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UDO: Ett steg närmre friheten 
Mattias Andersson 

 

Sammanfattning 
År 2004 skapade några studenter på HTU en mobil robotplattform som kallas för UDO. 
Målet i detta projekt med robotplattformen är att den slutligen ska kunna röra sig fritt 
och ta sig från en startposition till en slutposition utan att krocka med föremål. Roboten 
använder relativ positionering, odometri, med hjälp av pulsgivare och ultraljudssensorer 
för att upptäcka hinder. 

På grund av stora problem med motorkontrollerna rör sig roboten inte på ett 
tillfredställande sätt. Ultraljudssensorerna fungerar bra och gör så att roboten inte 
krockar med hinder. 
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UDO: One step closer to freedom 
Mattias Andersson 

 

Summary 
In the year 2004 some students at HTU created a mobile robot platform called UDO. 
This projects objective for the robot platform was to make it possible for the robot to 
move freely from a starting position to an ending position without bumping into 
obstacles. The robot uses odometry to determine the relative position and ultrasonic 
sensors to avoid obstacles. 

There are serious problems with the motor controllers which causes the robot to move in 
a non satisfactory way. The ultrasonic sensors are working very well and are doing their 
job, i.e. the robot can detect and avoid obstacles. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2004 skapade några studenter på HTU en robotplattform som kallas för UDO. Målet 
med robotplattformen är att den slutligen ska kunna röra sig fritt och ta sig från en 
startposition till en slutposition utan att krocka med föremål. Under 2004 skapades 
plattformen och roboten kunde då enbart följa en linje i marken. För att vidareutveckla 
robotplattformen krävs en bra bas med lämplig sensorteknik för att kunna nå det slutliga 
målet. Under detta examensarbete kommer en bra grund för positioneringssystemet att 
arbetas fram i form av ett odometriskt positioneringssystem samt applicering av 
ultraljudssensorer för att kunna undvika hinder. En senare vidareutveckling av denna 
robotplattform efter detta examensarbete kan vara att ta fram ett absolut-
positioneringssystem för att kunna erhålla en absolut position av roboten och på så sätt 
utöka robotens arbetsområde. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med projektet är att få UDO att kunna röra sig från en startposition till en bestämd 
slutposition. Ifall det finns hinder på vägen ska UDO kunna undvika dessa och fortsätta 
sin färd mot slutdestinationen. Etappmål enligt nedan: 

1. Få odometrin att fungera så noggrant som möjligt så att UDO kan ta sig från 
punkt A till punkt B. Applicering av någon form av brytkontakter runt roboten 
för att möjliggöra ögonblickligt stopp ifall roboten skulle krocka med ett 
föremål. 

2. Implementera ultraljudssensorer för att kunna upptäcka och möjliggöra 
undvikning av hinder. 

2 Förutsättningar 

2.1 Avgränsningar 
Roboten ska navigera inne i maskinhallen på HTU med hjälp av odometri och då 
behövs någon form av pulsgivare. För att upptäcka hinder i robotens väg ska 
ultraljudssensorer användas. Så mycket som möjligt av den befintliga robotplattformen 
ska användas, undantag kanske blir för mikroprocessorn. 
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3 Positioneringstekniker 
Teknikerna för att mäta en mobil robots position kan grovt delas in i två kategorier, 
relativ och absolut positionering [1]. Det är vanligt att utvecklare av mobila robotar 
använder minst en positionsbestämningsmetod från varje kategori, eftersom att de 
kompletterar varandra på ett sådant sätt att eventuellt positionsfel lättare kan elimineras 
eller korrigeras. Vidare kan dessa två positionsmätningsmetoder delas in i 
underkategorier. 

3.1 Relativ positionering 

3.1.1 Dödräkning 

Vid dödräkning (eng. Dead Reckoning) kan enkel matematik användas för att bestämma 
en farkosts nuvarande position. Detta genom att öka på med tidigare positioner med 
hjälp av information från kurs och hastighet, över en viss tid. Den enklaste 
användningen av dödräkning inom området mobila robotar är odometri, vägmätning [1]. 
Genom att fästa till exempel optiska enkodrar, vilka är mest förekommande inom 
området, direkt på en mobil robots hjul- eller motoraxel kan en vinkelrörelse omvandlas 
till en linjär rörelse [2]. På detta sätt kan både en mobil robots relativa position och 
orientering, riktning i x-y-planet, bestämmas. 

3.1.2 Tröghetsnavigering 

Vid tröghetsnavigering (eng. Inertial Navigation) används gyroskop och ibland 
accelerometer för att bestämma en mobil robots vinkelförändring och acceleration. 
Nackdelen med gyroskop är att värdena från tröghetssensorn beror på tiden eftersom att 
hastighetsdatan måste integreras för att få fram positionen [1]. Detta innebär att varje 
litet konstant fel växer obegränsat efter integreringen, därmed är tröghetssensorer 
olämpliga för noggrann positionering över en längre tid [1]. En annan negativ aspekt 
med tröghetsnavigering är den dyra komponentkostnaden, därav väljs ofta i mobila 
robotsystem en billigare sensor med lägre känslighet för att fungera som ett komplement 
till odometriska sensorer. 

3.2 Absolut positionering 

3.2.1 Riktningssensorer 

En riktningssensors, kompass, huvuduppgift är oftast att fungera som ett komplement i 
ett odometrisktsystem hos en mobil robot för att kompensera för orienteringsfelet som 
lätt kan uppstå [1]. Genom att använda en riktningssensor kan ett sådant orienteringsfel, 
som till exempel uppstått på grund av hjulspinn hos roboten, upptäckas och korrigeras. 
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3.2.2 Kart- och modellmatchning 

Denna metod jämför en karta eller en global modell av den mobila robotens omgivning 
med information från robotens sensorer [3]. Stämmer matchningen kan den absoluta 
positionen hos roboten uppskattas. Kartorna som används i navigeringsmetoden kan 
härstamma från två stora områden, antingen geometrisk- eller topologiskkarta [1]. Den 
geometriska kartan representerar omvärlden i ett globaltkoordinatsystem medan den 
topologiska kartan beskriver omvärlden i noder och cirkelbågar. 

För att skapa kartor krävs sensorer som kan mäta avstånd. Det finns huvudsakligen tre 
olika tillvägagångssätt att mäta dessa avstånd [2], time-of-flight-, phase-shift- och 
frequency-modulated-mätning. 

3.2.3 Aktiva fyrar 

En aktiv fyr ger ifrån sig information i form av signaler som den sänder ut så att en 
sensor kan motta signalen. Och genom att placera aktiva fyrar på kända positioner 
samtidigt som mottagare placeras på roboten, kan dess absoluta position bestämmas 
genom att mäta den infallande signalen från tre eller flera sändande fyrar [1]. Det 
behövs tre fyrar för att bestämma till exempel en mobil robots position i ett 
tvådimensionellt plan, om roboten rör sig i ett tredimensionellt plan behövs fyra stycken 
fyrar [1]. Ju mer fyrar det finns desto robustare positioneringssystem blir det på grund 
av att signalen mellan fyr och robot kräver fri sikt [1]. Ifall fler fyrar än det antal som 
krävs för att erhålla position finns tillgängliga kan de användas för att verifiera 
positionen [1]. Vanligtvis används ljus eller RF som mätsignal men även ljud kan 
användas [1]. 

3.2.4 Landmärkesigenkänning 

Identifiering av landmärken som finns på kända positioner är likt metoden med aktiva 
fyrar där minst tre landmärken måste befinna sig i synvinkeln för att kunna bestämma 
den absoluta positionen hos en mobil robot [1]. Landmärkena fungerar på så sätt att de 
är passiva, de är bara statiska objekt som inte aktivt avger information [2]. Det finns två 
typer av landmärken [3], artificiella och naturliga. Den förstnämnda typen är 
konstgjorda landmärken där form och utseende på landmärket kan göras på ett sätt att 
det gynnar igenkänningen vilket gör metoden mer tillförlitlig [1]. Att använda naturliga 
landmärken har fördelen att ingrepp på omgivningen inte behövs men miljön måste då 
vara känd. Komplexiteten hos de naturliga landmärkena gör metoden mindre tillförlitlig 
[1] än med artificiella landmärken. 
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4 UDO:s beståndsdelar 
I detta kapitel kommer de grundstenar som UDO är uppbyggd av att presenteras för att 
underlätta fortsatt arbete med annan projektgrupp. 

4.1 Sensorer 

4.1.1 Odometri 

En optisk enkoder fungerar på så sätt att en ljusstråle skickas iväg mot en matchande 
fotodetektor och bryts av en skiva med alternerande transparent yta och icke-
transparent. I fallet med roboten UDO används inte optiska enkodrar utan magnetiska 
pulsgivare1 passade bättre. Dessa pulsgivare fyller samma funktion som en optisk 
enkoder men istället för att avläsa en reflekterande skiva som är fastsatt på en axel med 
IR-dioder fästes pulsgivarna på en mellanliggande axel till motoraxeln och 
drivhjulsaxeln. På så sätt kan en högre upplösning fås än de 40 pulser givarna annars ger 
ifrån sig per varv. När drivhjulen roterat ett varv har pulsgivarna lämnat ifrån sig 117 
pulser, se kapitel 4.6 för exakt uträkning av aktuell utväxling mellan drivaxlarna, detta 
innebär att roboten rör sig ungefär fyra millimeter för varje puls. 

De pulsgivare som används på UDO har två kanaler vilket ger möjlighet att kunna 
avgöra åt vilket håll drivhjulen roterar. Men eftersom det finns ont om ingångar på 
processorn samt att programkod kan avgöra åt vilket håll motorerna roterar används 
bara den ena kanalen. 

Odometri har fördelen av att vara en självständig metod [1] som på så sätt alltid är 
kapabel att uppskatta robotens position. Nackdelen [1] är dock att positionsfelet som 
sannolikt uppstår hela tiden växer ju längre roboten färdas. Detta fel kan bara korrigeras 
om en absolut positionsbestämningsmetod används kontinuerligt [1], dock kan felet 
reduceras genom att ta hänsyn till det. De fel som uppkommer i ett odometrisystem kan 
klassas i [1][4][5] systematiska och icke-systematiska fel: 

1. Systematiska fel: 

• Olika hjuldiametrar 

• Osäkerhet i den effektiva hjulbasen  

• Felaktig hjulriktning 

• Begränsad enkoderupplösning och samplingsfart 

• Medelvärdet av bägge hjuldiametrarna skiljer från specifikation  

2. Icke-systematiska fel: 

                                                 
1 Datablad för pulsgivaren finns på www.elfa.se/pdf/35/03584802.pdf [2005-06-06] 
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• Hjulspinn 

• Köra över föremål såsom en tröskel 

• Ojämnt underlag 

Skillnaden på de två kategoriserade felen är att icke-systematiska fel inte har med 
robotens kinematik att göra [6], utan uppkommer på grund av yttre omständigheter 
såsom att underlaget är ojämnt eller halt. Eftersom fel som är systematiska beror på 
robotens fysiska uppsättning kommer dessa fel att växa hela tiden då roboten rör sig, 
och på sätt generera i ett växande positionsfel. Konsekvenser för robotens position på 
grund av icke-systematiska fel ökar inte ju längre roboten färdas utan är begränsat till 
momentet då felet uppkom [5]. 

