) 

𝑑2 = (𝑙𝑤 ∗
(𝑉𝑛−𝑉1)

𝑛
)
2

+ (𝑙𝑎)
2   (27) 

 

Där: 

𝛾 är vinkeln mellan bilens centrumlinje och tangenten i punkten (𝑉𝑛,𝑙𝑎) 

𝑉𝑛 är det senaste elementet i vektorn  

𝑉1 är det äldsta elementet i vektorn 

𝑙𝑎 är look ahead-avståndet     [mm] 

𝑛 är linjevektorns längd 

𝑙𝑤 är bredden på synfältet     [mm] 

𝑑 är avståndet mellan 𝑉𝑛 och 𝑉1 

 

Då två punkter och vinkeln mellan mittaxeln och tangenten är känd kan radien på cirkeln 

beräknas enligt följande: 

 

𝑑2 = 2𝑟2(1 − COS(2𝛾))    (28) 

 

Där: 

𝑑 är avståndet mellan 𝑉𝑛 och 𝑉1 

𝑟 är radien på svängcirkeln  

𝛾 är vinkeln mellan bilens centrumlinje och tangenten i punkten (𝑉𝑛,𝑙𝑎) 
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Genom att kombinera ekvation 26, 27, 28 och 5 erhålls styrvinkeln, φ, utifrån kamerans 

avläsning av en okänd radie: 

𝜑 = tan−1(
𝐿

√(
𝑑2

2(1−cos(2𝛾))
)

)   (29) 

 

 
Figur 16 – Styrvinkeln och vektorvinkeln som en funktion av avvikelsen från centrumpixeln 

 

 

Som Figur 16 ovan påvisar föreligger det i princip ett linjärt samband mellan styrvinkeln, φ, 

från ekvation 29 och även ett linjärt samband för vektorvinkeln, γ, ifrån ekvation 26. För att 

förenkla matematiken och beräkningstiden för mikrokontrollen kan ekvation 26 och 29 

användes Taylor polynomet och en MacClaurin serieutveckling av dessa kring 𝑓(0). 

 

𝑓(0) = 𝑓(0) + 𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′

2!
𝑥2…

𝑓𝑛

𝑛!
𝑥𝑛   (30) 
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3 Metod  

Merparten av denna studie tog sin del i MatLab-miljö för att sedan implementeras i C-kod för 

verkliga tester. Testlinjerna och de olika algoritmerna för fordonet utvecklades och testades 

först i MatLab, för att sedan konverteras till C-kod för styrdatorn.  

 

3.1 Hårdvara 

Fordonet är en standardiserad bil med fyra hjul och bakhjulsdrift med individuella motorer. 

Bilen levererades i delar, därav behövdes ett visst montage göras. Några delar var tvungna att 

egentillverkas för att få ihop fordonet, dessa delar var fästen för kameran, både basfästet och 

kamerafästet. En vagga för montage av MCU och dess styrkort samt ett fäste för en 

pulsräknare fäst kring ett egentillverkat pulshjul fäst i bakaxeln. Dessa delar tillverkades 

genom att nyttja Sketchup1 för ritningarna och sedan 3D-printa detaljerna. Ritningarna för 

dessa återfinns i Figur 39 till Figur 50 i Bilaga A. 

 

Som en del av få riktiga värden från kameran under verkliga förhållanden, användes initialt en 

Raspberry Pi för att genera klockpulserna och integreringspulserna för att få kameran i drift. 

Då Raspberry Pi saknar analoga ingångar i sin GPIO-port (General-purpose input/output) 

nyttjades det en PIC16f1829 mikrokontroller som programmerades till att läsa av kamerans 

utsignal och skicka den i retur via UART-portarna till Raspberryn för generera filer med 

kamerans utsignal dokumenterad i, se Bilaga B där denna del beskrivs mera ingående. 

 

Bilens hårdvarukomponenter förklaras mer ingående nedan. 

 

 

 

 

                                                 
1Program vara för utveckling av egna ritningar och vidare information finns via http://www.sketchup.com/ 
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3.1.1 Sensorer 

Linjedetektorn som användes var en CMOS-kamera med 128x1 pixlars upplösning av 

fabrikat TAOS TSL1401i enlighet med tävlingsreglerna. Kameran placeras relativt högt för 

att ge en god uppsyn över vägbanan. Placeringen i höjdled och vinkeln på denna bestämmer 

bredden på kamerans synfält enligt ekvation 23 och 24. Här får man göra en trade off mellan 

hur mycket man vill se i förväg mot eventuella optiska störningar, se 2.1. Då regelverket för 

tävlingen nyttjar sig av två olika tävlingsbanor, den med ett svart mittstreck, samt en med 

svarta streck i ytterkanterna av banan valdes det ett synfält på hela banbredden, 635 mm då 

endast definitionen av linjeavläsningen i linjeföljaralgoritmen, se 2.3.2, behöver bytas för att 

ändra dem emellan. 

 

Bilen utrustades även med varvtalsräknare monterad på bakaxeln för att läsa av bakhjulens 

hastighet. Detta gjordes genom att montera en roterande disk med 4 hål i. Dessa hål 

registreras via en läsgaffel som sänder infrarött ljus till en detektor. Då ett hål ger fri sikt 

mellan den infraröda dioden och läsgaffeln så ger givaren en triggsignal till styrdatorn som 

registrerar pulsen och hastigheten på bakhjulet genom att jämföra tiden mellan pulserna. För 

detta ändamål nyttjades KTIR 0221 ds läsgaffel. Denna kopplades enligt Figur 17 nedan. 

 

Figur 17- inkoppling läsgaffel 
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3.1.2 Styrdator och kontrollkort 

Styrdatorn till detta projekt är en 32-bitars mikrokontroller monterad på ett utvecklingskort 

utvecklad av Freescale av typen FRDM KL25Z. Bland styrkortets egenskaper kan 128 KB 

flash minne, 16 KB SRAM, 16-bitars ADC och 12-bitars DAC nämnas. Utvecklingskortet är 

även den utrustad med en accelerometer samt 64-pins GPIO-port. Monterad ovan på MCU-

delen sitter det ett kontrollkort för anslutningar in och ut till MCU via GPIO-portarna. I 

kontrollkortet sitter det två stycken H-bryggor för drivning av motorerna. Anslutningarna för 

varvtalsmätaren, styrservot och kameran går via detta kontrollkort. Kortet är utrustat med 

dubbla potentiometers och två knappar som är fria att tilldela via programmering. Se  

Tabell 6 i Bilaga C för utförligare data om styrdatorn. 

  

3.1.3 Motorer och servos 

Bilen har till sin hjälp att ta sig runt i rummet ett styrservo och de två motorer monterade till 

vartdera bakhjul via en nedväxling av 7,5:1. Dessa är vad styrsystemet direkt påverkar genom 

sina utsignaler. Utsignalerna styrs via enskilda PWM signaler från kontrollkort till styrservot 

och motorerna. Specifik data för servot och motorerna återges i Tabell 2 och Tabell 4 i Bilaga 

C. Då en teoretisk topphastighet används som måttstock beräknades den till motorns 

maxvarvtal dividerat med utväxling och däckdiametern till 4,3 m/s. 

