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Sammanfattning 

Examensarbetet har syftat till att undersöka möjligheten att utrusta Husqvarnas autonoma 

gräsklippare med avståndssensorer. Dessa ska hindra gräsklipparen från att kollidera med hinder i sin 

omgivning.  Gräsklipparen arbetar i en miljö där väder, temperatur, ljusförhållanden och underlag 

varierar kraftigt. Detta innebär att kravet på sensorerna är högt.  

Av de sensorer som undersökts har det visat sig att ultraljud och ”structured light” är de system som 

bäst skulle kunna uppfylla all dessa krav till ett rimligt pris.  

I examensarbetet undersöks därför ultraljudssensorer från företaget Maxbotix närmare och 

implementeras i en prototyp. Fyra stycken sensorer placeras på gräsklipparens kaross. Dessa 

kommunicera med en mikrokontroller som i sin tur förmedlar mätdata till en dator. På datorn körs 

en sökalgoritm som tolkar och sammanfogar sensorernas mätdata. 

Efter ett antal tester visar det sig att de sensorer som valts inte uppfyller de krav som ställts. Dock 

bör den metod och algoritm som används kunna uppfylla kraven om en annan typ av sensor används. 
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Abstract 

This master thesis is aiming to investigate the possibility of adding distance sensors to Husqvarna’s 

autonomic lawnmower. The goal is to prevent the lawnmower from colliding with obstacles in its 

surroundings.  The environment where the lawnmower is working is very dynamic in sense of 

weather, temperature, ambient lightning and terrain. This gives high requirements on the sensors. 

Of all the sensors that were examined, ultrasonic and structured lightning came out as the ones best 

fit to fill these requirements to a reasonable cost. 

In this thesis ultrasonic sensors from Maxbotix were implemented on a prototype. Four sensors were 

placed on the lawnmower body and connected to a microcontroller. The microcontroller then passes 

along the sensor data to a computer that is running a search algorithm. The algorithm is used to 

interpret the data and merge the different measurements. 

After certain amount of testing it was shown that the chosen sensor did not meet all the 

requirements. However the method and the chosen algorithm should suffice with another type of 

sensor.  
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Nomenklatur 
I texten kommer vissa uttryck och förkortningar att användas som kan behöva förklaras. 

Time of flight Flygtid på svenska. Tiden det tar för en signal att färdas genom ett 

medium.  

LASER ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”,eller  

”ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning” på svenska. 

Enfärgat ljus där alla vågor ligger i fas (koherent). 

RADAR  Radio Detection and Ranging.  

LIDAR Light Detection And Ranging. Som RADAR fast med ljus istället för 

radiovågor. 

Missing Parts Problem Då en punkt observeras från flera olika platser kommer det att finns 

områden som inte alla observatörer kommer se. 

 

Då många uttryck som använd inom litteraturen saknar svenska alternativ kommer i dessa fall 

engelska ord användas i texten.  

Introduktion 

Bakgrund 
Husqvarna är idag världsledande inom området autonoma gräsklippare (Husqvarna AB, 2009) och 

utvecklar kontinuerligt sina robotar för att bli bättre och behålla sin position på marknaden. Detta 

kräver att roboten ständigt blir mer effektiv, säkrare och billigare att tillverka. 

I utvecklingen ingår det att få roboten att bete sig intelligentare och bli mer medveten om sin 

omvärld. Dagens robotar rör sig slumpmässigt runt inom ett avgränsat område och saknar helt 

information om sin omgivning (Husqvarna AB, 2009).  

Områdets avgränsning består av en strömledande tråd som placeras runt robotens arbetsyta och 

inducerar ett magnetfält (Husqvarna AB, 2009).  Roboten känner av fältet och kan på så vis veta vart 

avgränsningen går. Tråden går även att använda för att markera fasta hinder som t.ex. träd och 

buskar. Men om ett hinder inte är markerat, till exempel en kvarglömd solstol eller en person, så 

kommer gräsklipparen att kollidera med hindret (Husqvarna AB, 2009). Sammanstötningen utlöser 

en sensor som får roboten att reagera genom att vrida sig ett slumpmässigt antal grader och sedan 

fortsätta köra i sin nya riktning. Lösningen är simpel och fungerar för det mesta, men problemet är 

enligt Patrik Jägenstedt, konceptutvecklare på Husqvarna, att roboten tar fysisk skada av att krocka 

och den allmänna livslängden för roboten sjunker. 
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Det finns dessutom en säkerhetsaspekt på problemet. Ifall hindret är en person som ligger på 

gräsmattan eller ett barn som är ute och leker kan gräsklipparens knivar orsaka personskador.  

Husqvarnas robotar har två sätt att hantera problemet på idag. Den ena är att köra roboten i en lägre 

hastighet som man gör på deras mindre modeller. Kollisionen blir då mindre kraftig och roboten tar 

inte lika mycket skada. Den andra är en lösning som de större och snabbare modellerna använder 

och det är två framåtriktade ultraljudssensorer. Dessa känner av att det finns ett hinder någonstans 

framför roboten och sänker då sin hastighet så att krocken blir något lindrigare (Husqvarna AB, 

2009). Även dessa lösningar innebär fysisk kontakt som sliter på roboten och ingen av dem tar 

hänsyn till ifall hindret skulle vara en person. 

För inomhusmiljöer finns det flera färdiga lösningar till det här problemet (Everett C. H., 

1989)(Rencken, 1994)(Konolige, Augenbraun, Donaldson, Fiebig, & Shah, 2008), men så fort 

inomhusmiljön byts mot en utomhusmiljö tillkommer flera nya faktorer som ökar komplexiteten på 

problemet. Faktorer som till exempel varierande underlag, ljus, temperatur och väderlek (Tillett, 

1991). Även dessa problem finns det flera lösningar till, men dessa är främst för jordbruksmaskiner 

(Tillett, 1991), bilar och forsknings- och försvarsrobotar (Figueroa & Everett, 2008) (Everett C. H., 

1989) där priset på lösningen ofta är högre än priset på en gräsklippare. 

Automower® 220 AC 
Husqvarna har fem olika modeller av autonoma gräsklippare som främst skiljer sig i hur stora ytor de 

klarar av att underhålla, mellan 500 m2 och 5500 m2. Den modell som främst behandlas i detta 

examensarbete är Husqvarnas storsäljare Automower ® 220 AC. Modellen är dimensionerad för ytor 

upp till 1800 m2 .   

Syftet med en autonom gräsklippare är att när våren kommer plockas den fram och sedan tar den 

hand om sig själv fram till hösten när det är dags att plocka in den igen.  

Gräsklipparen har en klipptid på ungefär 90 minuter och åker därefter tillbaka till sin laddningsstation 

där den laddas i ungefär 45 minuter.  

 

Problembeskrivning 
Examensarbetets syfte är att undersöka om det går att ersätta eller komplettera Husqvarnas 

autonoma gräsklippares krocksensorer med något som inte kräver fysisk kontakt med hindret.  

Den lösning som eftersöks bör förutom att lösa grundproblemet även klara av att hantera den miljö 

som roboten arbetar i och dessutom vara tillräckligt billig för att kunna användas i en 

konsumentprodukt. Till problemet hör även att lösningen inte kan vara för beräkningsintensiv då 

gräsklipparens beräkningskapacitet är begränsad. 

Svårigheten i problemet ligger främst i robotens miljö. Utomhusmiljön under den årstid som 

klipparen kan förväntas användas kan variera väldigt mycket. Temperaturen kan ligga mellan noll och 

fyrtio grader Celsius, beroende på klimat. Lika så luftfuktighet, ljusförhållanden och väder spelar en 

stor roll och kan variera stort. 
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Miljön är dessutom okänd. En gräsmatta kan se nästan ut hur som helst och tenderar att ha få eller 

inga fasta referenspunkter som kan hjälpa gräsklipparen att navigera. Dessutom kan gräsmattor ha 

ytterst varierande underlag, med stora lutningar, gropar och stenläggningar. Ofta är gräsmattan 

något som används och gräsklipparen kommer därför att även utsättas för att folk, djur och leksaker 

hamnar i gräsklipparens väg. Allt detta bör tas i beaktning. 

 

 

Kravspecifikation  

Systemet ska: 

• Se långt nog för att gräsklipparen ska hinna stanna utan att röra vid hindret. Avståndet beror 

av hur snabbt det valda systemet arbetar. Som riktlinje används avståndet 1 m.  

• Ge en tillräckligt bred bild av omgivningen för att hela gräsklipparen ska kunna undvika 

kollision när den rör sig framåt. Gräsklipparens bredd är 70 cm. 

• Ha tillräckligt hög upplösning för att kunna verka nära hinder. En upplösning på 1 cm kan 

anses vara tillräckligt hög.  

• Kunna implementeras på en mikrocontroller. 

• Klara alla typer av väderlekar (som gräsklipparen klarar av), inklusive regn.  

• Kunna hantera ojämna underlag. 

• Kunna verka i alla normala ljusförhållanden utomhus, inklusive starkt solljus och natt. 

• Vara säkert att användas bland folk. Sensorer som använder laser måste ha laserklass 1. 

• Kunna upptäcka alla typer av hinder som förekommer i en trädgård som gräsklipparen inte 

kan köra över, se avsnitt 0. 

Systemet bör: 

• Se flera hinder samtidigt, inte bara det närmaste. 

• Undvika hinder 

• Ha en fysisk storlek som är så liten som möjligt. 

• Inte ha rörliga delar. 

Hinder 
I en trädgård finns det en flera olika typer av hinder som gräsklipparen kan stöta på. För att bättre få 

en uppfattning om vad som krävs av sensorerna har en lista över dem vanligaste föremålen i en 

trädgård författats, tillsammans med en lista över de material som förekommer. 

Hinder Material Höjd (m) 

Människa  Tyg, hud >>0,3m 

Träd Trä >>1m 

Buske Trä, blad >0,2m 

Husvägg Trä, sten, tegel, betong >>2m 

Större sten Sten 0,3m-1m 

Solstol Plast, metall ≈1m 

Fotboll Tyg, plast ≈0,25m 
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Barnpool Plast 0,3-1m 

Rötter Trä ≈0,1m 

Mur Sten, tegel, betong >>0,5m 

Staket Trä, metall >>0,5m 

Gungställning Metall, trä ≈2m 

    

Listan visar att sensorsystemet måste kunna se flera olika typer av material för att kunna fungera 

effektivt och säkert i en trädgård. 

Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att syfta till att visa på en önskad funktion i form av en prototyp. 

Inget försök att ta fram en produktionsfärdig produkt kommer att göras. Detta på grund av 

examensarbetets omfattning. 

Examensarbetet kommer inte heller närmare undersöka mätteknikerna: mekaniska´mätning, 

signalintensitetsmätning eller interferometri. (Se närmare förklaring i avsnittet Sensorteori).  

 

Metod 
För att kunna göra en god bedömning av vilka sensorer och lösningar som ska undersökas närmare 

började arbetet med en allmän orientering och en litteraturstudie inom ämnet. Detta för att se vilka 

typer av sensorer som finns på marknaden idag, vilka problem man kan stöta på och hur andra har 

gjort för att lösa dessa.  

Därefter utfördes en grundligare undersökning och beskrivning av de tekniker för 

avståndsbedömning som används idag. Av dessa valdes ett antal ut som bäst uppfyller de krav som 

ställts på sensorsystemet. 

Efter att ha gjort ett första urval undersöktes de potentiella alternativ som återstod mer noggrant 

och jämfördes i ett försök att bedöma vilken lösning som bäst går att använda på gräsklipparen. 

Den lösning som utsågs implementeras sedan i form av en prototyp som anslöts till gräsklipparens 

befintliga krocksensorer. 

För att på bästa möjliga sätt tillägna sig den information som de valda sensorerna gav och för att 

kunna genomföra relevanta testningar byggdes två olika testriggar samt att ett datorprogram. 

Dessutom undersöktes potentiella sökalgoritmer som kan användas för att sammanfoga den 

information som sensorerna ger till en enhetlig bild av robotens omvärld. En sökalgoritm valdes och 

implementerades på tidigare nämnda prototyp. 