Att kalibrera bort icke-systematiska fel [5] på en robot med den design som UDO har är 
väldigt svårt då dessa fel är oförutsägbara. Däremot är kalibrering av systematiska fel 
möjligt [5], speciellt om drivhjulens diameter på roboten är olika och om osäkerhet i 
den effektiva hjulbasen finns. I bilaga B sammanfattas en kalibreringsmetod från [5] för 
dessa två systematiska fel. 

4.1.2 Ultraljud 

De ljud som kan uppstå kan delas in i fyra olika områden hyperljud, ultraljud, hörbart 
ljud och infraljud [7]. Det som definierar dessa ljudområden är frekvensen. Hörbart ljud, 
det som en normal människa uppfattar med sin hörsel, ligger mellan 20Hz till 20kHz i 
frekvens medan infraljud ligger under dessa 20Hz. För att hyperljud ska uppstå måste 
frekvensen hos ljudet ligga över 1GHz. Ultraljudets frekvens ligger från det hörbara 
ljudets frekvens upp till hyperljudets, alltså 20kHz-1GHz [7]. 

Ultraljudssensorer kallas ofta även för sonar [4] (eng. SOund NAvigation and Ranging) 
och genererar ljudpulser som skickas iväg mot mål och reflekteras tillbaka, på så sätt 
kan avstånd mellan sensor och målobjekt fås. Den ultraljudsmodul som används i 
projektet är av typen PING)))2 från Parallax och består av separata sändar- och 
mottagardelar. Genom att trigga en ingång på sensorn genereras en ljudpuls som skickas 
iväg, när ljudpulsen kommer tillbaks till mottagardelen skickar sensorn ut en signal på 
sin utgång. Ljudpulsen som skickades är proportionell mot avståndet till målobjektet 
och detta avstånd fås genom att mäta tiden från det att ljudpulsen skickats tills 
ekopulsen träffat mottagardelen igen. 

Precisionen hos ultraljudssensorer vid avståndsmätning brukar vara inom 1 % [4] av det 
verkliga avståndet. Det finns aspekter som påverkar användandet av ultraljudssensorer i 
inomhusmiljö negativt: 

                                                 
2 Datablad till PING))) finns på www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/PingDocs.pdf [2005-06-06] 
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• Svaga ekon: Styrkan på den reflekterande signalen kan vara så låg att det tar 
lång tid att fysiskt påverka mottagardelen så att tröskelvärdet för detektion är 
möjlig [4]. Detta resulterar i att avståndsmätningen blir för lång. 

• Multipla reflektioner: Ljudvågen kan studsa på mer än ett objekt innan den 
reflekteras tillbaka till sensorn [4][8][9]. Detta medför att avståndsmätningarna 
blir väldigt svårtolkade, se figur 4.1.1. 

• Crosstalk: När flera sensorer sänder ut identiska ljudvågor kan en sensor motta 
en reflekterande ljudvåg från en annan sensor [1][2][4], se figur 4.1.2. Detta kan 
förhindras genom att låta sensorernas ljudvågor ha olika signaturer [10][11][12]. 

• Dålig vinkelupplösning: En standard ultraljudssensor har en stor utbredning 
(20°-25°) [4] i sin signal vilket medför osäkerhet i den reflekterande ljudvågens 
infallsvinkel [8][9]. Ekot kan alltså härstamma från varsomhelst i den sfär som 
bildas i ljudvågens utbredning, se figur 4.1.3. 

• Begränsad avståndskänslighet: En typisk ultraljudssensor har sitt mätområde 
från några centimeter upp till flera meter [4]. Ju mindre objekt som ska 
reflektera ljudvågen desto kortare blir mätavståndet. 

• Begränsningen i ljudets hastighet: Hastigheten hos ljudet (340 m/s) är väldigt 
sakta i jämförelse med ljusets (300 000 km/s), som används i en laserskanner 
[1][2][4]. Detta får till följd att antalet ljudvågor/sekund begränsas och ger 
därmed en sämre upplösning av omvärlden. 

 

 

 

 

Figur 4.1.1: Visar hur ljudvågen studsar [4]  Figur 4.1.2: Fenomenet Crosstalk [4]
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Figur 4.1.3: Ljudvågens utbredning [4] 

 

Ännu en nackdel med ultraljud är att ljudets hastighet är temperaturberoende [2]. Vid en 
temperaturändring på 17° Celsius kan ett avstånd på 10 meter mätt med en 
ultraljudssensor ge ett fel på 0.3 meter [1]. Trots dessa nackdelar är ultraljudssensorer 
väldigt populära i sammanhang med mobila robotar eftersom de är så billiga, i 
jämförelse till laseralternativ, och ändå ger hyfsade avståndsdata. Lämpliga områden att 
använda ultraljudssensorer är navigering, positionering och skapande av kartor. 

Vid användande av sensorer av typen ultraljud är det vanligt att ekot inte detekteras i 
mottagaren, detta kan beror på två saker. Det första är att det reflekterande ekot inte är 
starkt nog att kunna påverka sensorn [4]. Det andra är att ekot inte faller in mot 
mottagaren i en vinkel som möjliggör detektion [4]. Den senare orsaken beror på 
ljudvågens förmåga att studsa mot objektets yta. Ifall ytan är grov och dess mönster är 
större än ljudets våglängd [4] kan ljudvågen reflekteras tillbaka till mottagaren i en 
ganska stor infallsvinkel, se figur 4.1.4. Däremot om objektets yta är slät och dess 
mönster är mindre än våglängden [4], fungerar ytan som en spegel och följer då 
reflektionslagarna, se figur 4.1.5. Till exempel om ljudvågens utbredning är 25° måste 
vinkeln från ytans normal vara max 25/2 = 12.5° för att ekot ska kunna träffa 
mottagardelen i sensorn. 

 
 

Figur 4.1.4: Reflektion på grov yta [4]  Figur 4.1.5: Reflektion på fin yta [4] 
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4.2 Processor 
Processorn som har funktionen av att vara UDO:s styrsystem är en AVR ATmega8515 
från Atmel3 och har fyra portar som kan fungera som både in- och utgång. Port A och 
Port B används för att skicka binär information till D/A-omvandlaren som i slutänden 
möjliggör att motorerna rör sig enligt önskemålen. Port C och Port D används för att 
skicka och ta emot information till/från sensorerna samt att möjliggöra kalibrering av 
motorkontrollerna. Information från de odometriska sensorerna som togs upp i kapitel 
4.1.1 är kopplade till de bitar i Port D som har funktionen av att registrera externa 
interrupt, se bilaga F för benbeskrivning till processorn. När dessa bitar går från låg till 
hög nivå aktiveras interrupt-rutiner som då avbryter pågående programkod för att öka 
eller minska pulserna i positionerings-algoritmen med ett, se kapitel 5.1.1 för 
programkod. 

Programmet för att programmera AVR-processorn heter WinAVR4 och har en inbyggd 
C-kompilator som möjliggör programmering i C. För att simulera processorn så att 
programkod kan testas utan själva hårdvaran, kan AVR Studio5 användas. När 
programkoden ska överföras till processorn behövs antingen en kommersiell 
programmeringsplattform eller en ISP-kabel6 (eng. In System Programming), se bild 
E.1, vilket möjliggör programmering av processorn utan att den plockas ur systemet. 
Själva mjukvaran till ISP-kabeln heter PonyProg7 där överföring av programkod via en 
ISP-kabel som kopplas till en dators parallellport är möjlig. 

4.3 D/A-omvandlare 
Processorn skickar ut ett tal mellan 0 och 255 på Port A och Port B för att styra 
motorerna, där 255 är maximal fart framåt och 0 är maximalt bakåt. I ledet att kunna 
styra motorerna måste dessa binära tal först omvandlas till en motsvarande analog 
referensspänning som sedan ska skickas till PWM-generatorerna och det är detta som 
D/A-omvandlaren gör. D/A-omvandlarens uppbyggnad är av typen R2R-stege där dess 
insignal är på åtta bitar. Själva principen för en R2R-stege är att för varje given 
mätpunkt är resistansen alltid 2R till jord. 

4.4 PWM-generatorer 
PWM-generatorerna tar emot den referensspänning som kommer från D/A-
omvandlaren. Denna spänning jämförs med en triangelspänning som skapats av att en 

                                                 
3 Komplett datablad till ATmega8515 finns på 
 www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2512.pdf [2005-06-06] 
4 WinAVR kan laddas hem från winavr.sourceforge.net [2005-06-06] 
5 AVR Studio kan laddas hem från  
www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 [2005-06-06] 
6 En beskrivning till hur en ISP-kabel kan tillverkas finns på  
homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-starterkit.html [2005-06-06] 
7 PonyProg kan laddas hem från www.lancos.com/prog.html [2005-06-06] 

8 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2512.pdf
http://winavr.sourceforge.net/
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-starterkit.html
http://www.lancos.com/prog.html


 UDO: Ett steg närmre friheten 
 

kondensator laddats upp och sedan laddats ur. Vid jämförelsen av dessa spänningar 
skapas pulsvidder vars storlek varierar beroende på vilket binärt tal som skickas ut på 
Port A och Port B av processorn. PWM-signalen som skapats skickas vidare till 
motorkontrollerna som är nästa del i ledet till att styra motorerna. När talet 0 skickas 
från processorn skapar PWM-generatorn en signal med pulsvidd på 1 ms [13] vilket gör 
så att roboten färdas med maximal fart framåt. Ifall processorn skickar ut talet 255 blir 
pulsvidden 2 ms [13] och roboten rör sig bakåt i maximal fart. När pulsvidden ligger 
runt 1,5 ms [13] befinner sig roboten i neutralläge.  

4.5 Motorkontroller 
Motorkontrollerna som är den sista delen i ledet att styra motorerna är av typ Victor 883 
från IFI Robotics8. För att motorkontrollerna ska veta vilket binärt tal som skickas ut 
från processorn vilket representerar neutralläge, max framåt och max bakåt krävs en 
kalibrering. Denna kalibrering görs enligt följande: 

1. Aktivera kalibreringsswitchen som är kopplad till processorn. 

2. Slå på huvudströmbrytaren till roboten. 

3. En röd lysdiod på processorkretskortet tänds vilket indikerar att programkoden 
gått in i kalibreringsläget. Tryck och håll in kalibreringsknappen på respektive 
motorkontroll, efter en liten stund börjar lysdioden på motorkontrollen att blinka 
rött/grönt. Programkoden som körs kommer att skicka ut signalerna 255 och 0 
till motorkontrollerna så att de ska förstå maximalt framåt och samt bakåt. Släpp 
sedan kalibreringsknapparna, ifall lysdioderna blinkar grönt så är kalibreringen 
lyckad. Blinkar det rött innebär det att kalibreringen är misslyckad och kräver då 
att kalibreringsmomentet enligt punkt 3 görs om tills kalibrering blivit lyckad. 