 

3.1.4 Chassi 

Bilen är en standard Freescale cup- bil med två drivande motorer i bakhjulen och styrning på 

framhjulen. Dess fysiska dimensioner återges i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1- Fysiska dimensioner freescale cup bil 

Längd 275 [mm] 

Bredd 160 [mm] 

Höjd 360 [mm] 

Axelavstånd  200 [mm] 

Axelbredd  132 [mm] 

Hjuldiameter 50 [mm] 
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3.2 Mjukvara 

Programmeringen av mikrokontrollen kommer att ske i två steg. Initialt utfördes 

programmeringen i MatLab-miljö för utvärdering av de algoritmer som tagits fram. Då 

MatLab är ett högre programmeringsspråk kan mer tid fokuseras på idéerna istället för 

implementeringarna. Därefter konverteras denna kod, och delvis omkonstrueras, för C-språket 

i Mbed Devoloper2 för utvärderingen av dess styrsystem i verklig miljö och i fordonet.  

Koden för bilen återges i sin helhet i Bilaga D. 

3.3 Testmetoder och utvärderingar 

För att testa de algoritmer som tagits fram i denna rapport användes dels linjärisering inom 

dess operativa arbetsområde för mindre påfrestande ekvationer för MCU vilket återges i 4.1. 

Detta som en del av att inte koden ska bli flaskhalsen för taket på hastigheten och 

avläsningens effektivitet, att avläsningshastigheten inte överstiger MCU cykelhastighet för 

huvudprogrammet.  Då koden är strömlinjeformad och effektiviserad kan huvudtesterna 

utföras och forskningsfrågorna utvärderas och kvantiseras. Huvudtesterna utfördes på 

effektiviteten för den adaptiva ljusalgoritmen, den linjeföljande algoritmen och look ahead-

algoritmen med endast primärreglering och med både primär- och sekundärreglering via PID 

regulator och Kalmanfilter i både testbänk och på bana. Dessa resultat återges i 4.2. 

 

                                                 
2 Online kompilerare för Mbed mikrokontrollers https://developer.mbed.org/ 
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4 Analys/Resultat 

4.1 MatLab simuleringar och linjäriseringar 

 

Figur 18 - Förhållande mellan styrvinkel och förväntad kurvradie 

 

 

Figur 19 - Linjäriserad styrvinkel och vektorvinkel 
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Ekvation 26 och 29 ger upphov till graferna i Figur 18 och Figur 19, där Figur 18 visar på 

relationen mellan radien och styrvinkeln. Figur 19 visar på förhållandet mellan ekvationerna 

26 och 29 och hur de förhåller sig till de linjäriserade motsvarigheterna till dem enligt 

MacCluarins serieutveckling i ekvation 30. Det påvisade resultatet visar att approximationen 

enligt ekvation 30 ger en lämplig avbildning inom spannet av ±25° och ger upphov till 

ekvationerna 

 

𝑓𝜑(𝑛) = 0.48𝑛     (31) 

𝑓𝛾(𝑛) = 0.37𝑛     (32) 

Där 

𝑓𝛾(𝑛) är vektorvinkeln som en funktion av pixelavvikelsen från centrumpixeln 

𝑓𝜑(𝑛) är styrvinkeln som en funktion av pixelavvikelsen från centrumpixeln  

 

 

Figur 20 - Kamera utsignal med derivata och centrumlinjen 

 

Figur 20 representerar kamerans utsignal som är kontrastförstärkt med den adaptiva 

ljusalgoritmen återges tillsammans med den linjeföljande algoritmen för signalen och vilket 

område som uppfyller kravet för linjen samt dess centrum. 
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Figur 21 - Förhållande mellan Look Ahead, höjd på kamera och kamera vinkeln 

 

Ekvation 23 och ekvation 24 ger upphov till grafen enligt Figur 21. Den visualiserar 

förhållandena mellan look ahead-avståndet och monteringshöjden av kameran samt 

montagevinkeln sett i grader ifrån horisontalplanet för att uppnå optimal bredd på synfältet 

enligt ekvation 22, här satt till 635 mm då banan är 600 mm. 

 

 

Figur 22 - Differensförhållandet mellan bakhjulens rotationshastighet med avseende på 

styrvinkel 
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I Figur 22 ovan ser man förhållande mellan styrvinkeln och bakhjulens olika 

rotationshastighet enligt ekvation 6. 

 

Genom att linjärisera dessa ekvationer enligt ekvation 7 resulterade det i ekvation 33 som 

visualiseras för den högra motorn i Figur 23 nedan. 

 

 

Figur 23- Linjäriseringen av differentielldriften 

 

𝑓𝑚(𝜑) =  𝑎𝜑 + 100 {
𝜑 < 0, 𝑎 =     0,98
𝜑 > 0, 𝑎 = −0.98

   (33) 

 

Då funktionen av motorns utsignal i förhållande mot styrvinkeln inte är fullt ut linjär, ger det 

linjära sambandet avvikelser. Detta återges i Figur 24 nedan. Här ser man magnituden på 

avvikelsen i procentenheter.  Figur 23 och Figur 24 påvisar att inom spannet av ±25° 

styrvinkel så ger det linjära sambandet en god approximation av det faktiska förhållandena 

enligt ekvation 6. 
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Figur 24 - Avvikelse vid linjärisering 

 

När man linjäriserar differentialdriften som en funktion av pixelavvikelsen från centrumpixeln 

istället, genereras Figur 25 och Figur 26 som ger upphov till ekvation 34 nedan. 

 

 

Figur 25 – Differentialdrift som funktion av pixelavvikelsen 
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Figur 26 - Avvikelsen vid linjärisering 

 

𝑓𝑚(𝜑) =  𝑎𝜑 + 100 {
𝜑 < 0, 𝑎 =     0.47
𝜑 > 0, 𝑎 = −0.47

   (34) 

 

 

 

I 2.2.4 drogs slutsatsen att sambandet mellan pixelavvikelsen sett från kamerans och 

styrservots vinkel kan linjäriseras samt att detta kan ge ett samband från kamerans 

pixelavläsning i avvikelsen från dess centrumpixel tills pulsbredden. Figur 27 nedan 

visualiserar sambandet och dess linjärisering.  

 

I Figur 28 ser man det linjära sambandets avvikelse från det kalkylerade värdet enligt 

ekvation 11. Även här ser man att avvikelserna dem emellan är minimala sett till sambandet 

med en högsta avvikelse på ~1 %. Här ger ekvation 35 en väl god approximation och en 

betydligt mindre påfrestelse för mikrokontrollen.  