För att verifiera valet av sensorsystem utfördes sedan ett antal tester på enskilda sensorer samt på 

det fullständiga systemet. 
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Sensorteori 
Avsnittet behandlar de tekniker som vanligtvis används för avståndsmätning idag. 

Avståndssensorer idag 
I en tid då de flesta maskiner går mot att bli mer och mer automatiska finns det ofta ett stort behov 

av att maskinen känner till hur omgivningen ser ut. Till detta används bland annat avståndssensorer. 

Dessa används i allt från bilar och båtar, till mobilkranar och hastighetskameror.  Av denna anledning 

bedrivs det otroligt mycket forskning på området runt om i världen. Framförallt inom bil-, jordbruk- 

och försvarsindustrin. 

I bilindustrin handlar det om att hjälpa föraren att undvika kollision med personer och andra bilar i 

bilens omgivning (REPOSIT, 2008). Där ligger tungvikten på att sensorerna kan jobba snabbt och se 

långt och mindre vikt på upplösning. Exempel är Jaguar och Ford som använder RADAR för att mäta 

avstånd och hastighet på framförvarande bilar (Thomas, 2010), BMWs 5 och 6 serie som använder 

datorseende för att se vart kant- och mittlinjerna på vägen befinner sig i förhållande till bilen 

(Mobileye Technologies Limited, 2010). Ytterligare ett exempel är de backsensorer som finns idag i 

många olika bilmodeller och som dessutom går att köpa separat. Dessa använder ultraljud för att ge 

föraren information om eventuella hinder bakom bilen (Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB, 2010).  

Hos mobilkranar och robotar inom försvaret är istället hög noggrannhet i systemets närhet det som 

är absolut viktigast för att garantera omgivningens säkerhet (Everett H. , 1995). 

Den industrin som är närmast gräsklipparen är dock jordbruksindustrin och skogsindustrin. Där 

handlar det om maskiner som ska gå autonomt i utomhusmiljöer där det inte alltid är asfalterade, 

jämna vägar.  

Stor del av den forskning som bedrivs på jordbruk och skogsmaskiner handlar om navigering och hur 

man kan garantera att den potentiellt livsfarliga maskinen inte kör in i något eller någon. 

Det finns flera olika lösningar på problemet idag. Till exempel visade Thomas Pilarski et al (Pilarski, 

Happold, Pangels, Ollis, Fitzpatrick, & Stentz, 2002) på Robotics Institute, Carnegie University ett 

fungerande system med datorseende som med hjälp av en speciell algoritm kunde urskilja hinder 

från bakgrunden.  Ett annat exempel Thomas Hellström et al (Hellström, Lärkeryd, Nordfjell, & 

Ringdahl, 2008) på Umeå Universitet som använder en Laserskanner från SICK för att upptäcka 

hinder framför en autonom skogsmaskin. 

   

Metoder för avståndsmätning 
För att mäta avstånd används ett antal olika tekniker. Dessa tekniker kan enligt  (Figueroa & Everett, 

2008)  delas in i kategorierna:  

- Mekanisk mätning 

- Triangulering 

- Time Of Flight 

- Fasskiftning 

- Frekvensmodulering 
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- Interferometri 

- Fältbaserad mätning 

- Svept fokus 

- Signalintensitetsmätning 

Då målet med projektet är att roboten ska undvika att köra in i hinder, därför kommer inte kategorin 

mekaniska sensorer att undersökas närmare. Även kategorierna interferometri och signalintensitet 

kommer att uteslutas utan närmare undersökning. Dessa kräver att alla hinder markeras med 

reflexer eller att alla ytor är Lambertianska, det vill säga, ideala ytor som reflekterar energi homogent 

(Everett C. H., 1989). Detta är inte fallet i den miljön som gräsklipparen kommer att verka i.  

Mätteknikerna är inte exklusiva för någon enskild sensortyp.   

 

Time Of Flight 
”Time Of Flight”-mätning (TOF) innebär att man mäter den tid det tar för en energipuls (radio, ljus 

eller ljud) att färdas från sändare till ett eventuellt hinder och sedan tillbaka igen(se Figur 1). Den 

uppmätta tiden ger med enkel matematik avståndet till hindret (Figueroa & Everett, 2008): 

   � = � ∙ ���
�       (1)

   

där  d= Avstånd till hinder 
 v= Pulsens hastighet 
 TOF= Tid det tar för pulsen att färdas fram och tillbaka. 
 
Metoden är enkel och inte så beräkningsintensiv, dock ställer den krav på hur snabba förlopp 

utrustningen klarar av att mäta. Snabbare kretsar ger systemet högre mätnoggrannhet. Det mätfel 

som uppkommer på grund av för låg upplösning hos kretsarna är alltså konstant och oberoende av 

hur långt pulsen färdas.  

För att avgöra hur stora avstånds som går att mäta med tekniken kan en ekvation kallad 

radarekvationen användas (Ballantyne, 1999): 

   
� = 
� � �� � ��
(��)���   (�)

   

där  Pr = Mottagen effekt 
Pt = Sändarens effekt 
Gt = Förstärkning i sändarantennen 
R = Avstånd till målet 

σ = Målets reflektivitet 
Ar = Mottagarantennens effektiva area 
F = Vågutbredningsfaktor 

 

Gt  i ekvationen är definerad för en våg som divergerar: 
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   � = ��
��     (3)

    

där θ är vågens spridningsvinkel. 
 

Radarekvationen är applicerbar på såväl RADAR som ultraljud eller LIDAR, men kan förenklas något 

om tekniken används för ett system med LASER eftersom att en laserstråle inte divergerar nämnvärt 

på dem sträckor som är aktuella i detta sammanhang (Ballantyne, 1999). 

Ekvationen visar även att för en specifik typ av mål, med specifika egenskaper och i en bestämd miljö 

och med en specifik utrustning så är det maximalt uppmätta avståndet proportionellt mot sändarens 

effekt. Alltså krävs det bara att effekten ökar för att målet ska kunna uppfattas på ett större avstånd. 

 

Figur 1. Time of Flight-mätning. En energipuls färdas från en sändare, studsar mot hindret och färdas tillbaka till sändaren 
som nu agerar mottagare istället. Tiden som energipulsen färdats ger avståndet d. 

Triangulering 
Tekniken användes redan i antiken för navigering, astronomiska beräkningar och andra 

avståndsberäkningar (Ballantyne, 1999). Då användes ett instrument kallad teodolit för att från två 

olika kända referenspunkter mäta den horisontella och den vertikala vinkeln till målet. 

Systemen som använder triangulering idag består av en sändare och en mottagare som sitter 

separerat från varandra med ett känt avstånd. Sändaren vinklas något så att en tänkt linje mellan 

sändare, hinder och mottagare bildar en triangel. När sändaren sedan skickar en energipuls som 

studsar mot hindret kommer pulsen att hamna på olika delar av mottagaren beroende på avståndet 

till hindret. Sambandet mellan hindrets avstånd och vart på mottagaren pulsen träffar kan sedan 

enkelt räknas ut med geometriska samband och trigonometri (Everett C. H., 1989) (se Figur 2).  

Idag förekommer det system som utnyttjar andra typer av triangulering, med olika kombinationer av 

aktiva och passiva komponenter, men alla dessa bygger dock på samma princip som ovan. 

Metoden ställer framförallt krav på mottagarsidans noggrannhet och på signalbehandlingen som 

utförs. Mätfelet som uppkommer ökar därmed kvadratiskt med avståndet till hindret (Ballantyne, 

1999). 

System som använder separata sändare och mottagare, som i det här fallet med triangulering, lider 

av ett problem med att vissa delar av omgivningen kan bli osynlig (missing parts problems). 

Problemet uppstår i områden som bara kan observeras av antingen sändare eller mottagare. Dessa 

kommer inte att uppfattas av systemet och blir på så vis osynliga. För att minimera problemet kan 

avståndet mellan sändare och mottagare minskas, men med minskat avstånd tappar systemet istället 

precision  (Everett C. H., 1989)(Ballantyne, 1999). 
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System av denna typ lider även av problem med begränsat skärpedjup, då dessa bara kan mäta 

avstånd inom ett visst intervall. Detta beror på mottagarens fysiska storlek. När målet är utanför 

intervallet kommer den återvändande pulsen inte att träffa mottagaren och systemet kommer därför 

att missa hindret (Ballantyne, 1999). (Se Figur 3). 

 

Figur 2. Triangulering med en aktiv (sändare) och en passiv (mottagare) part. Genom att känna till A, α och β kan man 
med trigonometri beräkna B, dvs. avståndet till hindret.  

 

Figur 3. Hinder utanför systemets skärpedjup. Reflektionen missar mottagaren och kommer därför inte att upptäckas. 

Fältbaserad mätning 
Fältbaserade givare genererar ett energifält som breder ut sig över sin omgivning. Fältets styrka avtar 

som en funktion av avståndet till fältets källa. Genom att föra in ett nytt medium någonstans i fältet 

introduceras en störning i systemet och om funktionen för fältets utbredning är känd kan avståndet 

till det nya mediet räknas ut (Ballantyne, 1999). 
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Vissa fält har även vektorkaraktär, vilket innebär att beroende på vart i fältet det nya mediet befinner 

sig så beter sig störningarna olika. Detta innebär att även mediets position kan utläsas, inte bara 

avståndet (Ballantyne, 1999). 

Endast kapacitiva givare kommer att undersökas närmare. Andra fältbaserade givare som är populära 

inom industrin som till exempel induktiva givare, Halleffektsensorer eller magnetoresistiva sensorer 

fungerar bara för specifika, metalliska, material vilket inte är optimalt i en trädgård (Figueroa & 

Everett, 2008)(Avsnitt Hinder 0). 

Svept fokus (Swept focus) 
Metoden använder en videokamera med en flyttbar lins med väldigt kort skärpedjup. Detta innebär 

att kameran bara kan fokusera på en väldigt smal del av sin omgivning.  

Då avståndet till ett hinder ska mätas riktas kameran mot hindret så att så stor del som möjligt 

hamnar inom området som kameran kan fokusera. Linsen flyttas sedan inkrementellt framför 

kameran tills att så bra skärpa som möjligt uppnås, då signalstyrkan är som högst. Med hjälp av 

avståndet till kameran och linsens fokallängd kan då avståndet till hindret räknas ut (Everett C. H., 

1989). 

 

Fasskiftning 
Systemet skickar två energipulser med en bestämd våglängd och frekvens samtidigt. Den ena pulsen 

skickas mot ett hinder och får studsa tillbaka till mottagaren. Den andra skickas internt en känd 

sträcka inom systemet. Det två pulserna som färdats olika vägar har då hamnat ur fas med varandra 

(se Figur 4). Skillnaden i fas är proportionell mot den skillnad i avstånd som pulserna färdats (Nejad & 

Olyaee, 2006).  

Om Δ� är fasförskjutningen, f är den frekvens pulsen är modulerad med, d är avståndet till hindret 

och c är pulsens hastighet i luft så fås avståndet till hindret ur ekvation 4. 

 

Δ� = 2�� 2�
�  

 

   → � = �
� �  !

�� "  (4) 

 
 

Eftersom att sinusvågor per definition upprepar sig själva då fasvinkeln överstiger 360 grader så är 

ekvation 4 endast sann om mätningen görs inom ett visst maximalt avstånd som fås ur samma 

ekvation om Δ� = 2�. 

Om mätningar istället ska göras över ett större avstånd krävs det ytterligare en mätning med en 

annan frekvens. Systemet löser då ett ekvationssystem med två ekvationer och två obekanta som ger 

ett entydigt avstånd till hindret. 
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Figur 4. Fasförskjutning mellan två vågor 

 

Frekvensmodulering 
Tekniken används vanligen för RADAR-system av olika slag, men kan även användas för system som 

använder LASER, till exempel LIDAR .  