4. Inaktivera kalibreringsswitchen så att kalibreringsläget i programkoden avslutas. 

4.6 Motorer 
Motorerna som används är permanentmagnetiserade likströmsmotorer på 750 Watt av 
märket BOSCH. Utväxlingen mellan motoraxel och hjulaxel är [10 → 40] => [12 → 
35] ≈ 11,67:1. Pulsgivarna är placerade på en mellanliggande axel mellan motoraxel och 
hjulaxel vilket ger utväxlingen [12 → 35] ≈ 2,92:1 från pulsgivarna till drivhjulen. 

4.7 Chassi 
Roboten har fyra hjul, två drivande och två passiva stödhjul som kan rotera fritt. Valet 
på körriktning har fallit på att de drivande hjulen fungerar som bakhjul, på detta sätt kan 
kollision av robotens bakdel med hinder undvikas. Eftersom ett begränsat antal 

                                                 
8 Information om IFI Robotics Victor 883 motorkontroller finns på 
www.ifirobotics.com/victor-883-speed-controller-robots.shtml [2005-06-06] 
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ultraljudssensorer används täcker de endast främre delen av roboten. Och ifall 
körriktningen varit åt motsatt håll hade en liten vinkelförändring inneburit en ganska 
stor sidledsförflyttning av bakändan på roboten, vilket betyder ökad risk för kollision 
eftersom bakändan då inte täcks av några ultraljudssensorer. De roterande framhjulen är 
upphängda i en vagga vilket betyder att dessa hjul alltid är i kontakt med underlaget 
samtidigt. Se bild E.2 och figur 4.7.1 för placering och numrering av 
ultraljudssensorerna sett ovanifrån. 

 

6
5 4 3 2

Fram 

1

Bak  

Figur 4.7.1: Placering och numrering av ultraljudsmoduler på UDO 
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5 Navigeringsmetoder 

5.1 Odometri 
För att en robot ska kunna navigera krävs en algoritm som innefattar robotens fysiska 
parametrar samt formler som beräknar de viktiga elementen i navigeringsalgoritmen. 
Parametrar som finns tillgängliga för navigeringen är hur många pulser drivhjulen gjort 
sedan förra avläsningen samt vilken information som skickas till motorerna så att 
drivhjulen snurrar. 

5.1.1 Interrupt för odometri 

När processorn känner av att en pulsgivare går från låg nivå till hög aktiveras ett externt 
interrupt som avbryter pågående programkod och startar en interruptrutin. För att 
interrupt ska kunna uppstå måste detta först aktiveras så att processorn vet om att det 
tillåts. Interruptrutinen för höger drivhjul ser ut enligt följande: 

//External Interrupt 1 = RIGHT WHEEL 
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) 
 { 
  if(PORTB>=116) //Determine if wheel is rotating forward 
   PULSES_RIGHT++; 
  else           //Determine if wheel is rotating backward 
   PULSES_RIGHT--;   
 } 

det programkoden nu gjort är att den lagt till eller dragit ifrån en puls till/från den 
globala variabeln PULSES_RIGHT beroende på om hjulet roterade framåt eller bakåt. 
Denna pulsinformation används sedan när som helst av navigeringsalgoritmen för att 
kunna göra sina beräkningar. 

5.1.2 Reglering 

Eftersom det är svårt att få UDO att gå rakt behövs någon form av reglering. En enkel 
P-regulator enligt programkod nedan:  

wlPrior=PULSES_LEFT; // Read current pulses, left 
 wrPrior=PULSES_RIGHT; // Read current pulses, right  
 TCNT0=0; // Reset timer  
 while(TCNT0<98); // Wait 
 sensorL=PULSES_LEFT; // Read current pulses, left 
 sensorR=PULSES_RIGHT; // Read current pulses, right 
 wlSpeed=(sensorL-wlPrior)*CLICKS; //Calculate wheel speed, left 
 wrSpeed=(sensorR-wrPrior)*CLICKS; //Calculate wheel speed, right 
 if(wlSpeed<0) // If wheel rotation is negative, make positive 
  wlSpeed*=-1; 
 if(wrSpeed<0) // If wheel rotation is negative, make positive 
  wrSpeed*=-1;   
 if(wlSpeed<wrSpeed) // Compare left and right wheel speed 
 { 
  PORTB--; // Decrease right wheel speed 
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  return; 
 } 
 if(wlSpeed>wrSpeed) // Compare left and right wheel speed 
 { 
  PORTB++; // Increase right wheel speed 
  return; 
 } 
 if(wlSpeed==wrSpeed) // Compare left and right wheel speed 
  return; // Do nothing 

löser problemet med att få roboten att gå rakt men förmodligen rör sig roboten ifrån den 
tänkta raka färdvägen eller på ett konstant avstånd. Ifall robotens väg längs en rak linje 
kan beskrivas enligt figur 5.1.1 så kan avståndet från x-axeln, y-koordinaten, definieras 
som en felfunktion e(t) som beror med tiden [14]. För att roboten ska kunna regleras 
längs en tänkt rak linje måste det kvarstående felet elimineras, detta är möjligt med en 
PID-regulator [14]. En sådan regulator kan definieras enligt följande: 

∫ ++=
dt
dePdttePtePtc DIE )()()(        (5.1) 

där c(t) är en korrigeringsfaktor som används i navigeringssystemet. PE är en 
justeringskoefficient för det observerade felet, PI är en justeringskoefficient för det 
integrerande felet och PD är en justeringskoefficient för derivatan av felet. Vidare kan 
felfunktionen definieras enligt: 

dt
dyte =)(           (5.2) 

och genom insättning av (5.2) i (5.1) fås: 

2

2

)()(
dt

ydPtyP
dt
dyPtc DIE ++= .       (5.3) 

Eftersom e(t) är derivatan av funktionen y(t) underlättar det att göra tabell 5.1.1 [14] för 
att undvika missförstånd. 

dt
dyPE  )(tePE  Feltermen i PID-ekvationen: Hur fort rör sig roboten från 

centerlinjen? 

IP ∫  dtte )( )(tyPI  Integraltermen i PID-ekvationen: Hur långt ifrån är roboten 
centerlinjen? 

dt
dePD  

2

2

dt
ydPD

Derivatatermen i PID-ekvationen: Accelererar eller retarderar 
roboten ifrån centerlinjen? 

Tabell 5.1.1: Förhållandet mellan felfunktionerna 

Genom att använda formlerna (A.1-A.9) som framställs i bilaga A kan de återstående 
nödvändiga parametrarna till PID-regulatorn tas fram.   
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Figur 5.1.1: Robotens färdväg längs en rak linje [14] 

5.1.3 Mätning av systematiska fel 

För att mäta systematiska fel som beror på osäkerhet i den effektiva hjulbasen samt 
olikhet i drivhjulens diametrar kan ett test kallat UMBmark [5] genomföras. Testet 
genomförs genom att låta roboten röra sig i en kvadratisk bana där slutpositionen hos 
roboten mäts i förhållande till startpositionen. Efter att robotens slutposition mätts efter 
flera varv både medsols och motsols kan med hjälp av matematiska ekvationer, 
kompenseringsfaktorer för drivhjulsdiametrarna samt den verkliga hjulbasen räknas 
fram. En utförlig genomgång av testet och alla formler finns i bilaga B. En förutsättning 
för att kunna utföra testet är att roboten måste kunna svänga på stället i varje hörn på 
kvadraten. 

5.2 Ultraljud 
För att upptäcka hinder i UDO:s väg används ultraljudssensorer. I kapitel 4.1.2 togs 
nackdelar med ultraljud i inomhusmiljöer upp, som till exempel crosstalk. Det 
förekommer även felaktiga avläsningar [15] när ultraljud används som avståndssensor. 
För att motverka crosstalk kan varje enskild ultraljudsmodul aktiveras var för sig men 
inte samtidigt så att ekopulser från en modul inte kan snappas upp av en annan.  

I [16] framtogs en metod kallad The Vector Field Histogram som går ut på att 
ultraljudssensordata samlas in i en karta som är representerat av ett rutnät runt roboten. 
När ett objekt påträffas av sensorernas ljudpulser på en viss position i detta rutnät 
adderas denna rutas värde med ett, eftersom ljudpulser kontinuerligt skickas iväg 
kommer rutorna även kontinuerligt att öka i värde vid objektsdetektering. Vid givet 
intervall läses detta omgivande rutnät av och delas sedan in i sektorer så att värdena kan 
representeras av ett histogram. Eftersom roboten omges av tätt placerade 
ultraljudssensorer fås en hög upplösning [16] av robotens omgivning där hinder 
kommer att representeras av kullar i histogrammet. Detta histograms x-axels enhet mäts 
i grader, se figur 5.2.1. En algoritm söker igenom histogrammet efter dalar så att en 
riktning till navigeringsalgoritmen fås, dock måste dalen (avståndet mellan två hinder) 
vara tillräckligt stort för att roboten ska kunna passera hindren. Eftersom felaktiga 
sensormätningar kan förekomma används även ett tröskelvärde i algoritmen som söker 
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igenom histogrammet, för att filtrera bort dessa felaktigheter. Metoden användes även i 
[17] med ett gott resultat. 

 
Figur 5.2.1: Histogram med tre hinder [16] 
I UDO:s fall är det tänkt att använda en liknande metod för att kunna upptäcka hinder i 
robotens väg och därmed identifiera en lämplig riktning för att undvika hindret. Dock 
används ett begränsat antal ultraljudssensorer vilket får till följd att en sämre upplösning 
av robotens omgivning fås. 