 

𝑓𝑝𝑢𝑙𝑠(𝑛) = 0.0045𝑛 + 1.5 + 𝑛𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡    (35) 

 

Där 

𝑓𝑝𝑢𝑙𝑠(𝑛) är pulsbredden i ms som en funktion av avvikelsen från centrumpixeln. 

𝑛𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 är det eventuella offsetvärdet som kan behövas för att centrera styrservot. 
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Figur 27 - Pulsbredden som funktion av pixelavvikelsen 

 

 
Figur 28 - Avvikelser i det linjära sambandet 
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4.2 Resultat av huvudtesterna 

Algoritmerna som nämndes i teoridelen skapades och utvärderades i MatLab-miljö. Ett 

ljustest utfördes på kameran för att utvärdera den adaptiva ljusalgoritmen för att se dess 

effektivitet. Detta gjordes genom att testa algoritmens effektivitet med inspelad data via 

kameran och en lux-mätare placerad direkt utanför kamerans synfält vid linjen. Testerna 

utfördes med hjälp av en halogenstrålkastare som blivit utrustad med en dimmer för 

reducering av ljuset. En svart linje lades på en vit bakgrund och ljusförhållandet mellan 0 till 

1455 lux testades genom att spela in mätdata från kameran via en Raspberry Pi och en PIC för 

A/D konverteringen, se bilaga B. Nedan följer en graf på signalstyrkan och dess kvalitet utan 

den adaptiva ljusalgoritmen, Figur 29. För referenser till typiska ljusförhållande i diverse rum 

se Tabell 5 i Bilaga C. 

 

 

Figur 29- Utsignal från kameran utan adaptiv ljusalgoritm 

 

I Figur 29 ser man hur utsignalen på kameran ökar med ökad ljusintensitet. I den nedre 

regionen, 0 - 20 lux är linjen knappt en avvikelse i linjerna. Dock ökar tydligheten med ljuset. 

Sedan kan man dessutom se att skillnaderna mellan de mörka fälten och de ljusa fälten inte 

blir tydligare med ökat ljus. Ser man till avvikelsen som representerar den svarta linjen blir 

skillnaden mellan de ljusa och mörka fälten aldrig riktigt stora.  
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Figur 30 – Utsignal från kameran med adaptiv ljusalgoritm 

 

Med ljusalgoritmen, ekvation 13, i drift kan man tydligt urskilja avvikelsen för linjen i Figur 

30. Här kan man urskilja linjens avvikelse och genom linjeföljaralgoritmen finna linjen redan 

vid låga ljusförhållande som 3 lux. Den tydligaste indikeringen i Figur 30 är att om de höga 

värdena i det ljusa fälten kan anses kaotiska är det mera harmoniskt för de låga värdena. Här 

är samtliga, oavsett om det är 3 eller 1455 lux inom samma mörka område och följer 

varandras kurvor väl. Slutsatsen är att den adaptiva ljusalgoritmen kompenserar väl för 

ljusförhållandena och ger en jämn god approximering av linjens konturer. I Figur 31 återges 

förstärkningen för kamerans utsignal i dB. Ur den kan man erhålla att vid ca 400 lux är 

förstärkningen 0 dB och att över den punkten tilltar kamerans utsignal tills den har uppnått 

taket och headroom. Efter denna punkt klipper utsignalen sig då ljussensorerna bottnar, Figur 

29 och Figur 30. Detaljrikedomen i signalen försvinner med ökat ljus vilket ger enklare 

identifiering av linjen som resultat. Signalen blir renare för linjeföljaralgoritmen desto ljusare 

det blir. 
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Figur 31 - Förstärkningen i förhållande till ljusintensitet 
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Bilen testades även monterad i en testrigg där bilen överblickade ett mattvitt underlag där 

ljuskänsligheten för bilen satts på prov. Testet gick ut på att dels prova att skjuta in en svart 

linje i kamerans synfält vid olika positioner i synfältet. Sedan testades det hur pass val bilen 

följde rörelserna med det svarta strecket över den vita ytan med dess framhjul som funktion 

av kameran. Bilen ska styra mot linjen och det är denna förmåga som testades. För att testet 

ska anses lyckat ska bilen identifiera linjen omedelbart och slaviskt följa denna. Resultatet 

beräknades i antal lyckade linjeföljningar. Ljusförhållandena var lika som ovan och reglerades 

enligt föregående test. Resultatet ses i Figur 32. Detta test bekräftar det föregående testet med 

att bilen kan identifiera linjer vid dåliga ljusförhållanden. Stabiliteten uppnåddes från 20 lux i 

testriggen.  

 

 

Figur 32 - Linjeidentifiering vid olika ljusförhållanden 
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Bilen provades på en liten testbana på ett relativt mörkt ekgolv. Där skulle den följa en linje i 

golvet. Runt testbanan fanns en del störobjekt och parallellt efter ena raksträckan fanns ett 

mörkt hinder som bilen passerar och åker parallellt med. Banan var konstruerad med 4 kurvor 

samtliga med snävare kurvor än en tävlingsbana. Dess banlängd var 6,93 meter och kurvorna 

hade radier på ca 375mm, 400 mm, 500 mm och 575 mm vilket understiger tävlingsbanornas 

minimumradie på 600 mm.  Utvärdering av detta test var att dels se att bilen följer linjen och 

att testa det dynamiska chassiet på de snäva kurvorna. Testet innefattade även att se 

utvärderingen av PID-regulatorn och hanteringen av tidsförskjutningen mellan kamera 

avläsningen och vart svängen är. Samma bana användes för att testa linjeföljaralgoritmen med 

störningar och dåliga förhållanden samt att testa fördelarna med variabel hastighet som en 

funktion av styrningen. En bild av testbanan återfinns i Figur 33.  

 

 

Figur 33 - Testbana svår 

 

Testerna värderades hur exakt bilen var att ta sig runt banan och dess varvtid vilket ger dess 

snitthastighet per test. Då bilen är byggd med ett stort synfält behöver den inte slaviskt följa 

linjen, men, får ej avvika mer än 300 mm från linjen (en halv banbredd) för att den ska anses 

vara av banan. Resultatet för testerna återges i Figur 34 och Figur 35. Linjeföljningen 

beräknades som en kvot av tiden bilen befann sig över linjen och varvtiden. 
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Figur 34 - Utfall linjeföljning 

 

Figur 34 påvisar att när det kommer till bilens förmåga att följa linjen, var PID-regulatorn 

uteslutet bäst och var i princip dikt över linjen hela tiden. Dock upplevdes bilen som nervös 

på denna lilla bana och var nära oscillera vid några tillfällen ur kurvorna men dessa 

undertrycktes. Kalmanfiltret gav en mer mjuk gång runt banan och dess förmåga att följa 

linjen var även den väldigt god, men den lugnare gången resulterade i att den inte styrde lika 

hårt in i kurvorna som det hade behövts och tenderade till att avvika något på väg ur kurvorna. 