Systemet skickar en kontinuerlig elektromagnetisk våg med en sågtand- eller sinusmodulerad 

frekvens. Vågen studsar mot något i sin omgivning och plockas upp av en mottagare som är placerad 

anslutning till sändaren. Den mottagna vågen kommer att vara frekvensmässigt förskjuten i 

förhållande till den våg som skickas ut. Dessa vågor överlagras i en elektronisk mixer enligt ekvation 5 

och ger en slagfrekvens.  (Nejad & Olyaee, 2006). (Se Figur 5). 

 

"#$%& = "'�#ä)�(�) − "(�)+,��%&-)                 (5) 

Med hjälp av slagfrekvensen kan sedan avståndet d räknas ut enligt ekvation 6 där fslag är 

slagfrekvensen från ekvation #, c är ljusets hastighet, Tr är den modulerade vågens periodtid och Δ� 

är den modulerade frekvensens bandbredd (Nejad & Olyaee, 2006). 

� = "#$%&���
� "     (.) 

Liksom för fasskiftning har denna teknik en begränsning i skärpedjup som beror av moduleringen. En 

sinusvåg upprepar sig själv efter ett varav.  
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Figur 5. (Övre) Två frekvensmodulerade vågor.  " är den modulerade frekvensens bandbredd, Tr är periodtiden. 

 (Undre) Resultarende slagfrekvens. Bilden kommer från artikeln ” Comparison of TOF, FMCW and Phase-Shift Laser 
Range-Finding Methods by Simulation and Measurement”  (Nejad & Olyaee, 2006) 

 

Energi 
I alla metoder för avståndsmätning förutom fältbaserad mätning och mekanisk mätning, är det någon 

form av energi som propagerar genom luften (eller annat medium) från sändaren. Olika energityper 

beter sig på olika sätt och har olika egenskaper. De energityper som kommer att behandlas i den här 

texten är ljus, ljud och radiovågor. 
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Figur 6. Bilden visar klassificeringen av elektromagnetiska vågor inom ett spektrum. Bilden är hämtad från Wikipedias 
artikel om ljus. 

 

Ljus 
Ljus, både synligt och osynligt, är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 10-8 

m och 10-3 meter (se Figur 6). Strålningen utbreder sig i ett medium i form av vågor, utan att mediet 

rör på sig. 

Liksom övriga elektromagnetiska vågor har ljus en utbredningshastighet på ungefär trehundra 

miljoner meter per sekund i luft. Detta utgör både en fördel och en nackdel när ljus ska användas för 

avståndsmätning.   

Hastigheten tillåter en hög uppdateringsfrekvens, men de snabba förloppen kräver snabba och 

avancerade kretsar. 

Ljuskälla 
Till aktiv avståndsmätning med ljus används väldigt många olika varianter av ljuskällor som alla har 

olika fördelar. De vanligaste är LED och LASER, men även ljusstarkare dioder som SLD (Super 

Luminance Diode) förekommer. Ljusdioder har fördelen av att vara väldigt billiga och simpla att 

använda. Nackdelen är att den kräver högre effekt och ger sämre upplösning än t.ex. LASER. 

Nackdelarna med LASER är istället att LASER-moduler är förhållandevis dyra och vid för hög effekt 

kan LASER vara direkt skadligt. (REPOSIT, 2008) 

Då en gräsklippare som pekar på folk med LASER inte är önskvärd enligt Patrik Jägenstedt, kommer 

endast ljuskällor med ljus i våglängder utanför det synliga spektrumet att undersökas. 

Ett problem som uppstår vid användandet av ljus för avståndsmätning utomhus är att solen kommer 

att ha inverkan på resultatet. Störningarna kan i vissa fall riskera att helt överskugga det önskade 

mätvärdet, speciellt då ljuskällor inte kan tillåtas någon högre effekt för att klassas som säkra. För att 
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överkomma detta väljs med fördel en ljuskälla med en våglängd som solen helt saknar eller har 

mindre av, till exempel 1400 nm eller 1900 nm (se Figur 7). Med dessa våglängder finns det dock 

andra problem som måste tas hänsyn till.  

Våglängder mellan 180–315 nm, också kallade UVB och UVC, absorberas till stor del av ozonskiktet 

och skulle därför fungera mycket bra. Dock går dessa inte att använda om det finns möjlighet att 

någon kan träffas av strålen. Strålen kan både orsaka skada på hud och i ögon liknande vid kraftig 

solbränna. På huden kan skadan ge upphov till cellförändringar vilket i sin tur kan ge cancer 

(Paschotta, Ultraviolet Lasers, 2010). Till skillnad från effekten vid andra våglängder så är skadan från 

koncentrerat UV-ljus kumulativt och det gör ingen skillnad i om strålningen pulsas.  

Våglängder utanför det synliga ljuset (400-780nm) skadar liksom andra våglängder framförallt ögats 

olika delar. Men eftersom att ljuset är osynligt kommer inte kroppens eget försvar mot för starkt ljus, 

blinkningen, att reagera. Detta gör att den tillåtna effekten på en sådan ljuskälla är mycket lägre för 

en motsvarande i det synliga spektrumet (Paschotta, Laser safety, 2010).  

Ytterligare ett problem med våglängder kring 1400 nm och 1900 nm är att dessa våglängder kraftigt 

absorberas av vatten (Chaplin, 2010). Detta skulle eventuellt kunna bli ett problem vid drift i 

regnväder. 

 

Figur 7. Bilden visar strålning från solen vid olika våglängder. Den röda linjen visar strålningen utanför jordens atmosfär 
och den blåa strålningen vid havsytan. Grafen visar klart att vissa våglängder är klart fördelaktiga att använda för att 

slippa störningar. Bilden är hämtad från 
http://www.learn.londonmet.ac.uk/packages/clear/visual/daylight/sun_sky/sun.html 
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Ljud 
Vid avståndsmätning med ljud används främst ickehörbart ljud som ultraljud (frekvens >20kHz), 

bland annat för att det är mest bekvämt för omgivningen. Ljud propagera i longitudinella vågor och 

har därför liknande karaktär som ljus och radiovågor med den stora skillnaden att ljud flyttar på 

mediet som det propagerar i och därför rör sig många gånger långsammare. Dessutom påverkas 

ljudets hastighet och beteende märkbart av mediets ögonblickliga egenskaper, som till exempel av 

temperatur eller fuktinnehåll. En ökning av temperaturen med tio grader Celsius ger till exempel 

ljudet en ökning av hastigheten med sex meter per sekund när det färdas i luft (Figueroa & Everett, 

2008).  

Ytterligare något som kan påverka ljudets egenskaper utomhus är vinden. Då ljud färdas genom att 

flytta luftens molekyler påverkar givetvis även andra källor som flyttar luften ljudets egenskaper. Av 

denna anledning används ibland ultraljud för att mäta vindhastighet (Carl's Electronics, 2010). 

Ljudets utbredning från en cirkulär källa, vilket oftast är fallet vid avståndssensorer, är konformad 

med ett antal sekundära sidlober. Loberna separerade från huvudkonen med ett ”nollområde” och 

har avsevärt lägre effekt än huvudkonen (se Figur 8 och Figur 9) . Då sidloberna beter sig annorlunda 

än huvudkonen kan dessa vara en källa till felaktiga mätningar när ljud används för att bestämma 

avstånd. (Massa Products Corp., 2002) 

 

Figur 8. Exempel på en signal med tillhörande sidlober. Sidloberna delas av från varandra av "nollområden". Bilden är 
hämtad från wikipedia 
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.  

Figur 9. Utbredningsmönster för ultraljudsensorn Polaroid 6500. 

Ljud används frekvent som energiform för avståndsmätning då det är förhållandevis enkelt och billigt 

att jobba med och det finns både mängder med forskning och färdiga lösningar. Ljudets relativt 

långsamma utbredningshastighet är också en sak som i vissa fall kan anses som positivt då det inte 

ställer lika höga krav på utrustningen som ska mäta ljudet.  

Akustiska system för avståndsmätning använder framförallt Time Of Flight, triangulering eller 

fasskiftning (Everett H. , 1995). 

Ultraljudssensorer 
Ultraljudssensorer är ett samlingsbegrepp för sensorer som mäter avstånd med hjälp av ljudvågor i 

ultraljudsintervallet som nämnts tidigare. Sensorerna kan antingen ha sändare och mottagare 

separerade i två olika enheter eller ha en enhet som agerar som både och.  

Ultraljudssensorer används väldigt många olika tillämpningar. Framför allt på grund av sensorernas 

enkelhet att använda, den relativt goda upplösningen samt det låga priset. En viktig anledning till 

ultraljudssensorernas stora spridning är kameraföretaget Polaroid som utvecklade en sensor för 

avståndsbedömning till sina kameror (Figueroa & Everett, 2008). Detta gjorde att sensorerna började 

masstillverkas vilket i vanlig ordning kraftigt reducerade priset.  

När en mätning ska utföras skickas en elektrisk pulsad signal in i ett piezoelektriskt element som då 

börjar vibrera med en önskad frekvens vilket resulterar i pulser med ljud. Mottagaren fungera sedan 

på likande vis, ljud som studsat mot ett hinder kommer tillbaka och slår mot det piezoelektriska 

elementet som då genererar en elektrisk signal (Wijk O. , 2001). 

Eftersom ljudvågen som tidigare nämnts breder ut sig från sändaren likt en kon kommer mätningar 

inte ge någon information om vart i konen hindret har hittats, bara att hindret ligger någonstans i 

den halvsfär som finns ytterst på konen (Wijk O. , 2001). 

 

Radiovågor 
Radiovågor är precis som ljus bestående av elektromagnetisk strålning som utbreder sig i ett 

medium. Detta innebär att radiovågor beter sig väldigt mycket som ljus. Radiovågor används flera 
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olika tillämpningar som t.ex. TV, radio, GPS(Global Positioning System) och RADAR, som är intressant 

i det här fallet. 

RADAR använder sig av radiovågor som skickas ut och plockas upp som eko efter att ha reflekterats 

mot diverse hinder. Avståndet räknas då lätt ut med hjälp av Time of Flight, då vågornas 

utbredningshastighet i luft är detsamma som för ljus. Även tekniker som fasskiftning och 

frekvensmodulering är vanligt vid användande av RADAR. 

Vad som skiljer radiovågorna från ljuset är radiovågornas lägre frekvens och större våglängd. Detta 

gör radiovågor mindre känsliga för störningar, exempelvis väder, i utbyte mot en lägre upplösning i 

systemet (Ballantyne, 1999). Det leder även till radiovågors förmåga att färdas genom material, med 

förhållandevis låg effektförlust. Detta medger att en RADAR kan ”se” föremål även bakom hinder.  

 

 

Jämförelse av sensorsystem 
Avsnittet behandlar de system som vanligen används som avståndssensorer idag och som skulle 

kunna vara aktuella att använda i det här examensarbetet. Systemen bygger på de tekniker och 

energiformer som behandlats i tidigare kapitel. 

”Time Of Flight”-mätning med LASER 
Flera av dem lite dyrare system som finns på marknaden idag för avståndsmätning använder sig utav 

laser och mäter ”Time of Flight” (Everett H. , 1995)(REPOSIT, 2008)(se Figur 10). Tekniken används 

även i regel i masspektrumetrar.  

 

Figur 10. Avståndsmätare från SICK som mäter TOF för LASER. 

LASER pulsas i pulser mellan 5ns och 50 ns som fångas upp av en fotodiod. Signalen från fotodioden 

förstärks och skicka till en tidskrets som omvandlar tid till ett digitalt värde (Time to Digital 

Converter, TDC). I det ögonblick som pulsens skickades sparades samma krets också ett startvärde. 

Genom att jämföra dessa fås tiden som pulsen färdats, pulsens Time Of Flight (Figueroa & Everett, 

2008)(Amann, Bosch, Lescure, Myllylä, & Rioux, 2001). För mer information om TOF se avsnitt 0. 