5.2.1 Programkod för aktivering av ultraljudsmodul 

För att aktivera ultraljudsmodulerna så att de skickar iväg ljudpulser krävs en kort 
triggpuls på sensorns signalben. Denna triggpuls skapas genom att låta processorn lägga 
ut en hög signal på den biten som sensorn är kopplad till i aktuell port. Längden på 
pulsen måste vara mellan 2 till 5 μs annars skickar inte modulen iväg ljudpulsen. 
Eftersom ultraljussensorn bara har ett signalben måste samma bit i aktuell port som 
sensorn är kopplad till på processorn ställas om från utgång till ingång, därför har 
ultraljudsmodulen en inbyggd fördröjning på 350 μs från att modulen blivit triggad till 
dess att ljudpulsen skickas. Denna tid är nödvändig på grund av tiden som åtgår för 
processorn att ställa om från utgång till ingång. Under tiden ljudpulsen är iväg sätts 
sensorns signalben till hög nivå, då startas även en timer i processorn. När ekopulsen 
sedan kommer tillbaks går signalbenet till låg nivå igen och tiden för ljudpulsen fås 
genom att avläsa timern. Eftersom ljudpulsen färdats fram och tillbaks divideras tiden 
för pulsen med två för att få korrekt avstånd till objektet. Programkod för aktivering av 
ultraljudsmodulen kan se ut enligt följande: 

TCCR0=1;   //Timer0 prescale 
 TCCR1B=1;   //Timer1 prescale 
 TCNT1=0;   //Reset of Timer1    
 DDRC|=1;   //Bit0 in PORTC is set to be output 
 PORTC|=1;   //Bit0 in PORTC is set to 1 
 TCNT0=0;   //Reset of Timer0 
 while(TCNT0<16);  //Wait for 4us 
 PORTC&=~1;   //Bit0 in PORTC is set to 0 
 DDRC&=~1;   //Bit0 in PORTC is set to input 
 while((PINC&1)==0); //Wait for sensor signal 
 TCNT1=0;   //Reset Timer1 
 while(((PINC&1)==1)&&(TCNT1!=65000)); //Calculate pulse travel 
 time=TCNT1;   //Get time value 
 time/=2;   //Real pulse travel time 
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6 Programkod 
Programkoden för styrning och navigering av roboten är uppbyggt av ett huvudprogram 
med underfunktioner som bland annat räknar ut robotens inkrementella position. 
Programmet i sin helhet kan ses i bilaga C. Nedan kommer alla underfunktioner att 
förklaras mer ingående och vad dess syfte är. 

6.1 Calibration 
För att roboten ska kunna röra sig korrekt enligt programkoden måste motorkontrollerna 
kalibreras. Kalibreringen går ut på att först skicka en neutralsignal till 
motorkontrollerna, därefter fullt framåt och till sist fullt bakåt. Under tiden som 
programkoden körs ska en kalibreringsknapp på motorkontrollerna hållas nedtryckt och 
sedan släppas upp igen. Vid lyckad kalibrering blinkar lysdioderna på motor-
kontrollerna grönt. Se kapitel 4.5 för mer information om kalibreringen. 

6.2 DestinationAngle 
Denna funktion ska ta fram startvinkeln utifrån de slutkoordinater som roboten ska ta 
sig till. Slutkoordinaterna matas manuellt in i programkoden och robotens startposition 
räknas alltid som origo. Returvärdet från denna funktion är vinkeln omräknat i grader. 
Noll grader innebär att roboten ska gå rakt fram, blir returvärdet mellan 0 och -180 
räknas vinkeln som vänstervinkel och som högervinkel då returvärdet är mellan 0 och 
180 grader. 

6.3 GoalpointAngle 
Efter att roboten undvikit ett hinder ska en ny vinkel räknas fram från nuvarande 
position till slutpositionen. Skillnaden mellan denna funktion och DestinationAngle är 
att nuvarande position som räknats fram i CurrentPosition används i vinkelberäkningen. 
Samt att vinkeln inte returneras till huvudfunktionen utan skickas direkt till vänster- 
respektive högersvängsfunktionerna. 

6.4 CurrentPosition 
Så fort roboten svängt eller stannat efter en förflyttning i x-y-planet hoppar programmet 
in i denna funktion och räknar ut nuvarande position och orientering. För att detta ska 
vara möjligt behövs informationen från pulsgivarna och med hjälp av ekvationerna som 
tas upp i bilaga A fås x, y och θ. För att underlätta hanteringen av position och 
orientering i alla funktioner används globala variabler för dessa data. 
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6.5 DistanceGoalpoint 
Denna funktion räknar ut kvarvarande avstånd från nuvarande position till slut-
koordinaterna. Funktionen returnerar sedan avståndet till StraightFwd som anropas via 
huvudfunktionen.  

6.6 FwdAndLeftTurnRegulator 
För att reglera robotens rörelse så att den rör sig rakt när den åker framåt behövs en 
reglerfunktion. Regleringen går ut på att robotens drivhjul ska rotera lika snabbt hela 
tiden och på så sätt få roboten att röra sig rakt. Likaså när roboten ska svänga på stället 
behövs en reglering så att hjulen roterar i samma hastighet, fast då åt olika håll. För att 
ta fram drivhjulens hastighet läses pulsgivarna av och efter en tiondel av en sekund läses 
pulsgivarna av igen. På grund av att motorkontrollen till det vänstra drivhjulet inte 
fungerar hundraprocentigt har detta drivhjul en fast rotationshastighet, vilket bara 
möjliggör reglering av det högra drivhjulet. Om det högra hjulet roterar snabbare än det 
vänstra sänks helt enkelt hastigheten på det högra hjulet och höjs ifall det roterade 
saktare än det vänstra. Då det högra drivhjulet roterar framåt när roboten åker framåt 
och svänger vänster, kan samma regulator användas i båda fallen. 

6.7 RightTurnRegulator 
Likt regulatorn i kapitel 6.6 används denna regulator på samma sätt fast då istället vid 
högersväng. 

6.8 StraightFwd 
StraightFwd används för att aktivera roboten så att den rör sig framåt. Indata till 
funktionen är avståndet från nuvarande position till slutpositionen och kommer från 
funktionen DistanceGoalpoint. För att underlätta hanteringen av avstånd konverteras 
indatan från millimeter till pulser. I funktionen finns tre stycken jämförelser för att 
jämföra kvarvarande avstånd till slutpositionen är längre än två decimeter eller inte samt 
är lika med sex decimeter. Anledningen till att jämföra med två decimeter beror på att 
ifall den inte gjordes skulle programmet vara kvar i StraightFwd-funktionen tills 
roboten är framme vid slutpositionen. Då skulle inte roboten ha kunnat kolla av sin 
omgivning med hjälp av ultraljudssensorerna och möjlighet till krock med hinder skulle 
vara högst trolig. Genom att dela upp robotens förflyttning i två-decimeter-segment 
kommer programkoden att kunna komma tillbaks till huvudfunktionen och gå in i 
funktionen SensorData för att undersöka ifall det finns några hinder i robotens väg. 
Jämförelsen med sex decimeter är till för att förflytta roboten sex decimeter efter det att 
roboten väjt för ett hinder så att den kommer bort ifrån hindret. För att roboten ska röra 
sig rakt under sin förflyttning hoppar programkoden regelbundet in i regulator-
funktionen som tas upp i kapitel 6.6. Returvärdet från StraightFwd har bara betydelse då 
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roboten nått slutpositionen, när den gjort det hoppar programkoden in i en evighets-loop 
som hela tiden ropar på funktionen StopRobot som tas upp i kapitel 6.11. 

6.9 TurnRight 
Efter att funktionen SensorData har hittat ett hinder och dragit slutsatsen att svänga 
höger för att undkomma hindret hoppar programkoden in i TurnRight för att utföra en 
90° högersväng på stället. Som indata till funktionen är det gradantal i grader som 
roboten ska svänga, vilket är 90°. Anledningen till att bara använda 90° svängar är för 
att vinkelupplösningen för ultraljudssensorerna är så pass låg och att roboten har 
problem med noggrannhet. Ju färre svängar roboten behöver genomföra för att 
undkomma ett hinder desto bättre noggrannhet blir det i slutänden med avseende på 
exakthet i position och orientering. För att roboten ska svänga på stället anropas 
funktionen RightTurnRegulator, se kapitel 6.7, för att reglera drivhjulens hastighet så att 
de roterar lika länge och snabbt. När en 90° sväng är utförd stannar roboten och 
programkoden hoppar tillbaks till huvudfunktionen för att uträtta nästa steg i 
programmet. 

6.10  TurnLeft 
På samma sätt som TurnRight, kapitel 6.9, sköter funktionen TurnLeft en sväng i det 
antalet grader som skickas in i funktionen fast då åt vänster istället. 

6.11  StopRobot 
Så fort roboten ska stanna hoppar programkoden in i denna funktion och som då skickar 
information till motorkontrollerna att ställa motorerna i neutralläge. 

6.12  SensorData 
För att UDO ska få information om sin omgivning och då kunna upptäcka hinder krävs 
mätdata från ultraljudssensorer av denna omgivning. I denna funktion aktiveras varje 
ultraljudsmodul en i taget för att undvika crosstalk, se kapitel 4.1.2, samt sex gånger om 
för att överstiga ett tröskelvärde för att komma runt problemet med multipla 
reflektioner. I kapitel 5.2.1 beskrivs programkoden för att aktivera en ultraljudsmodul 
och mäta tiden för ekopulsen. Det maximala avståndet ultraljudssensorerna är satta att 
mäta är 0,5 meter för att roboten inte ska reagera på föremål längre bort. Ifall 
mätavståndet skulle vara högre, skulle roboten agera på hinder som befinner på ett 
säkert avstånd för åtgärder vilket leder till att roboten gör det svårare för sig än vad som 
behövs. När en ljudpuls träffar ett hinder inom 0,5 meter adderas en variabel som varje 
ultraljudsmodul är tilldelad. Efter att varje ultraljudsmodul gjort sex stycken mätningar 
var utvärderas deras tilldelade variabler för att se om ett hinder befinner sig i robotens 
väg. Ett tröskelvärde, satt till fyra, avgör om en sensor upptäckt ett hinder och sätter den 
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sensorn till SANT annars FALSKT. Denna utvärdering genomgås för varje 
ultraljudssensor för att sedan övergå till en helhetsutvärdering av alla sensorerna 
tillsammans. Detta för att roboten ska kunna avgöra hur den ska agera när den skannat 
av sin omgivning. I programkoden finns fyra jämförelser av hur sensorerna är 
påverkade i ett helhetsperspektiv. Den första avgör om roboten ska fortsätta sin färd i 
den riktning den nu har, den andra avgör om en högersväng krävs, den tredje en 
vänstersväng och slutligen den fjärde gör så att roboten stannar på grund av att den till 
exempel stängt in sig i ett hörn. När utvärderingen är klar skickas resultatet som 
returvärde tillbaks till huvudfunktionen. 

I tabell 6.12.1, 6.12.2 och 6.12.3 åskådliggörs de tre första jämförelserna i 
programkoden hur sensorernas mätdata tolkas och för i vilken riktning roboten ska 
färdas när dessa påverkas. Den fjärde jämförelsen behandlar resterande kombinationer 
av påverkade sensorer. Varje rad i tabellerna representerar en kombination, OCH-logik, 
av påverkade sensorer där en påverkad sensor representeras av ett svart fält. Raderna 
sinsemellan jämförs sedan med ELLER-logik. 