Dock var avvikelserna oftast aldrig mer än att bilen snuddade vid linjen. Den adaptiva 

ljusalgoritmen var betydligt mer aggressiv att styra in i kurvorna vilket resulterade i att den 

avvek mest av dem från linjen, men inte mer än max 150 mm CC, vilket är inom toleransen 

på 300 mm för att anses lyckat.  

 

I Figur 35 återges hastigheterna för de olika styralgoritmerna och regulatorerna. Snabbast runt 

var den adaptiva ljusalgoritmen. Den styrs in i kurvorna i högre grad och nyttar banan mer 

effektivt än de reglerade. PID- regulatorn gav ett aggressivt styrsvar när den användes vilket 

kunde leda till att den överstyrde och låste upp ena framhjulet som fastnade mot chassit. Detta 

problem härstammar egentligen ur att kurvorna i testet är för snäva för bilen.   

Då banan var för komplex för bilen utan den adaptiva ljusalgoritmen utfördes samtliga tester 

med den i drift. Vid försök utan misslyckades bilen att identifiera linjen och blev stillastående. 
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Figur 35 - Utfall snitthastighet 
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Bilen testades även under mer önskvärda förhållanden, på mattgrått ljust golv med bra 

allmänbelysning och få skuggor. Banlängden uppmättes till 14,2 meter och konstruerades 

med fyra kurvor. Två av dessa hade en kurvradie på 475 mm och de andra två på 675 mm 

kurvradie. Banan återges i Figur 36. 

 

 

Figur 36 - Testbana under optimala förhållanden 

 

Testet på den här banan var uppdelad liksom föregående test där snitthastigheterna för de 

olika regulatorerna samt dess förmåga att följa linjen testades. Topphastigheterna både i detta 

test och testet innan noterades då bilen kontrollerat kunde följa linjen konsekvent. Resultaten 

återges i Figur 37 och Figur 38.  

 

Ur dessa kan man erhålla att behovet av en sekundär regulator resulterade i lägre 

snitthastighet och högre tidsåtgång och den hade problem med att följa linjen. Även i detta 

test var den adaptiva ljusalgoritmen kvickast runt banan. Men till skillnad från det föregående 

testet var även ljusalgoritmen den bästa linjeföljaren av dem. Detta för att bilen inte behövde 

hantera en dåligt upplyst bana med störningar utan erhöll en relativt ren insignal direkt. Både 

Kalmanfiltret och PID-regulatorn blev för aggressiva och tangera gränsen för oscillering 

vilket sänkte bilens topphastighet i det tightare kurvorna. Om man bortsåg från de två snäva 

kurvorna och klockade hastigheten på halvvarv för banan matchade PID-regulatorn den 

adaptiva ljusalgoritmen. Som i det föregående testet överstyrde bilen vid en för liten kurvradie 
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och låste upp framhjulet mot chassit. Resultatet blev att den tappade för mycket hastighet 

genom kurvan som i sin tur påverkade snitthastigheten. 

 

 

Figur 37 - Utvärdering av linjeföljning på optimal bana 

 

 
Figur 38 - Utvärdering av snitthastigheten på optimal bana 
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5 Diskussion 

Denna studie påvisar tre metoder för avkodning av linjen: (1) avläsning av sensordata utan 

filtrering, (2) avläsning av sensordata via Kalmanfilter samt (3) avläsning av sensordata via 

den adaptiva ljusalgoritmen. Detta kombinerat med lämplig PID-styralgoritm och 

chassidynamik visade det sig resultera i god linjeföljning i kombination med hög 

snitthastighet i icke-optimala miljöer.  

Som i ett led att få upp hastigheten på fordonet var att strömlinjeforma ekvationerna från 

teoridelen och linjärisera dessa inom sitt tilltänkta arbetsområde. Detta för att spara 

processorkraft från de tunga ekvationerna och ersätta dessa med linjära samband inom rimliga 

operativa områden för bilen. Ekvation 31 till ekvation 35 är de ekvationer som driver MCU i 

bilen och beskriver linjärt dess fysiska samband. Det vill säga för styrning, differentialdriften 

och look ahead-vektorns förflyttning i diskret tid specificerat för hur bilen konfigurerades 

med val av styrvinklar, montagehöjd för kameran och liknande. Dock fanns det en viss 

svårighet att beräkna exakt var offsetvärdet för styrning låg och lämpligt tak för en global 

hastighet för fordonet. Detta löstes genom att styrprogrammet tilldelades de två 

potentiometrarna. En för hastigheten och en för justeringen av var centrumpunkten för 

styrningen fanns, dess offset. 

 

Testerna har påvisat fördelarna med den adaptiva ljusalgoritmen då den ger förmågan att se 

under dåliga ljusförhållanden samt att den normaliserar input-vektorn till linjeföljaralgoritmen 

för en enklare och robustare metod för lokalisering av linjen i dess synfält. Just 

vektormetoden har orsakat en del huvudbry. Tidigare arbeten har påvisat en klar fördel för ett 

lyckat avläsningsresultat var med flera tätt ihopsittande sensorer för detektion av linjen. Om 

man valt att rusta bilen med ytterligare en kamera i en annan vinkel hade gett en mer stabil 

grund för PID-regulatorn. I stället för att nyttja en virtuell punkt och beräkna felvärdet i denna 

som vektormetoden ger, skulle en andra kamera eller sensor kunna avläsa och agera på direkt 

avvikelse. Då hade de gett en mer robust konstruktion.  

 

Då en begräsning i styrsystemets auktoritet för en sekundär regulator på grund av att kameran 

blickar framför fordonet med ett avstånd på 420 mm, gav den svårigheter med att kunna via 

en closed-loop-regulator direkt kunna kontrollera fordonet. Detta hanterades genom att låta 

kamerans utsignal läsa sina värden till en vektor. Denna inläsning sker via en triggning från 
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hastighetsmätarens pulssignal som bildar en fast vektor skapt som en kö. Där värdena flyttas 

ett steg framåt per puls genom hela vektorn, där det senaste värdet tillfogas vektorn och det 

äldsta läses av och kasseras. Genom detta skapades det en virtuell punkt för mätningen av 

positionen till den tänkta positionen. Med denna vektorlayout kan bilen med fördel 

implementera ett Kalmanfilter för att undertrycka eventuella störningar och brus. Detta i ett 

led att rena upp signalen och stabilisera felavläsningen mellan är- och börvärdet innan PID-

kontrollen tar över styralgoritmen.  

Alternativt kan en mer försiktig PID-regulator användas. Fördelen med den metoden är 

upplösningskvaliteten på felvärdet som ökar på bekostnad av Kalmanfiltrets förmåga att 

undertrycka fel, som upphör. Det ger ett snabbare stegsvar på felen. Dock riskeras det att fort 

bli instabilt med för hög PID-reglering, vilket bilen påvisade genom sitt nervösa beteende. 