För att skapa en bredare bild av omgivningen än den prick som en mätning ger, så flyttas strålen 

utmed en linje för att skapa en 2D bild av robotens omgivning. Detta kan göras antingen genom att 

vrida hela sensorn med en stegmotor eller genom att skicka pulsen via en vridbar spegel. 
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Fördelar: 

- Mycket enkla beräkningar (se avsnitt om TOF 0)  

- Når långt. Ökad effekt ger ökat maxialt avstånd (Everett H. , 1995). 

- Bra upplösning om hårdvaran tillåter (Nejad & Olyaee, 2006). 

- Har inga problem med osynliga områden. (Figueroa & Everett, 2008) 

- Mycket stort skärpedjup(Ballantyne, 1999). 

Nackdelar: 

- På grund av ljusets hastighet krävs det extremt snabba kretsar för att få acceptabel 

upplösning. För att få en upplösning på 1 cm krävs det att TDC-kretsen klarar av att 

diskretisera förlopp så snabba som 67 ps (Pulsed Time-Of-Flight Laser Range-Finding, 2003).  

- Kommersiella lösningar är extremt dyra. (REPOSIT, 2008) 

- Kräver att systemet rör sig i förhållande till robotens rörelseriktning för att skapa en 2D bild 

av omgivningen. 

Triangulering med laser 
Även för triangulering är LASER lämpligt att använda på grund av sitt extremt riktade och fokuserade 

ljus.  Systemet består av en pulsad laser som sändare och en kamera som mottagare. Genom att 

avgöra vart på kameran det är högst ljusintensitet kan avståndet till den punkt där ljuset reflekterats 

räknas ut med triangulering (se kapitel 0). 

 För att öka systemets upplösning används det faktum att strålen kommer att träffa flera pixlar på en 

gång. Genom beräkningar och signalbehandling kan därför en upplösning på subpixelnivå uppnås. 

För att systemet ska kunna ge en tillräckligt bra bild av sin omgivning krävs det en motor som vrider 

antingen hela systemet eller lasern ut med en horisontlinje framför roboten. På så vis kan systemet 

ge en 2D bild av robotens närmaste omvärld. 

Fördelar:  

- På de avstånd som systemet ska jobba ger denna lösning tillräckligt bra upplösning (Konolige, 

Augenbraun, Donaldson, Fiebig, & Shah, 2008).  

- Upplösningen beror till stor del av signalbehandling i mjukvaran och kan uppdateras för att 

ge systemet bättre upplösning utan att byta ut hårdvaran (Figueroa & Everett, 2008). 

- Hårdvarumässigt billigt system att bygga själv (Konolige, Augenbraun, Donaldson, Fiebig, & 

Shah, 2008). 

- Kan implementeras på en mikrocontroller, men det bör finnas en DSP (Digital Signal 

Processor) eller likande för att sköta signalbehandlingen om systemet ska kunna jobba 

tillräckligt fort. 

Nackdelar: 

- Svårt att isolera och fuktskydda ett system som rör sig. Dessutom gör mekaniken att 

systemet blir mer sårbart för yttre påverkan. 

- Dyrt att köpa färdiga system. 

- Problem med osynliga områden (se trianguleringsavsnitt 0) 
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- Begränsat skärpedjup (Ballantyne, 1999).  

 

 “Time Of Flight”-mätning av ultraljud 
Denna typ av avståndsmätning är traditionellt väldigt vanlig bland hobbyutvecklare av robotar, men 

är numera även standard för backsensorer i bilar (Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB, 2010)(Saab 

Sverige). Ljudets hastighet ger enkla beräkningar och kräver inte dyra kretsar. 

Precis som i fallet med LASER skickas en puls som får reflekteras mot ett mål och därefter plockas 

upp av en mottagare.  

Dessutom ges ingen information om vart i sensorns synfält hindret befinner sig, bara avståndet till 

hindret. För det krävs det flera sensorer och någon form av sökalgoritm. 

 

Tillskillnad från mätning med LASER så påverkas ljudet av mediets nuvarande egenskaper och kräver 

därför att systemet kalibreras mot en termometer innan varje användning (Maxbotix Inc., 2009). 

Fördelar 

- Förhållandevis billigt (REPOSIT, 2008). 

- Det finns många kommersiella system(Figueroa & Everett, 2008). 

- Väl testad teknik (Everett C. H., 1989). 

- Kräver inte snabba kretsar 

- Kan användas oavsett ljusförhållande. (SICK AG, 2010) 

Nackdelar 

- Ger inte vinkel till målet, bara avstånd. (Figueroa & Everett, 2008) 

- Kräver kalibrering vid varje körning. (Maxbotix Inc.) 

- Kräver fler sensorer för att ge tillräckligt bred bild. 

Triangulering med ultraljud 
Triangulering med ultraljud skiljer sig något från övriga system med triangulering. Ljudvågor breder 

ut sig i en konform och ger ingen information om vart i konen målet befinner sig, bara avståndet dit.  

Det krävs därför att flera mätningar utförs på samma mål från minst två olika kända positioner, se 

Figur 11. Därefter kan systemet lösa ut en position ur det ekvationssystem man får från mätningarna 

(ekvation 7)   (Wijk, Jensfelt, & Christensen, 1998). 

 

/(0� − 0�)� + (2� − 2�)� = ���(0� − 0�)� + (2� − 2�)� = ���
3         (7) 
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Figur 11. Triangulering med ultraljudsensorer. X1, X2, Y1, Y2, r1 och r2 är kända. Xt och Yt söks. 

 

Fördelar 

- Relativt billigt (Maxbotix Inc.)  

- Tillräckligt hög upplösning (Maxbotix Inc., 2009). 

- Har systemet flera sensorer behövs det inga rörliga delar (Maxbotix Inc., 2009). 

- Fysiskt liten storlek (Maxbotix Inc., 2009). 

Nackdelar 

- Processorn behöver lösa ett icke linjärt ekvationssystem, vilket kan leda till lägre 

uppdateringsfrekvens alternativt ett behov av en bättre processor.(Wijk O. , 2001) 

- Sensorerna behöver kalibreras inför varje användning (Maxbotix Inc., 2009). 

 

Structured Light 
Structured light är en teknik som används en del inom industrin för inspektion och för hantering av 

delar som inte är exakt orienterade. Tekniken används även för att göra 3D-kartor och 3D-objekt i 

datorn av verkliga föremål och ytor. 
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Systemet är en variant av triangulering med laser. Fokuserat ljus (LASER) får passera genom en 

cylinderformad lins vilket får strålen att tappa fokus i en riktning men behålla fokus i den andra. 

Strålen bildar då en linje som får falla på det som ska mätas. Linjen filmas med en kamera och genom 

att avgöra vart på kamerans lins varje reflekterad punkt av linjen träffar kan avståndet till denna 

beräknas med trigonometri (Everett H. , 1995).  

I en tillämpning som denna placeras kameran och sändaren med fördel långt fram på gräsklipparen 

med ett känt avstånd från varandra. Med hjälp av gräsklipparens rörelse skannas nu ett plan framför 

klipparen. Planet kommer då att symbolisera marken och varje avvikelse kan tolkas som ett hinder 

eller en grop. 

På Autonomous Systems Lab, University of California, har David Ilstrup och Gabriel Hugh Elkaim 

byggt ett system med structured light för att utvärdera det mot existerande avståndssensorer på 

marknaden (Ilstrup & Elkaim, 2008). Deras system visar sig vara både billigt i jämförelse med 

motsvarande andra LIDAR-system som använder TOF eller fasskiftning och fungerar minst lika väl.   

För att filtrera bort onödigt bakgrundsbrus från solen och andra ljuskällor i omgivningen pulsas ljuset 

med en puls som matchar kamerans slutartid (Mertz, Kozar, Miller, & Thorpe, 2001). 

 

Figur 12. 3D-scanning av ett föremål med hjälp av ett "structured light"-system. På liknande vis kan marken framför 
roboten skannas och på så vis hitta hinder. Bilden är hämtad från Wikipedia. 

Fördelar 

- Metoden har som fördel mot andra trianguleringsmetoder att ingen rörlig mekanik behöver 

användas för att scanna ett större område (Mertz, Kozar, Miller, & Thorpe, 2001).  

- Hög upplösning (Mertz, Kozar, Miller, & Thorpe, 2001) 

- Relativt billigt system (Mertz, Kozar, Miller, & Thorpe, 2001)(Ilstrup & Elkaim, 2008). 

- Går att implementera på en mikrokontroller (Ilstrup & Elkaim, 2008). 

Nackdelar 

- Kräver relativt mycket datorkraft för att undertrycka bakgrundsbrus som kan uppstå vid fullt 

solsken. (Mertz, Kozar, Miller, & Thorpe, 2001) 
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- Kan störas av direkt solsken (Haverienen & Röning, 1998). 

- Kort skärpedjup. 

 Mikrovågsradar 
Mikrovågsradar är den typen av RADAR som används i de flesta radartillämpningar idag som 

exempelvis fartyg och flygplansradar eller vissa av polisens hastighetskameror (Everett C. H., 1989). 

Den används även i vissa bilar som kollisionsvarning (REPOSIT, 2008). Systemen jobbar inom 

frekvensbanden 3-100 GHZ och kan ha extremt stor räckvidd. RADAR använder i regel antingen 

tekniken TOF-mätning eller Frekvensmodulering (REPOSIT, 2008) (se mer under avsnittet Radiovågor 

0). 

Fördelar 

- Extremt okänslig för väder (Everett C. H., 1989). 

- Väldigt vältestad teknik (Everett C. H., 1989).  

- Okänslig för varierande ljusförhållanden 

Nackdelar 

- Kräver för stor antenn för att få tillräckligt hög upplösning för att vara användbart i denna 

tillämpning (Everett C. H., 1989). 

- Dyrt (REPOSIT, 2008). 

 

Millimetervågsradar 
Millimetervågsradar används framförallt inom bilindustrin som kollisionsvarnare och inom 

försvarsindustrin för övervakningssyften, då systemet är robust mot väder och inte påverkas av 

varierande ljusförhållanden (Quinstar Technology Inc., 2008) (REPOSIT, 2008).  Tekniken används 

numera även av helikoptrar för att hjälpa piloten att landa under svåra sikt- och ljusförhållanden när 

ytan inte är känd sedan tidigare. (Rangwala, Wang, & Sarabandi, 2008) 

Millimetervågsradar jobbar i frekvensområdet mellan 30GHz och 600 GHz, som översätts till 

våglängdsområdet mellan 500μm och 1cm. Millimetervågsradar har en smalare strålbredd än 

mikrovågsradar och kräver därför en mindre antenn. Den mindre antennen resulterar dock i mindre 

mottagen energi som i sin tur leder till kortare mätavstånd för systemet (Everett C. H., 1989).  

Vidare innehåller millimetervågor ett väldigt brett frekvensband, vilket tillåter hög upplösning, hög 

känslighet (förmåga att ”se” små hinder) och väldigt lite störningar av andra användare av 

millimetervågbandet i systemets närhet. Tyvärr innebär detta också att systemet blir något 

känsligare för väder än vad andra RADAR-system är. Bland annat kan väldigt kraftigt regn bli ett 

problem för systemet då vattendroppar kommer att kunna uppfattas som hinder. (Everett C. H., 

1989). Problemet kan undvikas något genom fler mätningar och signalbehandling (Foessel, Chheda, 

& Apostolopoulos, 1999). 

De mättekniker som främst används av RADAR-system är fasskiftning och frekvensmodulering som 

nämnts tidigare (se Fasskifning 0 och Frekvensmodulering 0) . 
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Fördelar 

- Kräver mindre antenn än övriga radarsystem (Everett C. H., 1989) 

- Hög upplösning (Figueroa & Everett, 2008) 

- Relativt okänslig för väder (Foessel, Chheda, & Apostolopoulos, 1999) 

Nackdelar 

- Dyrt (REPOSIT, 2008). 

- Fortfarande fysiskt stora moduler (Quinstar Technology Inc., 2008). 