  Sensor1 Sensor2 Sensor3 Sensor4 Sensor5 Sensor6
1             
2             

            3 
            4 

Tabell 6.12.1: Sensorjämförelse för fortsatt färdriktning 
 

  Sensor1 Sensor2 Sensor3 Sensor4 Sensor5 Sensor6
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             

            21 
            22 

Tabell 6.12.2: Sensorjämförelse för högersväng 
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  Sensor1 Sensor2 Sensor3 Sensor4 Sensor5 Sensor6
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             

            19 
            20 

Tabell 6.12.3: Sensorjämförelse för vänstersväng 
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7 Resultat 

7.1 UDO:s rörelseförmåga 
Under projektets gång har det varit stora problem med styrningen av motorerna på 
UDO, speciellt på den vänstra sidan. Problemet beror till största delen på 
motorkontrollerna eftersom alla D/A-omvandlare och PWM-generatorer har prövats 
mot bägge motorkontrollerna med samma resultat som följd. Den vänstra motorn har 
körts på konstant hastighet på grund av oförklarligt beteende på den aktuella 
motorkontrollen. När motorkontrollen går från neutralläge till både framåt och bakåt så 
ökas inte drivhjulens rotationshastighet konstant ju längre ifrån neutralläget styrsignalen 
kommer. Utan rotationshastigheten varierar både snabbare och saktare, därav valet att 
sätta ett fast styrvärde till den vänstra motorkontrollen. På så sätt finns bara det högra 
drivhjulet att tillgå för att reglera roboten.  

En liten ökning av det binära styrvärdet till motorkontrollerna ger heller inte en liten 
ökning av rotationshastigheten på drivhjulen, utan det blir ganska stora hopp i 
rotationsökningen. Likaså blir startögonblicket då drivhjulen går från stillastående till 
lägsta möjliga rotationshastighet ryckigt med hjulspinn som följd. 

Efter tester för att se om UDO rör sig rakt uppfattas färdvägen som rak vid testerna, 
samt att den klarar att ta sig från punkt A till B. Tyvärr kan roboten inte svänga på 
stället speciellt noggrant på grund av de stora hoppen i drivhjulens rotationsändring 
samt trögheten som finns i UDO:s tunga och delvis klumpiga konstruktion. Lägg därtill 
fenomenet som uppkommer vid försök att svänga med en kundvagn som är tungt lastad. 
Ju mer tyngd som ligger över de roterande hjulen desto trögare är det att svänga, på 
samma sätt blir det för UDO då dessa roterande stödhjul används som framhjul. 
Eftersom roboten inte klarar av att svänga på stället kan inte testet för att mäta de 
systematiska felen som togs upp i kapitel 5.1.3 genomföras och utvärderas. 

Brytkontakterna som ska ha funktionen att få roboten att ögonblickligen stanna vid 
kollision med hinder inhandlades men hanns inte med att implementeras på 
robotplattformen. Tanken är att fyra brytkontakter ska användas på respektive sida av 
roboten, sammankopplade med ELLER-logik för att påverka ett externt interrupt på 
processorn när någon av kontakterna är påverkade. På så sätt fås en bra funktion för 
roboten att stanna vid kollision med tanke på att ett begränsat antal externa interrupt 
bara finns tillgängligt på processorn. 

7.2 Detektering av hinder 
För att utvärdera hur roboten ska agera på hinder användes en panel av lysdioder, se bild 
E.3, för att visa vilka ultraljudssensorer som är påverkade när ett hinder placeras på 
olika positioner framför roboten. Eftersom hinder med blanka ytor gör så att ekopulsen 
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studsar bort från hindret i samma vinkel som ljudpulsen föll in med blir det ibland 
problem att detektera ett hinder enligt figur 7.2.1 när det befinner sig rakt framför 
roboten. Detta på grund av att antalet tillgängliga ultraljudssensorer på UDO är 
begränsat, vilket leder till låg vinkelupplösning. 

Efter att ha begränsat ultraljudssensorernas mätområde till 0,5 meter, för att UDO inte 
ska reagera på hinder utanför ett säkert avstånd, svänger roboten bort från hinder på ett 
tillfredställande sätt. 

6
5 4 3 2

1

 
Figur 7.2.1: Hinder rakt framför robot 

7.3 Helhetstest av UDO 
På grund av att den slutgiltiga programkoden inte fick plats i processorns programminne 
var inte ett helhetstest av projektet möjligt utan projektmålet fick delas upp i två delar, 
robotens rörelse och förmågan att undvika hinder. Med hjälp av seriekommunikation 
med en dator testades robotens förmåga att röra sig framåt och att svänga smidigt, se 
bilaga D för programkod till seriekommunikationen samt bild E.4 för seriekabeln.  
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8 Slutsatser 

8.1 Analys av resultat 
På grund av att motorkontrollen för det vänstra drivhjulet inte fungerade 
tillfredställande användes en konstant hastighet för detta hjul vilket begränsade robotens 
reglermöjligheter. Likaså begränsar UDO:s oförmåga att smyga igång och röra sig 
väldigt sakta möjligheten att få roboten att navigera på ett tillfredställande sätt. Om 
dessa funktioner hade fungerat bra skulle en bättre reglering ha tagits fram med tanke på 
tidsbristen som uppstod när utvärderingen av motorkontrollernas oförklarliga beteende 
genomfördes. Tyvärr kunde inte heller testet för att ta fram de systematiska felen i 
odometrin genomföras eftersom UDO inte klarade att svänga på stället med tanke på 
ovanstående orsaker. Ett sådant test hade avsevärt förbättrat robotens noggrannhet både 
när den kör rakt fram som vid svängar. 

Att använda ultraljudssensorer för att upptäcka hinder fungerar bra och fler sensorer 
skulle öka robotens vinkelupplösning. Detta leder till att kollisioner med hinder som 
beskrevs i kapitel 7.2 lättare kan undvikas. Det begränsade sensoravståndet som 
ultraljudsmodulerna fått underlättar navigeringen mellan hinder med tanke på hur 
roboten programmerats att navigera för att nå projektmålet. 

8.2 Summering av projektmål 
En förutsättning för att kunna navigera en mobil robot på ett bra sätt är att den 
åtminstone kan röra sig mjukt, tyvärr klarar inte UDO detta i dagens utförande. 
Kombinationen av en ganska klumpig robot och odometri, relativ positionering, är 
heller inte den bästa då det uppkommer mycket systematiska fel som ständigt växer. 
Därför är det angeläget att implementera en absolut positioneringsmetod som 
komplement till dagens odometri för att ytterligare öka UDO:s noggrannhet. Likaså 
behövs en bättre reglering än dagens P-regulator som enbart jämför UDO:s 
drivhjulshastighet för att åka rakt fram, stanna och slutligen svänga på stället. UDO:s 
slutgiltiga mål som inte ännu är uppfyllt är att kunna röra sig obehindrat mellan hinder 
under tiden som roboten rör sig. 

Fler ultraljudssensorer för hinderdetektering är också nödvändigt för att kunna få en 
360° uppfattning av UDO:s omgivning under färd. På så sätt kan en bra 
hinderdetektering som beskrivits i kapitel 5.2, The Vector Field Histogram, realiseras 
när vinkelupplösningen då är mycket bättre. Om fler sensorer och mer avancerad 
reglering används kommer inte dagens processor att räcka till med tanke på antalet in- 
och utgångar samt storleken på programminnet, därav behövs en bättre processor 
alternativt fler processorer av samma modell likt dagens. 
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8.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Ett första steg att vidareutveckla UDO är att få roboten att röra sig mjukt och att bägge 
drivhjulen kan användas som de är tänkta till att göra. Nästa steg är förmodligen att 
utveckla en bättre reglering där en absolut positioneringsmetod också används. 

En tanke med problemet att processorns programminne inte räcker till är att använda 
ännu en AVR ATmega8515, där ena processorn fungerar som huvudprocessor och har 
hand om styrningen av roboten. Den andra processorn har hand om att skanna av 
UDO:s omgivning efter hinder och beräkna ny färdriktning. Kommunikationen mellan 
dessa två processorer sker via deras seriella gränssnitt. När processorn som styr 
ultraljudssensorerna detekterat ett hinder, räknar den ut en ny färdriktning därefter 
skickar den ut vinkeln på sitt sändarstift. Huvudprocessorn detekterar detta eftersom 
inkommande data på mottagarstiftet är avbrottsstyrt och avbryter pågående kod för att 
spara undan den nya färdriktningen, därefter styra roboten i en ny riktning. 
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A Kinematik och orienteringsberäkning 
Roboten i [18] har likt roboten UDO en design med två drivhjul och svängbara stödhjul. 
Deras kinematik kan beskrivas enligt följande ekvationer: 
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där x(t) och y(t) är lokaliseringen av roboten i ett referenskoordinatsystem, θ(t) är 
robotens riktning.  och  anger robotens hastighet i respektive riktning och 

beskriver robotens vinkelhastighet. 
)(tx& )(ty&

)(tθ& )(trω  och )(tlω  är vinkelhastigheten ut från 
höger respektive vänster motor, r  anger utväxlingen mellan motoraxel och hjulaxel, R  
representerar radien på drivhjulen och  beskriver halva avståndet mellan drivhjulen. 
Genom att bryta ut  ur (A.1) kan robotens linjära hastighet räknas fram med 
följande formel: 
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För att få användning av enkoderinformationen som finns tillgänglig på UDO behövs 
matematiska samband som beskrivs i (A.3-A.9) [1] för att räkna ut robotens linjära 
rörelse i x-y-planet med hjälp av drivhjulens rotation. Genom att veta robotens vänstra 
(NL) och högra (NR) inkrementella drivhjulspulsinformation i ett antaget 
samplingsintervall I, kan hjulens förflyttade distans fås. Men först måste en 
konverteringsfaktor, cm, som översätter enkoderpulser till linjär hjulförflyttning räknas 
fram: 
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där  är den nominella hjuldiametern i mm, är utväxlingen mellan motoraxel och 
drivhjul ifall enkodrarna sitter på motoraxeln, slutligen representerar  
enkoderupplösningen i pulser per varv. För att sedan räkna fram den inkrementella 
förflyttningen hos vänster och höger drivhjul kan följande samband användas: 
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och den inkrementella linjärförflyttningen hos robotens centerpunkt, angivet , 
enligt 
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På liknande sätt kan robotens inkrementella orienteringsändring räknas fram enligt 

( )
b

UU LR
i

Δ−Δ
=Δθ          (A.6) 

där b representerar avståndet mellan drivhjulen, där de har kontakt med underlaget, hos 
roboten. Robotens nya relativa orientering iθ  kan beräknas med 

iIii θθθ Δ+= −          (A.7) 

och slutligen dess relativa position relaterat till centerpunkten fås med 

iiIii Uxx θcosΔ+= −          (A.8) 

iiIii Uyy θsinΔ+= − .         (A.9) 
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B Kalibrering av systematiska fel 
En kalibreringsmetod, kallad UMBmark, för att få bort systematiska fel på en robot av 
samma karaktär som UDO kommer nu att presenteras. Metoden kommer att 
sammanfattas och ta upp de mest elementära ekvationerna för kalibreringen, metoden i 
sin helhet och alla beräkningssteg kan annars ses i [5]. 