Här visade det sig att implementeringen av den adaptiva ljusalgoritmen som referens för ett 

dynamiskt förändrat tröskelvärde mellan de ljusa och mörka fälten. De ger ett sätt att 

undertrycka den orena signalen som ger störningar för derivatorna. Denna metod visade sig 

som regel räcka som regulatorn i mer optimala miljöer. Dock bör här påpekas att även när 

bilen körs utan varken PID-regulator eller Kalmanfilter blir avläsningen och styrsvaret från 

detta även en closed loop-regulator. Då bilen svarar på avläsningen med en styrvinkel som i 

sin tur resulterar i en ny avläsning och en styrvinkel tills balans är funnen. Med look ahead-

algoritmen kan dock ytterligare kontrollpunkter adderas och kontrolleras mot för sekundär 

reglering, vilket denna studie utförde. Detta för bättre linjeföljning. 

 

Genom nyttjande av look ahead-algoritmen kan systemet vid upptäckten av en S-kurva ge det 

kalkylerande felet mellan är- och börvärdet minska i betydligt större utsträckning än vad den 

gjort vid en kurvtagning vilket ger att styralgoritmens känslighet minskas. Vid en aktiv 

reglering av en global hastighet som funktion av styrvinkeln, resulterade detta i en mer 

dynamisk styralgoritm och gav en högre snitthastighet då hastigheten ökar på raksträckor för 

att minskas i relation till kurvans radie. 

Att anpassa motorernas uteffekt individuellt till dess tilltänkta svängradie som en funktion av 

styrvinkeln resulterade i att fordonet kunde uppnå en mer kontrollerad kurvtagning och högre 

kurvtagningshastighet utan att riskera att snurra runt. Som en extra bonus, kommer även 

energiförbrukningen för fordonet påverkas positivt då innerhjulet inte slösar bort energi 

genom att övervinna friktionen för hjulsläpp. I sann tävlingsanda effektivisera och utmana för 

att nå prispallen.  
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5.1 Slutsats 

På det stora hela påvisade bilen de uppsatta målen och kontrolltekniskt kunde ett flertal 

kontrollmetoder testas och utvärderas. Skillnaden dem emellan visade sig att inte vara stora 

vilket påvisar effektivitet i den adaptiva ljusalgoritmen i sig i kombination med 

linjeföljaralgoritmen. Men som ovanstående resonemang blir samtliga av dessa metoder en 

kontrollteknisk metod av en closed loop-reglering och att samkombinera dem ger egentligen 

endast en sekundär reglering till den primära regleringen, det vill säga linjeföljaralgoritmen i 

kombination med look ahead-algoritmen och linjäriseringen av styrservot som en funktion av 

linjen. Behovet av en sekundärreglering enligt denna studie visade sig endast behövas vid svåra 

förhållanden med mycket störobjekt och allmänt dåliga miljövillkor. Vid mer optimala 

förhållanden räckte det oftast endast med den adaptiva ljusalgoritmen i drift i kombination med 

primärregleringen i form av look ahead-algoritmen för att uppnå full potential för bilen runt 

banan.  

 

 

5.2 Framtida arbeten 

Förslag på framtida arbete med avstamp ur denna avhandling är dels använda sig av en annan 

kamera med fler linjer i. Förslagsvis en kamera med 128x128 pixlar för att generera en matris 

som avläsning och ur denna kunna ta ut linjen i flera steg och undvika eventuella virtuella 

kontrollpunkter för sekundärreglering. 

  

Denna rapport avgränsade sig mot tröghetslagar och dess påverkan på friktion och 

kurvtagning, vilket bör ha varit en naturlig del av chassidynamiken. Med fördel skulle den 

inbyggda accelerometern som finns i Freescales styrdator kunna nyttjas för att 

hastighetsanpassa bilen i förhållande till sidokrafterna som en funktion av accelerationen i 

sidled vid kurvtagning för ett mera dynamisk chassi.  Ytterligare ett förslag är att rusta bilen 

med två styrservon, ett per framhjul. Detta dels för att uppnå sann Ackermann konvergering 

av framhjulen i förhållande till styrvinkeln och kurvradien. Utöver detta kan de två styrservon 

användas till att bromsa framhjulen genom att styra dem likt en plog för att sänka hastigheten 

mer innan kurvtagning då bromsning med framhjulen ger en mer kontrollerad och effektiv 

bromsning.
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Bilaga A 

 

Figur 39 - 3D vy av MCU hållaren 

 

Figur 40 - 3D vy av hastighetsgivare hållaren 
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Figur 41 -3D vy av pulsgivarhjulet 

 

 

 

Figur 42 - 3D vy av kamera fästet 
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Figur 43 - MCU hållare ovanifrån 
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Figur 44- Sidovy av MCU hållaren 
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Figur 45 - Hastighetsgivare sett bakifrån 
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Figur 46 – Hastighetsgivare sett underifrån 
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Figur 47 – Pulsgivarhjul sett ovanifrån 
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Figur 48 – Pulsgivarhjul sett från sidan 
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Figur 49 - Kamerafästet vy ovanifrån 
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Figur 50 - Kamerafästet sidovy
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Bilaga B 

Som i en del av att få ut riktig mätdata för att testa algoritmerna i MatLab så skapades en 

brygga mellan kameran och MatLab. Detta genom att använda sig av en Raspberry Pi för 

enkelheten med dess väl tilltagna GPIO port och dels för dess simplicitet att programmera och 

följa vad som händer. Dock har Raspberry den nackdelen att den saknar analoga ingångar 

vilket krävs för avläsningen av kamerans utsignal. Detta hinder löstes genom att nyttja en PIC 

mikrokontroller för A/D konverteringen och skicka denna i retur till Raspberry via 

asynkronkommunikation, UART. Kretsen kopplades in enligt Figur 51 nedan. Koden för 

Raspberryn skrevs i Python där en klocksignal (CLK) och startsignal (SI) signalen genereras 

enligt resonemanget ovan i 2.3.1. PIC:en läser av CLK signalen och tar en avläsning varje 

CLK puls och skickar den över till Raspberry via UART slingan. Raspberry buffrar samtliga 

sändningar i sin kommunikations buffert och läser av hela denna när hela kameran vektorn är 

färdigläst innan dess nästa cykel startas om. Denna avläsning skrivs med till en textfil med 

tab-separering och radbyte efter var ny cykel.   