Datorseende  
Datorseende används främst i robottillämpningar där det finns tillgång till gott om beräkningskraft 

och ett behov av mycket information på en gång. Används vanligen tillsammans med en 

industrirobot som ska interagera med föremål som saknar helt bestämd position och attityd. 

Systemet använder två videokameror och avancerad bildbehandling för att urskilja mönster och 

kontraster i omgivningen för att bedöma avstånd. Genom att låta två kameror se samma mönster 

kan man med vinklar och den kända sträckan mellan kamerorna beräkna avståndet till hindret med 

triangulering (Figueroa & Everett, 2008) (se avsnitt Triangulering 0). 

Eftersom att det inte är önskvärt att systemet bär på en ljuskälla krävs det kameror som kan filma 

oavsett ljusförhållande, alternativt att systemet har två par kameror. Ett par för dagsljus och ett par 

för mörker. 

Fördelar 

- Lätt att vidareutveckla, då endast mjukvaran behöver ändras. 

- Förhållandevis billig hårdvara. (REPOSIT, 2008) 

- Hög upplösning (Figueroa & Everett, 2008). 

Nackdelar 

- Lider av problem med osynliga områden (Se 0 Triangulering).  

- Strukturer kan se olika ut från olika håll och kan göra att systemet har svårt att matcha 

bilderna från de olika kamerorna (Figueroa & Everett, 2008). 

- Kräver väldigt mycket dyrare system för att klara alla ljusförhållanden. 

Kapacitiva givare 
Kapacitiva sensorer består av två laddade elektroder som mellan sig bildar ett elektriskt fält. 

Materialet som befinner sig i fältet kallas för dielektrikum och påverkar fältets kapacitivitet. Olika 

material har olika stor dielektrisk kapacitans och påverkar fältet olika mycket. Därmed går det att se 

om något annat material än luft plötsligt befinner sig i fältet (Lynch & Peshkin, 2008). 

Fördelar 
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- Kapacitiva givare är billiga och väl testade då de används frekvent i industrin. De kan till 

skillnad från induktiva givare även känna av icke ledande material (Lynch & Peshkin, 2008).  

- Givaren kan kapslas in för att göra den robust mot miljö och yttre skador (Everett H. , 1995). 

Nackdelar 

- Det elektriska fältet som bildas är mycket litet och givarens ”synfält” är därför väldigt 

begränsat (Everett H. , 1995). En kapacitiv givare kan mäta avstånd mellan några millimeter 

till en knapp decimeter, beroende på typ. 

- Synfältet begränsas ytterligare om det föremålet som ska upptäckas inte består av vatten 

eller metall (Lynch & Peshkin, 2008).  

Svept Focus 
Teknikens funktion har nämnts i ett tidigare avsnitt. (Se avsnitt 0). 

Fördelar 

- Tekniken är inte extremt datorkraftskrävande. (Figueroa & Everett, 2008) 

- Kräver bara en sensor för att uppnå entydiga avståndsmätningar. (Figueroa & Everett, 2008) 

- Lider inte problem med osynliga områden (missing parts problem) 

Nackdelar 

- Kräver en aktiv ljuskälla för att fungera i alla ljusförhållanden, alternativt att två kameror 

används. En mörkerkamera för dygnets mörka timmar och en vanlig kamera för drift under 

dagtid. 

- Det tar lång tid för kameran att svepa över ett större område.  

Fasskiftning med laser 
Tekniken används vanligen i handhållna avståndsmätningssystem som används av snickare och andra 

hantverkare ( Leica Geosystems AG, 2010) men också i dyrare versioner till robottillämpningar (Case 

Western Reserve University, 2009) (se Figur 13).  

  

Figur 13. Tre olika typer av avståndssensorer som utnyttjar fasskiftning för att mäta avstånd. De två till vänster är dyrare 
system från SICK och Hokuyo som dessutom innehåller en vridbar spegel som ger sensorn ett bredare synfält. Systemet 

till höger är en handhållen avståndsmätare från Leica Geosystems. 
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Systemen är något långsammare än motsvarande system med ”Time of Flight”-mätning då system 

kräver att två mätningar utförs för att mätdata ska bli entydigt. Dessutom måste systemet lösa ett 

ekvationssystem, vilket ytterligare ökar tiden mellan mätning och resultat. Se mer om fasskiftning i 

avsnitt 0. 

Precis som i övriga lasersystem, förutom Structured Light, mäter systemet bara avståndet i en punkt 

och kräver därför ytterligare mekanik för att ge en fullständig (2D) bild av sin omgivning. 

Fördelar 

- Mindre behov av snabba kretsar 

- Hög upplösning (Nejad & Olyaee, 2006) 

- Relativt billigt system (Nejad & Olyaee, 2006) 

Nackdelar 

- Få kommersiellt tillgängliga system som går att kommunicera med, till ett rimligt pris. 

- Systemet måste lösa ett ekvationssystem för att få entydig mätdata om större avstånd ska 

mätas.  

Frekvensmodulerad LASER 
Tekniken används framför allt i Dopplerradarsystem, som exempelvis vissa av polisens 

hastighetskameror.  

Systemet använder en lasermodul där våglängden, och därmed även frekvensen, varieras och 

amplituden hålls konstant. Modulen skickar ut en periodisk frekvensmodulerad våg som delas upp i 

två delar. Den ena får studsa mot ett mål och den andra skickas internt som en referenssignal. Den 

reflekterade signalen plockas upp av en mottagare och adderas med referenssignalen. Den nya 

överlagrade signalen ger sedan genom beräkningar avståndet till målet (Nejad & Olyaee, 2006). (Mer 

i avsnittet om frekvensmodulering 0.)  

Liksom nämnt i övriga lasersystem ger systemet bara avståndet i en enskild punkt. Det krävs därför 

rörlig mekanik för att ge en bild av robotens omgivning. 

För att minska störningar från solljus är mottagaren i regel utrustad med ett filter med en 

brytfrekvens som ligger över och under den modulerade vågens extremvärden.  

 

Fördelar 

- Hög upplösning (Nejad & Olyaee, 2006) 

- Förhållandevis enkla processorberäkningar  

- Ingen hänsyn behöver tas till ljusets hastighet (Figueroa & Everett, 2008).  

- Väl testad teknik. 

- Stort skärpedjup (Ballantyne, 1999). 
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Nackdelar 

- Kräver ytterligare mekanik för att ge fullständig 2D-bild av omgivningen. 

- Relativt dyra system. 

- Trots filter kan solljuset störa signalerna. 

 

Val av sensorsystem 
Efter att en jämförelse och utvärdering av olika tillgängliga system utfördes valdes ett slutgiltigt 

system. För att enklare kunna väga alternativen mot varandra har en lista där dem olika valen ställs 

mot kravspecifikationen skapats och finns att se i bilaga 0.   

Systemen TOF med LASER, mikrovågsradar, millimetervågsradar kan avfärdas med hänvisning till det 

höga priset. Även swept focus kommer att kunna avfärdas till följd av priset om systemet ska kunna 

fungera i alla ljusförhållanden.  

Kapacitiva givare saknar den räckvidd som behövs för att ge gräsklipparen den reaktionstid som den 

behöver, däremot skulle dessa eventuellt kunna fungera som ett komplement till andra system. 

Datorseende kan avfärdas då det kräver otroligt mycket datorkraft för att systemet ska fungera 

tillfredställande och dessutom dyr hårdvara för att fungera i alla ljusförhållanden.  

System av typen triangulering, fasskiftning och frekvensmodulering med LASER ger bara avståndet i 

en enskild punkt i taget. Det krävs därför ytterligare någon mekanik för att vrida sensorn om en bred 

bild av omvärlden ska kunna ges. Rörlig mekanik av detta slag är svår att skydda mot väta och 

dessutom känslig för yttre påverkan. Detta är något som bör undvikas enligt Patrik Jägenstedt. Därför 

kan även dessa system avfärdas i detta skede. De system som finns med rörlig mekanik inbyggt i 

sensorn kan avfärdas på grund av det höga priset. 

Structured Light verkar teoretiskt sett vara ett bra alternativ som används i ett antal olika 

tillämpningar tidigare (Mertz, Kozar, Miller, & Thorpe, 2001)(Björkman & Hedman, 2010), men i alla 

dessa tillämpningar har systemet byggts speciellt för detta ändamål. Detta är inte något som ryms 

inom ramen för detta examensarbete och därför avfärdas även denna teknik. Inget kommersiellt 

tillgängligt system som kan användas på gräsklipparen har hittats. 

Kvar finns då TOF med ultraljud och triangulering med ultraljud. Då dessa två tekniker använder 

samma hårdvara kan båda dessa undersökas närmare.  Hårdvaran är dessutom i regel lätt att 

kommunicera med och flera kommersiella system med inbyggd signalbehandling och filtrering finns 

idag tillgänglig till rimliga priser. 

 

Val av sensormodell 
Efter en undersökning av marknaden hittas två olika fabrikat av ultraljudssensorer som bäst uppfyller 

de krav som ställs till ett rimligt pris, Devantech och Maxbotix. Båda dessa fabrikat har sensorer som 
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kan användas utomhus till ett rimligt pris (Acroname Inc. , 2010). Båda sensorerna har utöver 

ultraljudskretsen en processor för signalbehandling samt en del elektronik för hårdvarufiltrering. 

XL-MaxSonar-EZ2  
Tillslut valdes Maxbotix sensor XL-MaxSonar-EZ2 då dessa enligt Maxbotix (Maxbotix Inc.) ska vara 

väl anpassade för att fungera i utomhusmiljöer samt att sensorns egenskaper och funktionalitet 

verkade bättre dokumenterade än för övriga motsvarande sensorer.  

XL-Maxsonar-EZ2 är en sensor ur Maxbotix mellansegment av sensorer och är enligt företaget själva 

gjord för att fungera i störande miljöer. Den kan jobba på spänningar mellan 5 och 3,3 volt och drar 

3,4 mA (strömtopp på 100 mA vid sändning ). Sensorn är med måtten 19,9 mm x 22,1 mm x 16,4 mm 

och vikten 5,9 gram en av marknadens minsta ultraljudsensorer (se Figur 15).  

Sensorn består av en ett piezoelektriskt element , en mikrokontroller (PIC16F690) samt en del 

förstärknings- och filtreringskretsar (kretsschema går att finna i datablad på (Maxbotix Inc., 2009)). 

Mikrokontrollern sköter signalbehandling, kalibrering, kommunikation med omvärlden samt styr det 

piezoelektriska elementet med en frekvens på 42 KHz.  

En mätning tar ungefär 99 millisekunder, där 20,5 millisekunder går åt till kalibrering vid varje 

mättillfälle. Kalibreringen ser till att hänsyn tas till förändringar i temperatur, luftfuktighet och 

inspänning.  

Efter varje mätning finns det uppmätta värdet tillgängligt i tre olika former. Antingen seriellt, analogt 

eller i pulsbreddform.  

Sensorns har ett synfält som når upp till 4,5 meter och en spridning på ungefär 24 grader (se Figur 

14). Värt att notera är att sensorn är inställd på att bara uppfatta det hinder som är närmast sensorn.  

 

Figur 14. XL-MaxSonar-EZ2 Synfält. 
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Figur 15. Sensorn är en av marknadens minsta. 

Sökalgoritmer 
För att kunna utnyttja den data som avståndssensorerna levererar krävs det att någon form av 

algoritm sammanfogar data i ett system. I detta avsnitt beskrivs två potentiella algoritmer skulle 

kunna användas i examensarbetet.  

Certainty Grid 
Cetainty Grid (Sannolikhetsmatris) är en algoritm som utvecklats av Carnegie-Mellon University 

Mobile Laboratory i USA (Moravec, 1988). Algoritmen är främst tänkt att användas för att 

sammanfoga data från flera olika mätningar och sensorer till en sammansatt bild av robotens 

omvärld. 

Omvärlden delas in i rutor som representeras av ett element i en stor matris. Matrisen behandlas 

sedan av roboten som en karta. När robotens sensorer ser ett hinder markeras det element i 

matrisen som representerar hindrets position med en siffra. En hög siffra innebär att det är stor 

sannolikhet att där finns ett hinder och en låg innebär en lägre sannolikhet. Siffran ökar varje gång 

ett hinder påträffas i rutan och minskar varje gång inget hinder påträffas. 