De två mest dominanta systematiska felen i en robot likt UDO är olikhet i drivhjulens 
diameter, Ed,  och osäkerhet i den effektiva hjulbasen, Eb, och kan definieras enligt: 
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R
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DE =           (B.1) 
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b b

b
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=           (B.2) 

där DR och DL är diameter på höger respektive vänster drivhjul, bactual är den verkliga 
hjulbasen och bnominal den nominella. Ed påverkar bara roboten när den färdas längs en 
rak linje medan Eb påverkar när roboten svänger. 

Själva experimentet går ut på att köra roboten runt en 4x4 meter stor kvadrat, se figur 
B.1, fem gånger medsols (CW) och fem gånger motsols (CCW). Den absoluta 
positionen ska mätas inför varje varv och därefter jämföras med informationen från 
odometrin på roboten enligt: 
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där εx, εy, och εθ är positions- och orienteringsfel för odometrin; xabs, yabs, och θabs är 
den absoluta positionen och orienteringen hos roboten; xcalc, ycalc och θcalc är position 
och orientering framräknat från robotens odometri. På så sätt fås koordinaterna för 
respektive varvs fel fram och kan grafiskt illustreras likt figur B.2. När alla varv är 
körda och felen framräknade kan tyngdpunkten, xc.g. och yc.g., på felen för respektive 
riktning (CW och CCW) räknas fram enligt: 
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där n = 5 är antal varv i varje riktning. När de två tyngdpunkterna är framräknade kan 
den absoluta förskjutningen, rc.g.,CW och rc.g.,CCW, av dessa tyngdpunkter relativt origo tas 
fram med: 
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För att kunna jämföra olika robotplattformar med varandra finns ett uttryck för mätning 
av odometrisk noggrannhet för systematiska fel betecknat Emax,syst och definieras enligt: 

);max( .,..,.max, CCWgcCWgcsyst rrE =        (B.6) 

Anledningen till att inte använda medelvärdet av de två tyngdpunkterna, rc.g.,CW och 
rc.g.,CCW, är för att kunna ange det största möjliga odometriska felet som kan uppkomma. 

 

Förfarandet av den praktiska biten i experimentet kan summeras i några fasta moment: 

1. Börja med att mäta den absoluta positionen som den uppställda roboten har. 
Lämpligt är att ha en fast referens, till exempel ett hörn av två väggar som bildar 
en 90° vinkel, i närheten av mätområdet. Initiera sedan det odometriska systemet 
på roboten med den absoluta positionen. 

2. Kör roboten i en 4x4 meter stor kvadrat i medsols riktning och se till att: 

a. Stanna efter varje fyra meters etapp 

b. Gör totalt fyra 90° svängar på stället 

c. Kör roboten så sakta som möjligt för att undvika slirning 

3. När roboten kommit tillbaks till startområdet mäts den absoluta positionen (och 
frivilligt orienteringen). 

4. Jämför den absoluta positionen med den kalkylerade positionen från odometrin 
genom att använda (B.3). 

5. Upprepa steg 1-4 fyra gånger, det vill säga totalt fem gånger. 

6. Upprepa steg 1-5 i motsols riktning. 

7. Använd (B.4) och (B.5) för att uttrycka det experimentella resultatet i en 
mätning av odometrisk noggrannhet för systematiska fel, Emax syst (B.6). 

8. Frivilligt, gör en liknande plott som i figur B.2 för att grafiskt representera εxi 
och εyi. 

 

Artikelförfattaren i [5] tar upp några antaganden, däribland att fel på grund av olikhet i 
drivhjulens diameter gör att robotens färdväg längs en rak linje böjs av med en vinkel β 
se figur B.3. Denna vinkel β kan räknas fram i grader enligt: 
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där L är längden på varje sträcka i mätkvadraten, i detta fall fyra meter. Liknande 
resultat på β kan erhållas ifall y-komponenten istället används enligt: 
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För att få fram felet Ed krävs att radien R i triangeln ABM, se figur B.4, räknas fram 
enligt: 
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Och slutligen för att få fram Ed används 
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På liknande sätt som β togs fram kan vinkeln α, se figur B.5, tas fram. Vinkeln α 
beskriver vinkeln mellan experimentets ena mätsida och robotens verkliga riktning 
mellan två hörn i mätkvadraten, som den fått tack vare felet Eb. 
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Likt uträkningen av β kan även här y-komponenten användas för att få liknande resultat 
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Nu kan felet Eb räknas fram med hjälp av: 
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Slutligen för att kompensera för felen Eb och Ed i positioneringsalgoritmen ändras bactual  
i (B.11) för att kompensera Eb, för att kompensera för Ed krävs mer beräkningar enligt: 
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där cL och cR är faktorer för att kompensera felet Ed för vänster respektive höger drivhjul 
på roboten. Genom att sätta in (B.13) och (B.14) i (A.4) erhålls 

iRLmRLiRL NccU ,//,/ =Δ  

vilket kompenserar för felet Ed på respektive drivhjul. 
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Figur B. 1: Experimentets mätområde [5] Figur B. 2: Tyngdpunkterna [5] 
 

 
Figur B. 3: Vinkeln β [5]      Figur B. 4: Radien R [5] 
 

 
Figur B. 5: Vinkeln α [5] 
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C Programkod i sin helhet 
/*********************** 
* Include Header Files * 
***********************/ 
#include <inttypes.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h>  
#include <avr/signal.h> 
#include <math.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
/******************* 
* Define Constants * 
*******************/ 
#define B 460.0 // Wheelbase [mm] 
#define WHEEL_DIAMETER 132 
#define PULSES_PER_REVOLUTION 117 
#define PI M_PI 
#define FWD_LEFT 133 
#define FWD_RIGHT 134 
#define BWD_LEFT 106 
#define BWD_RIGHT 106 
#define FWD_TURN_LEFT 133 
#define FWD_TURN_RIGHT 133 
#define BWD_TURN_LEFT 106 
#define BWD_TURN_RIGHT 106 
#define STOP_LEFT 119 
#define STOP_RIGHT 119 
 
#define X_DEST 0.0 // Destination coordinates [mm] 
#define Y_DEST 3000.0 // Destination coordinates [mm] 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define BIT0 1 // Bit 
#define BIT1 2 
#define BIT2 4 
#define BIT3 8 
#define BIT4 16 
#define BIT5 32 
#define BIT6 64 
#define BIT7 128 
#define I_BIT0 ~1 // Input 
#define I_BIT1 ~2 
#define I_BIT2 ~4 
#define I_BIT3 ~8 
#define I_BIT4 ~16 
#define I_BIT5 ~32 
#define I_BIT6 ~64 
#define I_BIT7 ~128 
#define O_BIT0 1 // Output 
#define O_BIT1 2 
#define O_BIT2 4 
#define O_BIT3 8 
#define O_BIT4 16 
#define O_BIT5 32 
#define O_BIT6 64 
#define O_BIT7 128 
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#define S_BIT0 1 // Set bit 
#define S_BIT1 2 
#define S_BIT2 4 
#define S_BIT3 8 
#define S_BIT4 16 
#define S_BIT5 32 
#define S_BIT6 64 
#define S_BIT7 128 
#define R_BIT0 ~1 // Reset bit 
#define R_BIT1 ~2 
#define R_BIT2 ~4 
#define R_BIT3 ~8 
#define R_BIT4 ~16 
#define R_BIT5 ~32 
#define R_BIT6 ~64 
#define R_BIT7 ~128 
#define DO_NOTHING 1 
#define RIGHT90 2 
#define LEFT90 3 
#define TURN180 4 
#define US_MIN 100 // Minimum ultrasonic start range 0.1m 
#define METER_05 2941 // Ultrasonic range 0.5m 
#define METER_10 5882 // Ultrasonic range 1.0m 
#define METER_15 8822 // Ultrasonic range 1.5m 
#define US_MAX_05 3000 // Maximum ultrasonic end range, 0.5m 
#define US_MAX_10 5900 // Maximum ultrasonic end range, 1.0m 
#define US_MAX_15 8900 // Maximum ultrasonic end range, 1.5m 
#define US_TRIG 16 // Time for trig pulse, ultrasonic 
#define RESET_TIMER 0 
#define US_THRESHOLD 4 
#define WAIT05 488 
#define WAIT3 2930 
#define WAIT5 4883 
#define TWO_DECIMETER 56  //Pulses 
#define SIX_DECIMETER 600 //millimeters 
#define BAUDRATE 12 // 4,800bps 
 
/******************************* 
* Global Variable Declarations * 
*******************************/ 
int PULSES_LEFT=0, PULSES_RIGHT=0, PRIOR_PULSES_LEFT=0, 
PRIOR_PULSES_RIGHT=0, X=0, Y=0; 
float CLICKS=0, THETA=0; 
 
/************************* 
* Sub Program Prototypes * 
*************************/ 
void Calibration(void); 
int DestinationAngle(void); 
void GoalpointAngle(void); 
void CurrentPosition(void); 
unsigned int DistanceGoalpoint(void); 
void FwdAndLeftTurnRegulator(void); 
void RightTurnRegulator(void); 
unsigned char StraightFwd(unsigned int data); 
void TurnRight(unsigned char data); 
void TurnLeft(unsigned char data); 
void StopRobot(void); 
unsigned char SensorData(void); 
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/**************************** 
* Interrupt Service Routines* 
****************************/ 
//External Interrupt 0 = LEFT WHEEL 
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) 
{ 
 if(PORTA>=116) 
  PULSES_LEFT++; 
 else  
   PULSES_LEFT--;       
} 
//External Interrupt 1 = RIGHT WHEEL 
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) 
{ 
 if(PORTB>=116) 
   PULSES_RIGHT++; 
 else 
   PULSES_RIGHT--;   
} 
 
/************************ 
* Start of Main Program * 
************************/ 
int main( void ) 
{  
 int dTheta=0; 
 unsigned char angle=DO_NOTHING, flag=0; 
      
 DDRA=DDRB=0xFF; 
 DDRC=0b11001111; 
 DDRD=0b11110011;  
  
 /* Timer initialization */ 
 TCCR0=5; 
 TCCR1B=5; 
  
 /* External Interrupts initialization */ 
 GICR=0xC0; //Enable INT0, INT1 
 MCUCR=0x0F; //Set both for rising edge triggered 
 GIFR=0xC0;  
  
 /* Global disable interrupts */ 
 cli(); 
 
 /* Enable pull-up on bit5 in PORTC to enable start-switch */ 
 PORTC|=S_BIT5; 
  
 /* Calculate odometry resolution */ 
 CLICKS=(float)(WHEEL_DIAMETER*PI)/PULSES_PER_REVOLUTION; 
  
 while(1)      /* Forever */ 
 { 
  /* Calibration mode */ 
  if(PINC&16) 
    Calibration();    
      