 
Figur 51 – Inkoppling av Raspberry PI, PIC och kameran 
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PIC16F1829 kod 

/* 

 * File:   main.c 

 * Author: Andreas Selhammer for communicating with Raspberry Pi 

 * 

 * Created on den 22 april 2016, 15:33 

 */ 

 

// PIC16F1829 Configuration Bit Settings 

 

// CONFIG1 

#pragma config FOSC = INTOSC     // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O 

function on CLKIN pin) 

#pragma config WDTE = OFF        // Watchdog Timer Enable (WDT disabled) 

#pragma config PWRTE = OFF       // Power-up Timer Enable (PWRT disabled) 

#pragma config MCLRE = OFF       // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin 

function is digital input) 

#pragma config CP = OFF          // Flash Program Memory Code Protection (Program 

memory code protection is disabled) 

#pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory 

code protection is disabled) 

#pragma config BOREN = ON        // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset 

enabled) 

#pragma config CLKOUTEN = OFF    // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. 

I/O or oscillator function on the CLKOUT pin) 

#pragma config IESO = ON         // Internal/External Switchover (Internal/External 

Switchover mode is enabled) 

#pragma config FCMEN = ON        // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock 

Monitor is enabled) 

 

// CONFIG2 

#pragma config WRT = OFF         // Flash Memory Self-Write Protection (Write 

protection off) 

#pragma config PLLEN = ON        // PLL Enable (4x PLL enabled) 

#pragma config STVREN = ON       // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack 

Overflow or Underflow will cause a Reset) 

#pragma config BORV = LO         // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out 

Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.) 

#pragma config LVP = ON          // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage 

programming enabled) 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <xc.h> 

#ifndef _XTAL_FREQ 

#define _XTAL_FREQ 16000000 

#define clock PORTAbits.RA1 

#define si PORTAbits.RA2 

#define read PORTAbits.RA0 
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#endif 

void init (void); 

void UART_init (void); 

void UART_TX(char data); 

void interrupt ISR(void); 

 

char data = 0; 

 

void main(void) 

    { 

    init(); 

 

    for(;;) 

        { 

            if(si == 1 && flag == 1) 

            { 

          while(si){PORTCbits.RC0 =1;}  //Flashing led when transmitting 

          PORTCbits.RC0 =0; 

            } 

      if(clock==1 &&  si != 1) 

      { 

          GO = 1; 

          while (GO) {;} 

          UART_TX(ADRESH); 

          while(clock){;} 

      }    

      }     

    } 

 

void init (void) 

{ 

    OPTION_REG =  0b11000111; 

    LATC =   0; 

    PORTC =   0; 

    ANSELC =  0; 

    TRISC =   0; 

    UART_init(); 

    ADCON0 =  0b00000001; 

    ADCON1 =  0b01100000;  

 

    TRISAbits.TRISA2 =  1;  //Sätter switchen som input, pga av = 1. 

    ANSELAbits.ANSA2 = 0;  //0 betyder att switchen är digital. 

    TRISAbits.TRISA1 =  1;  //Sätter switchen som input, pga av = 1. 

    ANSELAbits.ANSA1 = 0;  //0 betyder att switchen är digital. 

                            //1 betyder att switchen är analog. 

TRISAbits.TRISA0 = 1;  // Potentiometern är kopplad till port RA4, sätter den 

sedan till input(1). 

ANSELAbits.ANSA0 = 1;  //ANSELx definierar om porten är Analog eller 

Digital, = 1 betyder analog. 

} 
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void UART_TX(char data) 

    { 

    TXREG=data; 

    while(!PIR1bits.TXIF){;}          //Wait until transmitter buffer empty     

} 

 

void UART_init(void) 

    { 

    TRISCbits.TRISC5 = 1; 

    TRISCbits.TRISC4 = 0; 

    ANSELC =    0xF0; 

    OSCCON=     0b01111000;//0xE8;  //Setting processor speed to 16 MHz 

    APFCON0 =   0b10000100;              //Select RX pin to RC5 

                                          //Select TX pin to RC4       

    RCSTA =     0b10010000;              //Enable port and reciever 

                                          //Enable transmitter, Async, 8-bit, High Speed 

    TXEN  =       1; 

    BRG16  =      1;  

    BRGH  =       1; 

    SYNC  =       0; 

    SPBRGL =      34;            //Calculated for 115 200 bps 

    } 
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Python kod 

import os 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

from array import array 

import serial 

 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.cleanup() 

GPIO.setwarnings(False) 

 

ser = serial.Serial ('/dev/ttyAMA0') 

ser.baudrate =115200 

ser.bytesize = 8 

ser.stopbits = 1 

ser.timeout = 0.02 

 

 

 

Ai = GPIO.setup(26,GPIO.IN) 

clk =GPIO.setup(20,GPIO.OUT) 

si = GPIO.setup(21,GPIO.OUT) 

clock = 1/18000 

integration = 1/100 

 

field = 0 

filename ="out.txt" 

 

out = 'Random text' 

flag = False 

 

 

os.system('cls') 

print("-------------------------------------------------------------

----------") 

print("   A/D reader for reading a PIC16FL1829 by Andreas Selhammer 

2016-04-24") 

print("-------------------------------------------------------------

----------") 

 

 

os.system('date') 

f =open(filename, 'w') 

 

GPIO.output(21,0) 

 

print(ser.name) 

ser.flush() 

for i in range(0,129,1): 

    time.sleep(integration) 

    GPIO.output(20,1) 

    time.sleep(clock) 

    GPIO.output(20,0) 



B6 

 

    time.sleep(clock) 

     

while True: 

    start =time.time() 

    GPIO.output(21,1)  

    GPIO.output(20,1) 

    field = ser.read(129) 

    if(flag):        

        for i in range(0,129,1): 

            out = field[i] 

            out = str(out) 

            f.write("\t" + out) 

        f.write("\n") 

        flag = True 

    ser.flush() 

 

    stop_time = time.time()- start 

    time.sleep(stop_time-integration) 

     

    GPIO.output(21,0)  

    GPIO.output(20,0) 

    time.sleep(clock) 

 

    for j in range(1,129,1): 

        GPIO.output(20,1) 

        time.sleep(clock) 

        GPIO.output(20,0) 

        time.sleep(clock) 

        flag = True 
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Tabell 2 – Data motorer 

RN260-CN-18130  

Driving Voltage: 7.2V 

Direction of Rotation: CW viewing from metal 

housing 

Position of Motor: Horizontal 

Operating Temperature: 10 to 30 (Celsius) 

Operating Humidity: 30%RH to 95%RH 

Electrical Characteristics 

No Load Speed: 16000+/- 3200 rpm 

No Load Current 220mA (max) 

Mechanical Noise 75 dB 

Stall Current: 3800mA (max) 

Stall Torque 80g.cm min 

End Play of Shaft 0.05~0.60 mm 

 

 

Tabell 3 – Data kamera 

  Min Nom Max Unit 

Supply voltage, Vdd 4.5 5 5.5 V 

Input voltage, Vi 0  Vdd V 

High-level input voltage, Vih Vdd * 0.7  Vdd V 

Low-level input voltage, Vil 0  Vdd * 0.3 V 

Wavelength of light source 400  1000 nm 

Clock frequency 5  2000 kHz 

Sensor integration time 0,0645  100 ms 

Setup time, serial input 0   ns 

Hold time, serial input 0   ns 
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Tabell 4 – Data styrservo 