Beroende på tillämpning och robotens beräkningskapacitet kan kartan antingen vara lokal eller täcka 

robotens hela arbetsområde. 

Om kartan är lokal representerar kartan bara området i robotens absoluta närhet, till exempel en 

kvadrat på tre gånger tre meter. När roboten rör sig, rör sig kartan med roboten och allt som hamnar 

utanför raderas från matrisen och är återigen okänt område för roboten, trots att den nyligen varit 

på den platsen. 

Ett exempel: 

Roboten bär på en enkel avståndssensor som använder laser. Sensorn rapporterar att det finns ett 

hinder en meter bort. Om varje ruta i matrisen symboliserar ett område på en kvadratdecimeter och 

sensorn är placeras mitt på roboten, ska därför det element som ligger tio steg framför roboten i 

matrisen uppdateras. I en enkel tillämpning används siffran tre. Elementets värde adderas därför 

med tre. De element som representerar den sträckan som laserstrålen har färdats utan att stöta på 

något hinder subtraheras istället med ett. Sannolikheten för att det finns hinder i dessa rutor har 
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alltså minskat. De element som befinner sig bakom hindret kommer dock ej att uppdateras. Detta då 

sensorn bara ger information om det hinder som befinner sig närmast. Roboten rör sig sedan en 

decimeter framåt. Om kartan är lokal uppdateras matrisen genom att all element rör sig en rad 

neråt, de element som var längst ner raderas och en rad med nollelement placeras överst i matrisen. 

Om kartan inte är lokal flyttas istället bara robotens position i matrisen. 

Om istället en ultraljudssensor används blir uppdateringen av matrisen något mer avancerad (Figur 

16) då ultraljudssensorer inte kan behandlas som endimensionella linjer.  Istället krävs det att 

sensorns synfält beskrivs. Ju verkligare beskrivning av synfältet desto tillförlitligare blir robotens karta 

av omgivningen.  I detta examensarbete beskrivs synfältet väldigt förenklat i form av en likbent 

triangel. Ett upptäckt mål genererar då en träff på alla de element i matrisen som ligger på triangelns 

bas i den tänkta triangeln (se Figur 16) . 

 Synfältets verkliga form är dock snarare droppformat (Maxbotix Inc., 2009). 

 

Figur 16. En ultraljudssensor har upptäckt ett hinder. Matrisen uppdateras då enligt bilden. 
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Figur 17. Ett system med tre ultraljudssensorer har upptäckt två hinder (svarta klumpar). Genom att sammanfoga den 
informationen med hjälp av sökalgoritmen ökar snabbt informationen om vart varje hinder befinner sig. Varje sensor kan 

bara observera det hinder som är närmast. 

Genom att känna till robotens sensorers egenskaper kan algoritmen användas för att filtrera falska 

mätningar, spöksignaler och även upptäcka om ett hinder har flyttats.  

Om flera ultraljudssensorer ska användas som i detta fall, placeras sensorerna med ett visst överlapp 

mellan synfälten. Då ger algoritmen bättre information om vart hinder befinner sig (se Figur 17).   

I tidigare nämnda exempel används en enkel form av algoritmen, där antingen en trea adderas eller 

en etta subtraheras från matrisens element. I mer avancerade tillämpningar där mer beräkningskraft 

finns tillgängligt kan istället mer sofistikerade sannolikhetsberäkningar användas. I rapporterna 

(Moravec, 1988)(Elfes, 1989) från tidigare nämnda Carnegie-Mellon Universit Mobile Robot 

Laboratory används exempelvis Bayesisk statistik för att estimera sannolikheten. 

Karta baserad på sammanfogad trianguleringsdata 
Algoritmen är utvecklad på KTH i Stockholm (Wijk, Jensfelt, & Christensen, 1998) och kallas för 

Triangulation Based Fusion Grid Map, eller TBF. 

Algoritmen bygger liksom fallet med sannolikhetsmatrisen på att världen representeras av en stor 

karta i form av en matris som uppdateras allteftersom att ny mätvärden registreras. 

Matrisen uppdateras enligt följande exempel (Wijk O. , 2001), dock något förenklat: 

1. Senaste mätningen från samtliga sensorer i systemet placeras i en mätvärdesmatris. 

Matrisen innehåller de senaste mätningarna från varje sensor. I exemplet sparas de tio 

senaste. 

2. Undersök om senaste mätvärdet från första sensorn ligger inom ett intervall inom vilket ett 

hörn eller en kant kan uppfattas. Om inte, avfärda mätvärdet och gör om samma test för 
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nästa sensor. Om mätvärdet ligger inom intervallet, placera mätningen i en sträng som 

associeras med ett potentiellt hinder och gå vidare till steg tre. 

3. Ställ upp en nollhypotes som säger att det finns ett hinder på mitten av sensorns synfält. 

4. Jämför med mätvärde från nästa sensor 

a. Ligger mätvärdet inom tidigare nämnda intervall (steg2)? 

b. Ligger det hypotetiska hindret inom sensorns synfält? 

c. Avviker mätningen mycket från gissningen? Varje ny godkänd jämförelse minskar 

tillåtet avstånd.  

5. Om mätvärdet uppfyller kriterierna från steg fyra undersöks om mätningarna har någon 

skärningspunkt. Se mer under avsnitt om triangulering med ultraljud 0. 

6. Om mätningarna har en möjlig skärningspunkt uppdateras hypotesen med skärningspunkten. 

Även kartmatrisen uppdateras i den punkt med ett värde som symboliserar sannolikheten för 

att det finns ett hinder på den positionen. 

7. Gå till steg fyra och upprepa för nästa mätvärde i mätvärdesmatrisen. 

 

Glesa matriser  
Tidigare nämnda algoritmer använder en stor matris som en form av karta som roboten använder för 

att navigera efter. Matrisens storlek beror av storleken på området som ska behandlas samt kartans 

upplösning. Detta leder snabbt till otroligt stora och minneskrävande matriser. 

Exempel: 

En karta på en meter gånger en meter, med en centimeter upplösning, ger en matris med 10000 

element. Varje element innehåller en integer, det vill säga 16 bitar, vilket innebär att processorn 

behöver allokera nästan 20 kbyte i RAM-minnet för matrisen. 

När en sensoravläsning utför byggs en ny matris upp som sedan adderas på den befintliga matrisen. 

Detta innebär att processorn nu behöver hantera två stora matriser och dessutom utföra flera stora 

matrisoperationer. 

För att minimera problemet kan istället glesa matriser användas (Gibbs, Jr, & Stockmeyer, 1976). 

Dessa är framför allt användbara om matrisen innehåller över 90 procent nollelement, vilket är fallet 

om en lokal kartmatris används. 

Det finns flera olika typer av glesa matriser, men gemensamt är att de bara innehåller de element 

som är nollskiljda i ursprungsmatrisen.   

Yale Sparse Matrix 

Ett exempel på en typ av gles matris är Yale Sparse Matrix (Tewarson, 1973) . 

Oavsett storlek på den ursprungliga matrisen representeras den nu istället av tre strängar, där första 

strängen, A, innehåller alla nollskiljda element. Den andra strängen, IA, innehåller index i A för första 

elementet på varje rad i ursprungsmatrisen. Tredje strängen, JA, innehåller kolumnindex i 

ursprungsmatrisen för varje element i A. 

Undvika kollision 
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Inom ramen för det här examensarbetet kommer målet med algoritmen bara vara att hindra 

gräsklipparen från att kollidera med hinder som kommer rakt framifrån. I en förlängning skulle detta 

istället kunna utvidgas till att gräsklipparen använder algoritmen till att planera rutter och ta 

”smarta” beslut om vart den ska ta vägen efter att ha nått fram till ett hinder. 

Diskussion 
Efter samtal med Patrik Jensfelt, biträdande professor på avdelningen för kommunikation och 

datorvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan samt medförfattare till artikeln (Wijk, Jensfelt, & 

Christensen, 1998), valdes tidigare nämnda Certainty Grid att implementeras i prototypen.  

Algoritmen TBF är enligt Patrik Jensfelt utvecklad för att hitta enskilda väl definierade punkter i 

robotens omgivning så som hörn och kanter. Inomhus fungerar detta väldigt väl då inomhusmiljöer 

tenderar att innehålla just mycket hörn och kanter. Utomhus är detta sällan fallet och därför kommer 

denna algoritm förmodligen fungera mycket dåligt. Certainty grid däremot bör kunna fungera 

utomhus. 

I det flesta av de algoritmer som tas upp i litteraturen där ultraljudsensorer används så rör sig inte 

roboten i spikraka linjer som i detta fall utan rör sig mera ”sökande” och kan därför observera hinder 

från flera hålla för att definitivt kunna bestämma dess position. Dessutom har dessa robotar sällan en 

lokal karta. Istället kommer roboten ihåg och kan upptäcka hindret flera gånger. De robotar som har 

en lokal karta som i det här fallet har i regel noggrannare sensorer som ger mer information om vart i 

rymden hindret befinner sig än de sensorer som används här. 

Då minnesoptimering inte ryms inom ramen för det här examensarbetet implementerades inte 

någon form av gles matris i den prototyp som byggdes. Detta är dock något som bör undersökas 

närmare i en eventuell tillämpning i framtiden om systemet ska köras på en mikrokontroller. 

 

Implementering 
För att verifiera funktionen hos den valda sensortypen byggdes en prototyp (se Figur 22). Prototypen 

består av fyra ultraljudssensorer samt ett utvecklingskort med en mikrokontroller.  

Sensorplacering 
För att täcka ett tillräckligt stort område (se Kravspecifikation 0) framför gräsklipparen används fyra 

ultraljudssensorer.   

Det främsta målet med systemet är att ständigt veta om gräsklipparen är på väg att kollidera med 

något eller om den kommer att passera hindret. Därför är det viktigt att sensorerna placeras på ett 

sådant vis att systemet får en bild av hela området framför roboten och dessutom vet vart i sitt 

synfält hinder kommer att vara i vägen.  

Tre olika koncept har resonerats fram som alla bör uppfylla dessa krav . Koncept nummer ett (se 

Figur 18) placerar två sensorer tio centimeter på var sida om gräsklipparens mitt. Övriga två sensorer 

placeras på gräsklipparens kant riktade något inåt. Detta innebär att systemet kommer att få en bred 

bild av det som händer framför roboten men att allt som hamnar utanför synfältet inte lägre kommer 
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att vara i vägen. Då området framför roboten täcks upp utav fyra sensorer ökar sannolikheten för att 

faktiska hinder framför roboten kommer att upptäckas. 

Koncept nummer två (se Figur 19) placerar sensorerna på samma plats som i koncept nummer ett, 

men med skillnaden att alla sensorer är riktade framåt. Detta ger systemet en bredare bild än 

koncept nummer ett, men precis som där är allt som hamnar utanför synfältet inte lägre i vägen. 

Detta koncept ger roboten en bättre uppfattning av sin omgivning. 

I koncept nummer tre (se Figur 20) sitter sensorerna placerade på samma plats som i tidigare 

koncept, men de yttersta sensorerna är vinklade något utåt. Detta koncept ger den klart bredaste 

bilden av de tre och skiljer sig dessutom på så vis att allt som är i de yttersta sensorernas synfält inte 

är i vägen för gräsklipparen. 

Utöver sensorernas placering i planet krävs det även hänsyn tas till sensorernas höjd över marken 

och vinkel. Eftersom att sensorerna inte bör se och störas av gräset på marken eller av hinder som 

gräsklipparen klarar av att köra över, då detta inte ska betraktas som hinder, krävs det att sensorerna 

placeras ovanför gräshöjd samt att sensorerna vinklas något uppåt.   

Gräsklipparen är enligt bruksanvisningen inte tänkt att klippa gräs högre än tio centimeter 

(Husqvarna AB, 2009). Sensorerna bör därför placeras något högre en detta. Då gräsklipparen är runt 

tjugo centimeter hög längst fram passar denna plats utmärkt.  