  /* Activation of robot */ 
  if(~PINC&32) 
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   {      
   TCNT1=RESET_TIMER; 
   while(TCNT1!=WAIT5); 
   sei(); //Global enable interrupts 
   
   dTheta=DestinationAngle(); 
   if(dTheta>0) 
     TurnRight(dTheta);    
   if(dTheta<0) 
    { 
     dTheta*=-1; 
     TurnLeft(dTheta); 
    } 
   while(1) 
    {     
     flag=StraightFwd(DistanceGoalpoint()); 
     if(flag==1) 
       break; 
     angle=SensorData();  
       if(angle==RIGHT90) 
       { 
       StopRobot(); 
     TurnRight(90);    
     flag=StraightFwd(SIX_DECIMETER); 
     GoalpointAngle(); 
      } 
       if(angle==LEFT90) 
       { 
       StopRobot(); 
     TurnLeft(90);    
     flag=StraightFwd(SIX_DECIMETER); 
     GoalpointAngle(); 
      } 
     if(angle==DO_NOTHING) 
       ; 
     if(angle==0) 
       break; 
    } 
   /* Robot has reached goalpoint */ 
   while(1) 
      StopRobot(); 
   }   
 } 
} 
 
/************************ 
* Start of Sub Programs * 
************************/ 
/* Calibration mode */ 
void Calibration(void) 
{ 
 PORTC=PORTC|8; //Turn on LED 
 PORTA=0x72; //LEFT neutral move neutral back 14 bits 
 PORTB=0x78; //RIGHT neutral 8 bits backward 
 TCNT1=RESET_TIMER;  
 while(TCNT1!=WAIT3); //Wait 
 PORTA=0xFF; //LEFT Full forward 
 PORTB=0xFF; //RIGHT Full forward 
 PORTC=PORTC&~8; //Turn off LED 
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 TCNT1=RESET_TIMER; 
 while(TCNT1!=WAIT05); //Wait 
 PORTC=PORTC|8; //Turn on LED 
 PORTA=0x00; //LEFT Full back 
 PORTB=0x00; //RIGHT Full back 
 TCNT1=RESET_TIMER; 
 while(TCNT1!=WAIT05); //Wait 
 PORTA=0x72; //LEFT Neutral move 14 bits backward 
 PORTB=0x78; //RIGHT 8 bits backward 
 PORTC=PORTC&~8; //Turn off LED 
} 
  
/* Calculate start angle */ 
int DestinationAngle(void) 
{ 
 float rTheta=0; 
 int dTheta=0;   
 rTheta=atan(X_DEST/Y_DEST); 
 dTheta=(int)(rTheta*180)/PI; 
 if((X_DEST>0)&&(Y_DEST<0)) 
   dTheta+=180; 
 else if((X_DEST<0)&&(Y_DEST<0)) 
  dTheta-=180; 
 else 
   ;   
 return dTheta; 
} 
 
/* Calculate new goalpoint angle */  
void GoalpointAngle(void) 
{ 
 float rTheta=0, rThetaTemp=0; 
 unsigned char dTheta=0; 
 int dThetaTemp=0; 
 rThetaTemp=THETA; //Conversion from neg/pos to pos/neg angle 
 rTheta=-1*atan((X_DEST-X)/(Y_DEST-Y)); 
 rTheta-=rThetaTemp; 
 dThetaTemp=(unsigned char)(rTheta*180)/PI; 
 if(dThetaTemp>0) 
 { 
   dTheta=dThetaTemp; 
  TurnRight(dTheta);  
 } 
 if(dThetaTemp<0) 
 { 
   dTheta=dThetaTemp*-1; 
  TurnLeft(dTheta);   
 } 
} 
  
/* Calculate current position */ 
void CurrentPosition(void) 
{   
 float dTotalDelta=0, rThetaDelta=0, rThetaTemp=0, rThetaTemp2=0; 
 int xTemp=0, yTemp=0;   
 dTotalDelta=(float)((PULSES_RIGHT-
PRIOR_PULSES_RIGHT)*CLICKS+(PULSES_LEFT-
PRIOR_PULSES_LEFT)*CLICKS)/2.0; 
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 rThetaDelta=(float)((PULSES_RIGHT-PRIOR_PULSES_RIGHT)-
(PULSES_LEFT-PRIOR_PULSES_LEFT))/(B/2.0); 
 THETA+=rThetaDelta;       
 rThetaTemp=THETA;   
 if((rThetaTemp>(-PI))&&(rThetaTemp<0)) // X increase 
 { 
  rThetaTemp2=rThetaTemp; 
  rThetaTemp2*=-1; 
  xTemp=(int)(dTotalDelta*sin(rThetaTemp2));  
 }    
 else if((rThetaTemp>=0)&&(rThetaTemp<PI)) // X decrease 
 {     
  xTemp=(int)(dTotalDelta*sin(rThetaTemp)); 
  xTemp*=-1;  
 } 
 else 
  ; 
 if((rThetaTemp>(-PI/2))&&(rThetaTemp<(PI/2))) // Y increase 
 {     
  if(rThetaTemp<0) 
  { 
   rThetaTemp2=rThetaTemp; 
   rThetaTemp2*=-1;    
   yTemp=(int)(dTotalDelta*cos(rThetaTemp2)); 
  } 
  else 
  {    
   yTemp=(int)(dTotalDelta*cos(rThetaTemp)); 
  } 
 } 
 else if(((rThetaTemp>(PI/2))&&(rThetaTemp<PI))||((rThetaTemp>(-
PI))&&(rThetaTemp<(-PI/2)))) // Y decrease 
 {     
  if(rThetaTemp<0) 
  { 
   rThetaTemp2=rThetaTemp; 
   rThetaTemp2*=-1;    
   yTemp=(int)(dTotalDelta*cos(rThetaTemp2));    
  } 
  else 
  {    
   yTemp=(int)(dTotalDelta*cos(rThetaTemp));    
  } 
 } 
 else 
  ;     
   
 X=xTemp+X; 
 Y=yTemp+Y; 
   
 PRIOR_PULSES_LEFT=PULSES_LEFT; 
 PRIOR_PULSES_RIGHT=PULSES_RIGHT;  
} 
 
/* Calculate distance to goalpoint */ 
unsigned int DistanceGoalpoint(void) 
{ 
 int tDistance=0; 
 unsigned int distance=0; 
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 CurrentPosition(); 
 tDistance=(int)(Y_DEST-Y)/cos(THETA); 
 if(tDistance<0) 
  tDistance*=-1; 
 distance=tDistance; 
 return distance; 
}  
  
/* Regulator - Forward and left turn */ 
void FwdAndLeftTurnRegulator(void) 
{ 
 int wlSpeed=0, wrSpeed=0, wlPrior=0, wrPrior=0, sensorL=0, 
sensorR=0; 
 wlPrior=PULSES_LEFT; 
 wrPrior=PULSES_RIGHT;   
 TCNT0=0;   
 while(TCNT0<98); 
 sensorL=PULSES_LEFT; 
 sensorR=PULSES_RIGHT; 
 wlSpeed=(sensorL-wlPrior)*CLICKS;   
 wrSpeed=(sensorR-wrPrior)*CLICKS;   
 if(wlSpeed<0) 
  wlSpeed*=-1; 
 if(wrSpeed<0) 
  wrSpeed*=-1; 
   
 if(wlSpeed<wrSpeed) 
 { 
  PORTB--; 
  return; 
 } 
 if(wlSpeed>wrSpeed) 
 { 
  PORTB++; 
  return; 
 } 
 if(wlSpeed==wrSpeed) 
  return; 
} 
  
/* Regulator - Right turn */  
void RightTurnRegulator(void) 
{ 
 int wlSpeed=0, wrSpeed=0, wlPrior=0, wrPrior=0, sensorL=0, 
sensorR=0; 
 wlPrior=PULSES_LEFT; 
 wrPrior=PULSES_RIGHT;   
 TCNT0=0;   
 while(TCNT0<98); 
 sensorL=PULSES_LEFT; 
 sensorR=PULSES_RIGHT; 
 wlSpeed=(sensorL-wlPrior)*CLICKS; 
 wrSpeed=(sensorR-wrPrior)*CLICKS; 
 if(wlSpeed<0) 
  wlSpeed*=-1; 
 if(wrSpeed<0) 
  wrSpeed*=-1; 
   
 if(wlSpeed<wrSpeed) 
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 { 
  PORTB++; 
  return; 
 } 
 if(wlSpeed>wrSpeed) 
 { 
  PORTB--; 
  return; 
 } 
 if(wlSpeed==wrSpeed) 
  return; 
} 
 
/* Move straight forward */   
unsigned char StraightFwd(unsigned int data) 
{ 
 unsigned char flag=0; 
 unsigned int pLength=0; 
 int wlPrior=0, wrPrior=0, sensorL=0, sensorR=0; 
 pLength=(unsigned int)data/CLICKS; //Conversion from mm to 
pulses   
 PORTA=FWD_LEFT; 
 PORTB=FWD_RIGHT; 
 wlPrior=PULSES_LEFT; 
 wrPrior=PULSES_RIGHT; 
 while(flag==0) 
 { 
  FwdAndLeftTurnRegulator();  
  sensorL=PULSES_LEFT-wlPrior; 
  sensorR=PULSES_RIGHT-wrPrior; 
  sensorL=(sensorL+sensorR)/2; 
  if((pLength>TWO_DECIMETER)&&(data!=SIX_DECIMETER)) 
   if(sensorL>TWO_DECIMETER) 
     flag=3; 
  if(pLength<=TWO_DECIMETER) 
   if(sensorL>pLength) 
    flag=1; 
  if(data==SIX_DECIMETER) 
   if(sensorL>pLength) 
    flag=2;  
 } 
 if((flag==1)||(flag==2)) 
 { 
  StopRobot();   
  CurrentPosition(); 
 }   
 return flag; 
} 
 
/* Turn right */  
void TurnRight(unsigned char data) 
{ 
 unsigned char flag=0; 
 int wlPrior=0, wrPrior=0, sensorL=0, sensorR=0, turnPulses=0; 
 float rTheta=0; 
 rTheta=(float)(data*PI)/180; 
 turnPulses=(int)(B/2)*rTheta; 
 turnPulses=(int)turnPulses/CLICKS;   
 PORTA=FWD_TURN_LEFT;   

Bilaga B:8 



 UDO: Ett steg närmre friheten 
 

 PORTB=BWD_TURN_RIGHT;   
 wlPrior=PULSES_LEFT; 
 wrPrior=PULSES_RIGHT; 
 while(flag==0) 
 { 
  RightTurnRegulator(); 
  sensorL=PULSES_LEFT-wlPrior; 
  sensorR=PULSES_RIGHT-wrPrior; 
  if(sensorL<0) 
   sensorL*=-1; 
  if(sensorR<0) 
   sensorR*=-1; 
  sensorL=(sensorL+sensorR)/2; 
  if(sensorL>turnPulses) 
   flag=1;  
 } 
 StopRobot();   
 CurrentPosition();   
} 
 