FUTABA S3010  

Speed:  0.20 sec/60° @ 4.8V 

 0.16 sec/60° @ 6.0V 

Torque:  72 oz-in (5.2 kg-cm) @ 4.8V and 

 90 oz-in (6.5 kg-cm) @ 6V 

Dimensions:  1.6 x 0.8 x 1.5" (1-9/16 x 13/16 x 1-1/2") 

 (40 x 20 x 38mm) 

Weight:  1.5oz (1-7/16oz) (41g) 

 

 

Tabell 5 - Luxtabell 

Plats Lux 

Kontor 

Konferensrum, 

Receptioner 

200-750 

Arbetsrum 700-1500 

Skrivrum, Ateljé 1000-2000 

Fabrik 

Korridor, Packrum 150-300 

Arbetsstation 300-750 

Visuell 

avsyningsstation 

750-1500 

Elektronikmontage linje 1500-3000 

Hotell 

Allmänrum, Kapprum 100-200 

Reception 200-1000 

Butik 

Korridor, Trapphus 150-200 

Skyltfönster, pack bord 750-1500 

Sjukhus 

Patientrum, Lagerrum 100-200 

Medicinskt 

undersökningsrum 

300-750 

Operationssal, 

Akutmottagningen 

750-1500 

Skola 

Klassrum 100-300 

Laborationssal 200-750 

Auditorium 500-1500 
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Tabell 6 – Data styrdata 

FRDM-KL25Z 

 32-bit ARM Cortex-M0+ core 

 - up to 48 MHz operation  

 - Single-cycle fast I/O access port  

 Memories  
 - 128 KB flash  

 - 16 KB SRAM  

 System integration 
 - Power management and mode controllers  

 - Low-leakage wakeup unit  

 - Bit manipulation engine for read-modify-write 
peripheral operations  

 - Direct memory access (DMA) controller  

 - Computer operating properly (COP) Watchdog timer  

 Clocks  
 - Clock generation module with FLL and PLL for 

system and CPU clock generation  

 - 4 MHz and 32 kHz internal reference clock  

 - System oscillator supporting external crystal or 
resonator  

 - Low-power 1kHz RC oscillator for RTC and COP 
watchdog  

 Analog peripherals 
 - 16-bit SAR ADC w/ DMA support  

 - 12-bit DAC w/ DMA support  

 - High speed comparator  

 Communication peripherals 

 - Two 8-bit Serial Peripheral Interfaces (SPI)  

 - USB dual-role controller with built-in FS/LS 
transceiver  

 - USB voltage regulator  

 - Two I2 C modules  

 - One low-power UART and two standard UART 
modules  

 Timers - One 6-channel Timer/PWM module

  - Two 2-channel Timer/PWM modules  

 - 2-channel Periodic Interrupt Timer (PIT)  

 - Real time clock (RTC) - Low-power Timer (LPT) 

  - System tick timer  

 Human-Machine Interfaces (HMI) 

 - General purpose input/output controller  

 - Capacitive touch sense input interface hardware 
module 
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Bilaga D 

#include <mbed.h> 

#include <math.h> 

 

//Definering av pins 

DigitalOut led1(PTB8); 

DigitalOut led2(PTB9); 

DigitalOut led3(PTB10); 

DigitalOut led4(PTB11); 

 

//Pinout kameran 

AnalogIn Ai(PTD5); 

DigitalOut Si(PTD7); 

DigitalOut Clk(PTE1); 

 

 

//Pinout motorer  

AnalogIn Pot1(PTB3); 

DigitalOut h_bridge_EN(PTE21); 

PwmOut motorA1(PTC3); 

PwmOut motorA2(PTC4); 

PwmOut motorB1(PTC1); 

PwmOut motorB2(PTC2); 

InterruptIn speed_sensor(PTA1); 

 

//Klockor 

Timer dspeed; 

Timer end_of_line; 

 

//Pinout styrservo 

PwmOut styrservo(PTB0); 

AnalogIn Pot2(PTB2); 

 

//Definerig av konstanter 

int contrast_line             [128]; 

int line_width =                  5;           

int intervall =                   3;           

int intergration =             1000;    // ~200ms intergreringstid för kameran 

int clock_pulse =                50;     // ~0.05ms clockpuls -> 7 ms lästid  

int start_end_of_line=           0; 

float look_ahead_vector       [15]; 

float PixelArray              [128]; 

float last_error =                0; 

float intergral =                 0; 

float desired =                   0; 

float wheel =        (50*3.1415/4);  

float pixel_width =      (635/120); 

bool flag_speed; 
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bool flag_vector; 

bool flag_stop_line; 

bool stop_line =                  0; 

float start=                      0; 

float stop =                      0; 

float time_speed =               1; 

float center_line=                0; 

float pre_center_line =          0; 

float pre_pre_center_line =      0; 

float speed; 

float offset; 

float PID_out; 

float last_entry;  

 

 

 

//PID kontroller parametrar 

float Kp =                   0.5; 

float Ki =                   0.0; 

float Kd =                   0.0; 

 

 

 

 

//Kalmanfilter  

float x_est_last =           0; 

float P_last =               0;  

//systembrus  

float Q =                0.0022; 

float R =                0.0617; 

    

float K;  

float P;  

float P_temp;  

float x_temp_est;  

float x_est;  

float z_measured;                //avläsningsvärde/input 

float z_real =             0.5;   //önskat värde 

float sum_error_kalman =    0; 

float sum_error_measure =   0; 

float output_kalman =           0; 
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//Subrutiner 
 

//Subrutin styrervo 

void servo(float pixel) { 

    offset = Pot2.read()*(2*-0.00059);                //Centrum position 

    styrservo.pulsewidth(0.0015 + (pixel * 0.0000045) + offset); //45 

} 

 

// Subrutin för motorerna där en global hastighet setts via speed, linjens position ges via  

// pixel och forward sätts till true om driften ska vara framåt 

 

void motors(float read_speed, bool forward) 

{    

    float center = center_line; 

    speed = Pot1.read() * read_speed * (1-(0.00425 * center_line)); //31 

     

    if (forward==1)  

    { 

        if (center < -1)  

            { 

            motorB2.write((1 - (0.0047 * -center)) * speed); 

            motorA2.write(speed)  ; 

            }  

        else if(center > 1) 

            { 

            motorB2.write(speed); 

            motorA2.write((1 - (0.0047 * center)) * speed); 

            }  

        else //if(center_line >= -2 && center_line <= 2) 

            { 

            motorA2.write(speed); 

            motorB2.write(speed); 

            } 

    }  

    else  

    { 

        if (center < -1)  

            { 

            motorA1.write((1-(0.0047 * center)) * speed); 

            motorB1.write(speed)  ; 

            }  

        else if(center > 1) 