 

 

Figur 18. Koncept nummer 1. 
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Figur 19. Koncept nummer 2. 

 

Figur 20. Koncept nummer 3. 
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Överhörning 
När flera sensorer används i närheten av varandra finns det alltid en risk att dessa stör varandra. 

Överhörning är ett exempel på en sådan störning. Det uppstår när sensorer tar emot pulser skickade 

från andra sensorer. 

Exempel: Sensor A skickar en puls vid tiden noll. Sensor B skickar en puls vid tiden t. Vid tiden t+r 

återvänder pulsen från sensor A och mottags av både Sensor A och sensor B. Sensor A uppfattar helt 

korrekt att ett hinder befinner sig tiden (t+r)/2 bort. Sensor B däremot tror att felaktigt att sensorns 

egen puls har återvänt och att det därför finns ett hinder tiden r/2 bort. 

För att minimera möjligheten för överhörning bör bara en sensor vara aktiv i taget (Maxbotix Inc.).  

För att förenkla detta stödjer de valda sensorerna från Maxbotix att dessa kopplas ihop i en 

Daisychain. 

DAISYCHAIN  

Daisychaining i det här fallet innebär att sensorerna kopplas ihop sekventiellt och själva styr när varje 

sensor ska aktiveras.  

Sensor A aktiveras av mikroprocessorn. När A gjort en mätning skickas en signal till sensor B som då 

aktiveras och börjar i sin tur göra en mätning och så vidare. När sensor A skickat sin signal stängs 

sensorn av och slutar ta emot ny information (Maxbotix Inc.).  

Att styra sensorerna på detta vis innebär ett visst avsteg från systemets möjliga 

uppdateringshastighet. 

En mätning är inställd på att ta 99 millisekunder per sensor, vilket innebär att med fyra sensorer tar 

det nästa 400 millisekunder innan en ny mätning kan genomföras . Men då gräsklipparen själv inte 

rör sig med några högre hastigheter gör författaren den bedömningen att detta är en godtagbar 

kompromiss mellan robusthet och hög uppdateringsfrekvens. 

Anledningen till den låga uppdateringsfrekvensen hos varje sensor är att sensorn stänger av en stund 

för att låta ”gamla” signaler klinga ut och på så vis undvika felaktiga mätningar.  

Falska signaler 
En ultraljudssensor som lyssnar efter en återkommande ljudpuls kan inte veta vilken specifik puls det 

är den lyssnar efter (i sällsynta fall kan pulsen hackas upp för att göra den unik, men detta ger 

sensorn avsevärt sämre prestanda). Detta medför att sensorn kan ta emot vilken ljudpuls med rätt 

frekvens som helst. Detta kan komma från omgivningen i form av motorljud och liknande, men också 

genom ”försenade” pulser från sensorns tidigare mätningar. När en sensor har skickat iväg en puls så 

väntar den bara en viss tid på att pulsen ska komma tillbaka. Efter den tiden bedöms pulsen som död 

och har förmodligen inte hittat något att studsa på innan pulsens energi tagit slut. Men detta är inte 

alltid fallet. Ibland kan pulser komma tillbaka efter att sändaren har börjat lyssna efter nästa puls. 

Detta medför att sensorn tror att puls nummer två har träffat ett hinder mycket närmaren än vad det 

verkligen är. 
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Falska signaler kan även bestå av att pulser inte alltid studsar samma väg tillbaka, vilket kan tolkas 

som att hindret befinner sig längre bort än i verkligheten (se Figur 21). 

 

Figur 21. Ibland kan pulsen studsa "fel" väg tillbaka och därför tolkas som att hindret befinner sig längre bort än det 
verkligen är. 

Kretskort och mikroprocessor 
I prototypen används en mikrokontroller från ATMEL för att kommunicera med dator och 

ultraljudssensorer. Mikrokontroller är en ATMega 644 PA, vilket är en åtta bitars kontroller med 64 

Kbyte flash-minne (Atmel Corporation, 2010). Koden på mikrokontrollern är skriven i 

programmeringsspråket c. 

STK 500 
Då kretskortstillverkning och planering inte ingår i ramen för detta examensarbete används ett 

utvecklingskort från ATMEL. Kortet STK 500 har de flesta kringkretsar som prototypen behöver för att 

kunna kommunicera mellan mikrokontroller, dator och ultraljudssensorer. Saknas gör dock möjlighet 

att ansluta kortet till gräsklipparen. För det ändamålet tillverkades en egen spänningsregleringskrets 

med tillhörande anslutningar.  

Odometri 
Alla sökalgoritmer som behandlats i tidigare avsnitt (se avsnitt 0 Sökalgoritmer) kräver att robotens 

hastighet är känd.  
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För att få tillgång till gräsklipparens odometri är Automower utrustade med enkodrar på bakhjulen. 

Genom att sedan veta hjulens storlek kan hastigheten på vartdera hjulet räknas ut. Denna hastighet 

hämtas seriellt från gräsklipparen till den dator som kör systemets huvudlogik. 

 

Figur 22. Gräsklipparen med fyra ultraljudssensorer kopplade till ett utvecklingskort, STK500, som i sin tur pratar med en 
laptop via RS232.  

 

Programmering 
Då syftet med prototypen bara är att verifiera och testa ett koncept körs systemets huvudlogik på en 

laptop och inte på en mikroprocessor. Detta då minnesoptimering ligger utanför ramen för detta 

examensarbete samt för att lättare kunna genomföra tester och visualisera dessa på ett bra vis. 

 Programmet är skrivet i C# och kommunicerar seriellt med gräsklipparen och mikroprocessorn som i 

sin tur tar emot signaler från ultraljudssensorerna. 

Koden är uppdelad i tre olika trådar. En tråd för vardera serieanslutningen och en tråd som sköter 

övrig logik.  Detta för att ny information ska kunna tas emot utan att övriga logiken avbryts. 

Programmet har två olika lägen. Läge nummer ett används för att rita upp en graf över hur en 

sensors mätningar ser ut över tiden. Denna funktion användes när sensorns funktion skulle 

undersökas (se Test och verifiering). Efter genomförd mätning kan programmet exportera mätdata 

till en textfil som sedan kan läsas av exempelvis Matlab. 
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Läge nummer två används för att visualisera systemets funktion. Programmet ritar upp en bild av hur 

omvärlden uppfattas av systemet i realtid. Programmet bygger en matris likt den i den tidigare 

nämnda sökalgoritmen Certainty Grid (se avsnitt 0) och låter sannolikhetsvärden symboliseras av 

olika färger. På så vis kan man se vart systemet tror att det finns ett hinder och hur säkert det är att 

hindret finns just där. I detta läge finns även möjligheten att inkludera gräsklipparens hastighet i 

sökalgoritmen, vilket är en nödvändighet om systemet ska fungera (se Figur 23 och Figur 24). 

Under testfasen skrev ytterligare ett program, som är en version av det förra, för att kunna logga 

mätdata från alla fyra sensorer samtidigt utan inblandning av sökalgoritmen.  

 

 

Figur 23. Bild av programmet. För att göra bilden tydligare visualiseras bara två av sensorernas mätvärden. I bilden är 
sensorerna placerade längst ner och tittar uppåt. I detta fall har sensor ett och sensor två sett ett hinder på 147 

respektive 145 centimeters avstånd. Detta är dock samma hinder som uppfattas olika av sensorerna. Sensor 3 och 4 är 
avstängda för tydlighetens skull. 
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Figur 24. Ytterligare en bild på programmet. Samma situation som i tidigare bild, men en flaska har placerats 66 
centimeter framför sensor 2. Då sensorn bara har upptäckt flaskan en gång visas den träffen bara som gul och inte röd 
Det vill säga, sannolikheten att flaskan finns är ännu inte lika stor som sannolikheten att hindret från det tidigare 
försöket finns. I bilden ser man att samma flaska tydligen också upptäcktes strax bakom den nuvarande positionen. 
Detta är dock en felmätning. Även här är sensor 3 och 4 avkopplade för att få en tydligare och mer lättolkad bild. 

Test och verifiering 

Test av vald sensortyp 
För att verifiera valet av sensor och testa ifall sensorn kan uppfylla de krav som ställts har ett antal 

testfall ställts upp.  

Uppställning vid test av enskild sensor. 
Sensorn sitter fastskruvad i ett stativ 14 cm ovanför marken (se Figur 25). Framför sensorn ligger en 

två meter lång tumstock. Som hinder används en träskiva på 100 gånger 40 centimeter. Sensorn 

testades på avstånd upp till två meter och skivan vinkel i förhållande till sensorn varierades (se Figur 

26). 

För att filtrera signalen något och för att få stabilare värden registreras endast mätresultat som 

repeteras tre gånger i följd. 
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Figur 25. Stativ som användes för test av enskild sensor.  

 

Figur 26. Testuppställning 

 

Testresultat 
Testerna visar att inomhus kan sensorerna ge en stadig signal mot en plan på två meters avstånd om 

planet inte är vinklat i förhållande till sensorns normalriktning. Utomhus blir signalen något 



 
46 

 

instabilare, men genomsnittet ligger dock stadigt på ungefär två meter (se Figur 27).  Sample-tiden är 

99 millisekunder. 

 

Figur 27. Mätning av avstånd till ett plan på två meters avstånd. Planet ska inte vara vinklat i förhållande till sensorns 
normal. Avvikelsen från två meter beror dels på den mänskliga faktorn, samt på testuppställningens inexakthet. 

Testerna visar även att inomhus klara sensorerna av att mäta ett korrekt avstånd till ett plan som är 

vinklat 45 grader mot sensorns normal på upp till en meter. Utomhus ger sensorn en relativt stabil 

signal vid en halv meters avstånd. Efter det blir signalen dock för dålig (se Figur 28).

 

Figur 28. A & B. Mätvärden vid 1 meter, respektive en halv meter. Planet är vinklat 45 grader mot sensorns normal. 
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Vidare ger testerna att vid en vinkel på 30 grader klarar sensorerna av att ge en relativt stabil signal 

och ett korrekt mätvärde vid avstånd på 1m och utomhus på avstånd upp till en halv meter. 

 

Figur 29. A & B. Mätvärden vi en respektive en halv meter. Planet är vinklat 30 grader mot sensorns normal. 

 

 

Vid en vinkel på 20 grader mot sensorns normal ger mätningar inomhus relativt stabila värden upp 

till en och en halv meter. För mätningar utomhus ges relativt stabila värden vid avstånd på en meter. 

 

Figur 30. A & B. Mätvärden vi en respektive en och en halv meter. Planet är vinklat 20 grader mot sensorns normal. 

 

Test av funktion i regn 
För att verifiera att systemet uppfyller kravet på funktion i alla väder (se kravspecifikation 0) testades 

sensorns funktion vid regn.  

Då varken sensorn eller styrelektroniken är vattentålig för närvarande är det inte praktiskt att 

genomföra testet i riktigt regn utomhus. Istället testades sensorn i en dusch. 

Sensorn placerades utanför duschutrymmet och mätte avståndet till en vägg i duschen. Ljudpulsen 

blev då tvungen att färdas genom vattnet som kom från duschen, vilket i någon mån kan simulera 

användning i regn. 
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Figur 31. Två tester av sensorns funktion i regn. 

Testerna visar att signalen blir ordentligt påverkad av regnet och registrerar träffar någonstans mitt i 

duschstrålen, vilket bör innebära att pulsen träffat en vattendroppe (se Figur 31). 
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Detta innebär att sensorn inte uppfyller de krav som ställts på sensorns funktion oavsett väder (se 

Kravspecifikation 0).  

Test av funktion i trädgårdsmiljö 
För att testa sensorns funktion i en trädgårdsmiljö fick sensorn försöka mäta avståndet till en buske, 

vilket är något som väl kan förekomma i en trädgård. Busken var av relativt gles typ och kan väl 

representera en typisk trädgårdsbuske. Det förekommer givetvis buskar som är både tätare och 

glesare. 