/* Turn left */  
void TurnLeft(unsigned char data) 
{ 
 unsigned char flag=0; 
 int wlPrior=0, wrPrior=0, sensorL=0, sensorR=0, turnPulses=0; 
 float rTheta=0; 
 rTheta=(float)(data*PI)/180; 
 turnPulses=(int)(B/2)*rTheta; 
 turnPulses=(int)turnPulses/CLICKS;   
 PORTA=BWD_TURN_LEFT;   
 PORTB=FWD_TURN_RIGHT;   
 wlPrior=PULSES_LEFT; 
 wrPrior=PULSES_RIGHT;   
 while(flag==0) 
 { 
  FwdAndLeftTurnRegulator(); 
  sensorL=PULSES_LEFT-wlPrior; 
  sensorR=PULSES_RIGHT-wrPrior; 
  if(sensorL<0) 
   sensorL*=-1; 
  if(sensorR<0) 
   sensorR*=-1; 
  sensorL=(sensorL+sensorR)/2; 
  if(sensorL>turnPulses) 
   flag=1;  
 } 
 StopRobot();   
 CurrentPosition();   
} 
  
/* Stop robot */ 
void StopRobot(void) 
{ 
 PORTA=STOP_LEFT; 
 PORTB=STOP_RIGHT; 
 TCNT1=RESET_TIMER; 
 while(TCNT1!=WAIT05); 
} 
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/* Ultrasonic */ 
unsigned char SensorData(void) 
{ 
 unsigned char sensor1=0, sensor2=0, sensor3=0, sensor4=0, 
sensor5=0, sensor6=0, i=0, angle=0;   
 unsigned char flag1=FALSE, flag2=FALSE, flag3=FALSE, 
flag4=FALSE, flag5=FALSE, flag6=FALSE; 
 unsigned int time=RESET_TIMER; 
 TCCR0=1; 
 TCCR1B=1; 
   
 for(i=0;i<6;i++) 
 { 
  //Sensor1  
  DDRC|=O_BIT0; 
  PORTC|=S_BIT0; 
  TCNT0=RESET_TIMER; 
  while(TCNT0<US_TRIG); 
  PORTC&=R_BIT0; 
  DDRC&=I_BIT0; 
  while((PINC&BIT0)==FALSE); 
  TCNT1=RESET_TIMER; 
  while(((PINC&BIT0)==BIT0)&&(TCNT1!=US_MAX_05)); 
  time=TCNT1; 
  if((time>US_MIN)&&(time<METER_05)) 
   sensor1++; 
   
  //Sensor2  
  DDRC|=O_BIT1; 
  PORTC|=S_BIT1; 
  TCNT0=RESET_TIMER; 
  while(TCNT0<US_TRIG); 
  PORTC&=R_BIT1; 
  DDRC&=I_BIT1; 
  while((PINC&BIT1)==FALSE); 
  TCNT1=RESET_TIMER; 
  while(((PINC&BIT1)==BIT1)&&(TCNT1!=US_MAX_05)); 
  time=TCNT1; 
  if((time>US_MIN)&&(time<METER_05))      
   sensor2++;   
  
  //Sensor3  
  DDRC|=O_BIT2; 
  PORTC|=S_BIT2; 
  TCNT0=RESET_TIMER; 
  while(TCNT0<US_TRIG); 
  PORTC&=R_BIT2; 
  DDRC&=I_BIT2; 
  while((PINC&BIT2)==FALSE); 
  TCNT1=RESET_TIMER; 
  while(((PINC&BIT2)==BIT2)&&(TCNT1!=US_MAX_05)); 
  time=TCNT1; 
  if((time>US_MIN)&&(time<METER_05)) 
   sensor3++;   
  
  //Sensor4  
  DDRD|=O_BIT7; 
  PORTD|=S_BIT7; 
  TCNT0=RESET_TIMER; 
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  while(TCNT0<US_TRIG); 
  PORTD&=R_BIT7; 
  DDRD&=I_BIT7; 
  while((PIND&BIT7)==FALSE); 
  TCNT1=RESET_TIMER; 
  while(((PIND&BIT7)==BIT7)&&(TCNT1!=US_MAX_05)); 
  time=TCNT1; 
  if((time>US_MIN)&&(time<METER_05)) 
   sensor4++; 
     
  //Sensor5  
  DDRD|=O_BIT6; 
  PORTD|=S_BIT6; 
  TCNT0=RESET_TIMER; 
  while(TCNT0<US_TRIG); 
  PORTD&=R_BIT6; 
  DDRD&=I_BIT6; 
  while((PIND&BIT6)==FALSE); 
  TCNT1=RESET_TIMER; 
  while(((PIND&BIT6)==BIT6)&&(TCNT1!=US_MAX_05)); 
  time=TCNT1; 
  if((time>US_MIN)&&(time<METER_05)) 
   sensor5++;   
   
  //Sensor6  
  DDRD|=O_BIT5; 
  PORTD|=S_BIT5; 
  TCNT0=RESET_TIMER; 
  while(TCNT0<US_TRIG); 
  PORTD&=R_BIT5; 
  DDRD&=I_BIT5; 
  while((PIND&BIT5)==FALSE); 
  TCNT1=RESET_TIMER; 
  while(((PIND&BIT5)==BIT5)&&(TCNT1!=US_MAX_05)); 
  time=TCNT1; 
  if((time>US_MIN)&&(time<METER_05)) 
   sensor6++;   
 } 
  
 //Search threshold 
 if(sensor1>US_THRESHOLD) 
  flag1=TRUE; 
 if(sensor2>US_THRESHOLD) 
  flag2=TRUE; 
 if(sensor3>US_THRESHOLD) 
  flag3=TRUE; 
 if(sensor4>US_THRESHOLD) 
  flag4=TRUE; 
 if(sensor5>US_THRESHOLD) 
  flag5=TRUE; 
 if(sensor6>US_THRESHOLD) 
  flag6=TRUE; 
     
 //Calculate angle     
 if(((flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&(flag4==FALS
E)&&(flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&
(flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
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 ((flag6==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&
(flag4==FALSE)&&(flag5==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&(
flag4==FALSE)&&(flag6==FALSE))) 
   angle=DO_NOTHING; 
 else 
if(((flag4==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&(fl
ag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&
(flag4==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag1==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag3==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag3==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag4==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag3==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
  
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag3==FALSE)&&(flag5==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag3==FALSE)&&(flag4==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(fl
ag5==TRUE)&&(flag1==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag5==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag1==FALSE)&&(flag2==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag3==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag4==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag1==FALSE)&&(flag3==FALSE))|| 
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 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag1==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag2==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag1==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(fl
ag5==FALSE)&&(flag1==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==FALSE)&&(f
lag5==FALSE)&&(flag1==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag3==FALSE)&&(f
lag5==FALSE)&&(flag1==FALSE))|| 
 
 ((flag6==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag4==FALSE)&&(flag1==FALSE))) 
   angle=RIGHT90; 
 else 
if(((flag2==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&(fl
ag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag3==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&
(flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(flag3==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag1==FALSE)&&(f
lag4==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
  
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag2==FALSE)&&(flag4==FALSE)&&(
flag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(fl
ag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==FALSE)&&(f
lag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag3==FALSE)&&(f
lag5==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag4==FALSE)&&(flag6==FALSE))|| 
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 ((flag1==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag6==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag3==FALSE)&&(flag5==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag6==FALSE)&&(flag2==FALSE)&&(
flag3==FALSE)&&(flag4==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(fl
ag5==TRUE)&&(flag6==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag6==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag5==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag6==FALSE)&&(flag2==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag6==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag3==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag3==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(flag6==FALSE)&&(f
lag2==FALSE)&&(flag4==FALSE))|| 
 
 ((flag1==TRUE)&&(flag2==TRUE)&&(flag4==TRUE)&&(flag5==TRUE)&&(fl
ag6==FALSE)&&(flag3==FALSE))) 
   angle=LEFT90; 
 else 
  angle=0;    
   
 TCCR0=5; 
 TCCR1B=5; 
  return angle; 
} 
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D Programkod för seriekommunikation 
/*********************** 
* Include Header Files * 
***********************/ 
#include <inttypes.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/signal.h> 
#include <math.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
/************************* 
* Sub Program Prototypes * 
*************************/ 
void USART0_Init( unsigned int baudrate ); 
unsigned char USART0_Receive( void ); 
void USART0_Transmit( unsigned char data ); 
 
/************************ 
* Start of Main Program * 
************************/ 
int main( void ) 
{ 
 USART0_Init( 12 ); /* Set the baudrate to 4,800 bps using a 
1.0MHz crystal */ 
  
 // Write your code here 
  
} 
 
/************************ 
* Start of Sub Programs * 
************************/ 
/* Initialize UART */ 
void USART0_Init( unsigned int baudrate ) 
{ 
 // Set the baud rate 
 UBRRH = (unsigned char) (baudrate>>8);                   
 UBRRL = (unsigned char) baudrate; 
  
 // Enable UART receiver and transmitter 
 UCSRB = ( ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ) );  
  
 // Set frame format: 8 data 2stop 
 //UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);              //For 
devices with Extended IO 
 UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);   //For 
devices without Extended IO  
} 
 
/* Read function */ 
unsigned char USART0_Receive( void ) 
{ 
 // Wait for incomming data 
 while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )   
  ;                    
 // Return the data 
 return UDR; 
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} 
 
/* Write function */ 
void USART0_Transmit( unsigned char data ) 
{ 
 // Wait for empty transmit buffer 
 while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ) 
  ;                     
 // Start transmittion 
 UDR = data;  
}
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E Bilder på diverse komponenter 
 

 

  
Bild E. 1: ISP-kabel    Bild E. 2: Ultraljudsmoduler 
 
 
 

  
Bild E. 3: Lysdiodspanel    Bild E. 4: Kretskort för seriekabel 
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F Benbeskrivning ATMega8515 

 
Figur F. 1: Benuppsättning ATMega8515 
 
 
Ben nr. Användning 1 Använding 2  Ben nr. Användning 1 Använding 2 

1 bit0, höger hjul    21 ultraljud, sensor1   
2 bit1, höger hjul    22 ultraljud, sensor2   
3 bit2, höger hjul    23 ultraljud, sensor3   
4 bit3, höger hjul    24 LED, kalibrering   
5 bit4, höger hjul    25 switch, kalibrering   
6 bit5, höger hjul ISP-kabel  26 switch, start robot   
7 bit6, höger hjul ISP-kabel  27     
8 bit7, höger hjul ISP-kabel  28     
9   ISP-kabel  29     

10 seriekomm.    30     
11 seriekomm.    31 brytkontakter   
12 pulsgivare, vänster    32 bit7, vänster hjul   
13 pulsgivare, höger    33 bit6, vänster hjul   
14      34 bit5, vänster hjul   
15 ultraljud, sensor6    35 bit4, vänster hjul   
16 ultraljud, sensor5    36 bit3, vänster hjul   
17 ultraljud, sensor4    37 bit2, vänster hjul   
18      38 bit1, vänster hjul   

     bit0, vänster hjul   19 39 
         20 40 

Tabell F. 1: Benbeskrivning ATMega8515 
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