            { 

            motorA1.write(speed); 

            motorB1.write((1-(0.0047  * -center)) * speed); 

            }  

        else //if(center >= -0.1 && center <= 0.1) 

            { 

            motorA1.write(speed); 

            motorB1.write(speed); 
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            } 

    } 

} 

 

//Contrast gain har som mål att öka kontrasten för kamera avläsningen för ett bättre  

// resultat. Denna subrutin returnerar ett kontrasterad linje till huvudprogrammet. 

 
void contrast_gain() 

{ 

    float max = 0.0; 

     

    for(int i =1; i<128;i++) 

    { 

        if (PixelArray[i] > max) 

            { 

                max = PixelArray[i]; 

            } 

    } 

    float gain = 255 / max; 

     

    //if(gain < 1){gain = 1;} 

     

     

    for(int i =1; i<128;i++) 

     

    { 

        contrast_line[i] = gain * PixelArray[i];     

    } 

}              

 

//Hitta linje algoritmen 

 

void find_line() 

{ 

    float dTangent[127]; 

    int maxTangent = 15; 

    int minTangent = -15; 

 

    for(int i = 1; i < 127;i ++) 

        { 

            dTangent[i] = contrast_line[i+1] - contrast_line[i]; 

        } 

 

    bool flag_center_line = 0; 

 

     for(int i = 1; i < 127; i++) 

    {  

        if (maxTangent <= dTangent[i] || minTangent >= dTangent[i]) 

            { 

                if(minTangent >= dTangent[i]) 
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                { 

                    maxTangent = -dTangent[i] - 25;   

                    minTangent = dTangent[i]; 

                    flag_center_line = 0; 

                    for(int j = 1; j < (line_width + intervall); j++) 

                    { 

                         

                        if(maxTangent <= dTangent[i+j]) 

                        { 

                            maxTangent = dTangent[i+j]; 

                            center_line = (i + j / 2) - 64;   

 

if(center_line>=    -64 && center_line<=    -33) {led1=1;led2=0;led3=0;led4=0;}  

if(center_line>=    -32 && center_line<=    0)      {led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;}  

if(center_line>=    0   && center_line<=    32)   {led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;}  

if(center_line>=    33  && center_line<=    64)     {led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;}  

                             

                            flag_center_line = 1; 

                            flag_stop_line = 1; 

                            end_of_line.stop(); 

                            end_of_line.reset(); 

                            start_end_of_line = 0; 

                        } 

                        else if(flag_center_line!=1) 

                        { 

                          led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;  

                           

                          if(flag_stop_line) 

                          { 

                            end_of_line.start(); 

                            start_end_of_line= end_of_line.read(); 

                            flag_stop_line =0;       

                        } 

                        }     

                    } 

                             

                } 

            } 

    } 

     

 if(start_end_of_line> 2 ){stop_line = 1; end_of_line.stop();}                

} 
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//Initiering av kameran 

void int_camera() 

{ 

    for (int i =1; i <128; i++) 

    { 

        wait_us(intergration); 

        Si = 1; 

        Clk = 1; 

        wait_us(clock_pulse); 

        Si = 0; 

        Clk = 0; 

        wait_us(clock_pulse); 

    } 

} 

 

//Läsa av kameran 

void read_camera() 

{ 

    { 

    wait_us(intergration); 

    Si = 1;  

    Clk = 1; 

    wait_us(clock_pulse);  

    Si = 0;  

    Clk = 0; 

    wait_us(clock_pulse);  

         

        for (int i = 0; i < 128; i++) 

        {                     

            PixelArray[i] = 255 * Ai.read();    

            wait_us(clock_pulse);    

            Clk = 1; 

            wait_us(clock_pulse);  

            Clk = 0; 

            

        } 

    } 

}     
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//PID-regulatorn 

void PID() 

{    

    float error = look_ahead_vector [1] - desired 

 

    PID_out = Kp * error + Ki * intergral * time_speed + Kd * (error-last_error) / time_speed; 

     

    last_error = error; 

     

    if(error > 1 || error < -1) 

    { 

        intergral += error; 

    } 

     

    PID_out += center_line; 

     

    } 

 

//Kalmanfilter 

void kalman(float input, float Kp_kalman) 

{    

       z_real = input; 

 

       x_temp_est = x_est_last;  

       P_temp = P_last + Q;  

        

       K = P_temp * (1.0/(P_temp + R)); 

 

       z_measured = z_real;  

       x_est = x_temp_est + K * (z_measured - x_temp_est);   

       P = (1- K) * P_temp;  

       P_last = P;  

       x_est_last = x_est;  

       output_kalman = Kp_kalman * x_est; 

}  
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//Look ahead-algoritmen 

void look_ahead(bool kalman_flag) 

{ 

    if(flag_vector && !kalman_flag){ 

        last_entry = look_ahead_vector[12]; 

        look_ahead_vector[12] = center_line; 

        for(int i = 11; i < 1; i--){ 

            float next_entry = look_ahead_vector[i]; 

            look_ahead_vector[i] = last_entry; 

            last_entry = next_entry; 

        } 

        look_ahead_vector[1]= last_entry; 

         

        flag_vector = 0; 

    } 

    else if(flag_vector && kalman_flag){ 

        last_entry = look_ahead_vector[12]; 

        look_ahead_vector[12] = output_kalman; 

        for(int i = 11; i < 1; i--){ 

            float next_entry = look_ahead_vector[i]; 

            look_ahead_vector[i] = last_entry; 

            last_entry = next_entry; 

        } 

        look_ahead_vector[1]= last_entry; 

         

        flag_vector = 0; 

    } 

} 

 

 

//Interupts för pulshjulets avläsning 

void trigger() 

{           

            led1 = 1; 

            flag_speed = 0;  

            flag_vector = 1 ; 

            stop = dspeed.read_us();  

            time_speed = (stop - start)/1000000; 

            dspeed.reset(); 

            dspeed.start(); 

            start = dspeed.read_us(); 

            } 
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//Huvudprogram 
 

int main() 

{ 

    h_bridge_EN = 1; 

    int_camera(); 

    motorA1.period_ms(1.0f); 

    motorA2.period_ms(1.0f); 

    motorB1.period_ms(1.0f); 

    motorB2.period_ms(1.0f); 

      while(stop_line!=1) { 

          read_camera(); 

          contrast_gain(); 

          find_line();  

          kalman(center_line, 1.25);      

          look_ahead(0); 

          PID();                        //look_ahead(0) -> PID-regulator utan Kalman, 

look_ahead(1) -> PID-regulator med Kalman    

          //servo(PID_out); 

          servo(output_kalman);        //Kalman filter som regulator 

          //servo(center_line);          //Utan Regalotorer, open-loop 

          motors(1,1); 

        speed_sensor.rise(&trigger); 

      } 

      motors(0,0); 

      h_bridge_EN = 0; 

      led1=1;led2=1;led3=0;led4=1;  

} 

 

 