Sensorn placerades 65 centimeter från buskens stam (se Figur 32).  

 

Figur 32. Mätning av avstånd till buske. 

Testet visar extremt ostadiga värden som beror på att sensorn ser buskens löv och grenar som rör 

sig.  

Detta visar att med dessa sensorer och den inställning som används i testerna kommer inte 

gräsklipparen att kunna arbeta alltför nära denna typ av buskar. Mätningarna är allt för instabila för 

att kunna ge någon egentlig precision.  

Diskussion 
De första testerna visar att den valda sensorn inte fungerar optimalt i utomhusmiljö, men att vid 

framförallt kortare avstånd kan sensorn ge tillfredställande svar. Detta innebär att sensorn bör kunna 

uppfylla de krav som ställts på sensorns avståndsförmåga.  
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Värt att notera är även att de första testerna utomhus gjordes på dagtid vid en temperatur på 

omkring 15 grader Celsius och måttlig vind. Vid andra förhållanden kan resultaten skilja sig från de 

som visats här. 

I testet där avståndet till en buske skulle mätas gjordes också under dagtid, men med en temperatur 

på omkring 23 grader Celsius och nästan vindstilla. 

Test av fullständigt system 
Testandet av systemet i sin helhet börjar med ett väldigt grundläggande funktionstest: Roboten åker 

rakt fram inomhus mot en stillastående person.  

Systemet registrerade kollision vid ett av tio försök. 

Test av system med en sensor  
Då testerna av systemet med fyra sensorer fungerade under förväntan testades systemet även med 

bara en sensor inkopplad. I övrigt ser uppställningen ut som i föregående test. 

Uppdateringshastigheten är samma som i tidigare test av fullt system. 

I detta fall registrerar systemet träff ungefär varannan gång, dock vid olika avstånd. 

Avståndsmätning stillastående 
För att undersöka anledningen till de dåliga resultat som det fullständiga systemet ger gjordes ett 

test av sensorernas funktion stillastående. Misstanken är att resultaten blir sämre av en inexakthet i 

gräsklipparen hastighet samt att sensorerna eventuellt blir störda av klipparens motorer. Sensorerna 

mäter avståndet till tidigare nämnda träskiva som är placerad ungefär 70 centimeter från sensorerna. 

Sensor två och tre är dock placerade två centimeter farmför sensor ett och fyra. 

 

Figur 33. Stillastående avståndsmätning med alla fyra sensorer samtidigt. 

Testerna visar på mycket sämre resultat än då testet gjordes med enskilda sensorer (jämför Figur 33 

med avsnitt 0). Mätvärdena variera kraftigt mellan ett spann på ungefär tre till fyra centimeter. 

Klipparens motor verkar inte ha påverkat signalerna nämnvärt. 

Avståndsmätning vid rörelse 
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Tester gjordes av sensorernas funktion vid rörelse utan sökalgoritm och kollisionsvillkor. 

Gräsklipparen placerades 165 centimeter från en träskiva och rörde sig med en hastighet av 14 

centimeter per sekund mot skivan i ena testfallet (se Figur 34) och 30 centimeter i sekunden i det 

andra fallet (se Figur 35). 

 

Figur 34. Avståndsmätning i en hastighet på 14 cm/s. Avvikelserna beror på att sensorerna upptäcker andra "hinder" i sin 
omgivning. 

 

Figur 35. Avståndsmätning vid en hastighet på 30 cm/s. Sensorernas låga uppdateringsfrekvens visar sig här i form av de 
långa avstånd som gräsklipparen färdats mellan varje mätning. 

Sensorernas mätningar visar i båda fallen på signaler med lägre precision än vad som önskas samt att 

den låga uppdateringshastigheten påverkar resultatet. 

Diskussion 
Testerna visar tyvärr tydligt att dessa sensorer inte ger tillräckligt robusta mätvärden för att kunna 

användas i den här typen av tillämpning. Förmodligen skulle viss signalbehandling av sensorernas 

mätvärden kunna avhjälpa problemet en aning men inte tillräckligt för att klara av extremare 

förhållanden så som regn. 
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Dessutom visar sig sensorernas uppdateringsfrekvens vara ett större problem än väntat. Eftersom att 

mätningarna redan är så ojämna gör den låga uppdateringshastigheten att systemet har svårt att 

hinna upptäcka hinder i god tid. Förmodligen skulle detta kunna lösas om den önskade upplösningen 

i mjukvaran minskades till fem centimeter istället för en. Men detta skulle istället innebära att 

funktionen hos gräsklipparen blir lidande då den inte kommer kunna arbeta så nära hinder som 

önskat.   

Slutsatser 
Slutsatserna av detta examensarbete är: 

• Gräsklipparens miljö, tillsammans med det faktum att gräsklipparen är en konsumentprodukt 

som måste fungera med minimal inblandning av användaren till ett lågt pris, gör problemet 

komplext. 

• De flesta system som används i dag för att lösa liknande problem är för dyra för denna typ av 

produkt. 

• Ultraljudsensorer och ”structured light” är de system som bedöms bäst uppfylla ställda krav. 

• Maxbotix ultraljudssensorer XL-MaxSonar-EZ2 uppfyller inte de krav som ställts i den 

konfiguration som använts i detta examensarbete.  

• Sökalgoritmen som används kräver antingen sensorer med högre uppdateringshastighet eller 

robustare mätvärden för att fungera. 

• Det krävs mer arbete för att utveckla ett system som uppfyller alla ställda krav. 

 

Avslutande diskussion 

Val av sensor 
Vid undersökning av de tekniker som används för avståndsbedömning påträffades som tidigare 

nämnts ett antal system som idag används i likande miljöer som gräsklipparen, främst inom bil och 

jordbruksindustrin. Gemensamt för dessa är att priset ligger långt över vad som är aktuellt i en 

produkt som denna förutom i fallet med backsensorer. Dessa använder nästan uteslutande ultraljud 

men avfärdades till en början på grund av den låga upplösningen som de flesta av dessa system har. 

Detta avfärdande kom i examensarbetets slutskede att kunna omvärderas efter en närmare 

undersökning av Boschs system Park Pilot (Bosch Engineering GmbH). Detta system ska enligt Bosch 

själva ha en upplösning på centimeternivå och används i flera kända bilmodeller. En stor fördel med 

system som används i bilindustrin är att priset snabbt sjunker för system som massproduceras. Då 

tiden inte tillåter har inte detta system undersökts närmare än så.  

Den sensor som trots allt valdes är inte optimerad för att fungera i utomhusmiljö men ”bör kunna 

fungera utmärkt” som detta trots allt, enligt tillverkaren om den bara kapslas in för att skyddas mot 

väta. Detta skydd brukar bestå av, utöver skyddet för elektroniken, ett tunt membran framför 

sensorn som kan oscillera i takt med piezoelementet. Membranet skyddar då sensorn i utbyte mot 

en viss förlust i effekt och känslighet. Just denna förlust i känslighet skulle kunna vara till fördel i en 

störig utomhusmiljö och i ett system med flera sensorer som kan störa varandra. Även att välja en 
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sensor med lägre effekt kan visa sig vara en fördel. Den sensorn som valdes har ett maximalt 

mätavstånd på 4,5 meter, vilket är långt mer än vad som behövs för detta system. Ett större 

maximalt avstånd innebär också större möjligheter för pulser att ”överleva” en längre tid om den 

studsat fel någonstans (se Falska signaler 0). Om hänsyns skulle tagits till detta kan resultaten ha 

blivit något bättre. 

Filtrering av mätresultat 
Då man tittar på resultaten från testerna är den första tanken som slår en att man borde filtrera 

mätvärdena från sensorerna. I testerna av en enskild sensor filtreras signalen något; bara mätvärden 

som upprepats tre gånger i följd registreras. Trots detta ger signalen fantastiskt dåliga resultat både i 

utomhusmiljö och vid simulerat regn. Dessutom är signalen redan hårdvarufiltrerad av sensorn.  

Vid test av hela systemet visas det rätt tydligt att systemets låga uppdateringsfrekvens kan vara ett 

problem, speciellt vid högre hastigheter. Om det dessutom tillkommer mer filtrering i systemet 

innebär detta att uppdateringsfrekvensen kommer att påverkas ännu mer.  Anledningen till den låga 

uppdateringshastigheten beror som tidigare nämnts på behovet av att låta ”gamla” signaler klinga ut. 

Kombination av flera sensortyper 
Eftersom att de olika sensorerna har olika fördelar och nackdelar är en naturlig tanke att de borde gå 

att kombinera sensorer för att få ett väldigt robust system. Exempelvis användning av ett 

datorseende då ljusstyrkan är tillräcklig, för att sedan använda laser vid tillfällen då bakgrundsljuset 

inte är tillräckligt räcker till för kameran. Ett stort problem med dessa kombinationslösningar är dock 

priset. Många sensorer är för dyra var för sig, tillsammans är det förstås ännu värre. Ytterligare ett 

problem är också den fysiska plats som två separata sensorer kommer att ta. 

En kombination som däremot skulle kunna vara intressant är att använda flera kapacitiva sensorer 

längs karossen som en form av redundant system till den primära lösningen. På så vis kan 

gräsklipparen hinna bromsa ner något om ett hinder skulle missas. 

 

Framtida arbete 
För vidare arbete görs följande rekommendationer: 

• Undersök andra typer av ultraljudssensorer, exempelvis Boschs Park Pilot eller Maxbotixs LV-

Maxsonar. Ultraljud kan fortfarande vara ett alternativ om sensorer med bättre 

utomhusegenskaper används. 

• Undersök möjligheten att bygga och testa ett system med structured light. Att döma av 

andra projekt som använder denna teknik verkar detta vara något som skulle kunna lösa 

problemet. 

• Utvärdera kravet att systemet att systemet inte får bestå av rörlig mekanik. Detta krav 

avfärdar system och tekniker som annars skulle kunna vara aktuella kandidater. Exempelvis 

triangulering med Laser. 

• Implementera sökalgoritmen på en mikrokontroller. I dagens prototyp körs logiken på en 

laptop.  

• Använd detta examensarbete som grund för ett liknande examensarbete.  
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Bilagor 
 

System mot krav 

Sensorsystem 

Ser 
långt 
nog 

Ger 
tillräckligt 
hög 
upplösning 

Kan 
implementeras 
på en 
mikrocontroller 

Klarar all typer 
av väder 

Klarar alla 
ljusförhållanden 

Kan 
upptäcka 
alla 
hinder 

Rimligt 
pris 

Kapacitiv sensor Nej Nej Ja Ja Ja Nja Ja 

LASER TOF Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling 

Beror på 
ljuskällan Ja Nej 

LASER Triangulering Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling 

Beror på 
ljuskällan Ja Ja 

Structured Light Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling 

Beror på 
ljuskällan Ja N/A 

Datorseende Ja Ja Nej Ja 
Inte till ett 
rimligt pris Ja Nej 

Swept Focus Ja Ja Ja Ja 
Inte till ett 
rimligt pris Ja N/A 
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Sensorsystem 

Ser 
långt 
nog 

Ger 
tillräckligt 
hög 
upplösning 

Kan 
implementeras 
på en 
mikrocontroller 

Klarar all typer 
av väder 

Klarar alla 
ljusförhållanden 

Kan 
upptäcka 
alla 
hinder 

Rimligt 
pris 

LASER Fasskiftning Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling 

Beror på 
ljuskällan Ja N/A 

LASER Frekvensmodulering Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling 

Beror på 
ljuskällan Ja N/A 

Mikrovågsradar Ja Nej N/A Ja Ja Ja Nej 

Millimetervågsradar Ja Ja N/A Nästan Ja Ja Nej 

Ultraljud TOF Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling Ja Ja Ja 

Ultraljud Triangulering Ja Ja Ja 
Med 
signalbehandling Ja Ja Ja 
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Kopplingsschema.  
Kopplingsschema över hur sensorerna är kopplade till mikrokontroller. 

 


