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Sammanfattning 

 

 

Examensarbetet har utförts på företaget Husqvarna AB vid avdelning Concept & Features 

electric products (EN-NEP). Uppdraget var att utvärdera en alternativ kollisionsmetod till 

deras robotgräsklippare. Metoden som utvärderats går ut på att detektera kollision med hjälp 

av samplad data från en accelerometer samt samplad strömnivå från de bägge drivhjulens 

motorer. 

Den metod som används för att detektera kollision på nuvarande robotar fungerar väl men 

kräver att robotens kaross och chassi rör sig ifrån varandra för att krock skall detekteras. För 

att kunna reducera antalet komponenter och priset på roboten är andra metoder intressanta att 

utvärdera för uppdragsgivaren. 

En algoritm har designats i simulationsmiljö som sedan testats på ”riktigt” genom 

implementation i en Raspberry Pi som kommunicerar med robotgräsklipparen. Om den 

implementerade algoritmen detekterat krock på den samplade datan skickas ett meddelande 

till roboten att utföra sitt inbyggda krockmönster. 

Resultatet som erhölls var ett fungerande system med stor potential. Med fortsatt arbete skulle 

metoden kunna bli en framtida ersättare alternativt ett komplement till nuvarande metod.   
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1 Inledning  

 

1.1 Husqvarna Group AB 

 

Detta examensarbete har genomförts på Husqvarna AB vid avdelningen Concept & Features 

electric products (EN-NEP). Husqvarna är ett företag med en lång och traditionsrik historia. 

Det grundades 1689 som ett vapenfaktori och har sedan starten tillverkat bland annat 

symaskiner, cyklar, motorcyklar och köksutrustning. I dagsläget är Husqvarna världsledande 

inom utomhusprodukter som till exempel robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar 

och trimmers.   

Robotgräsklipparen är en produkt som varit på stark frammarsch de senaste åren. Husqvarna 

är världsledande inom denna produktkategori och var en av de första aktörerna 1995 då de 

släppte sin första robotgräsklippare. För tillfället har Husqvarna många olika modeller i olika 

prissegment. Robotarna har det gemensamma namnet ”Automower” som följs av ett 

modellnummer [2].  

 

1.2 Bakgrund 

 

En robotgräsklippare arbetar inom ett område som begränsas av en slingkabel. Då den kör in i 

ett föremål inom detta område måste det detekteras, så att roboten kan vända om och fortsätta 

att klippa. Den metod som används för att detektera krock på de robotgräsklippare Husqvarna 

har idag, ställer höga krav på mekaniken, eftersom krock detekteras då klipparens kaross rör 

sig ifrån dess chassi. Denna metod begränsar robotens design och kräver många dyra 

komponenter. Att utreda alternativa metoder att detektera krock med är därför i företagets 

intresse.  

 

1.3 Uppgift 

 

Uppgiften är att implementera en krockdetektion med hjälp av data från en accelerometer 

samt mätning av strömmen till de bägge drivhjulens motorer. Implementationen skall ske på 

en klippare med stel kaross.  
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1.4 Syfte  

 

Syftet med rapporten är att undersöka om denna alternativa metod att detektera krock med är 

möjlig och om den är en potentiell ersättare till dagens metod. Undersökningen är av intresse 

för att kunna tillverka en klippare med stel kaross, vilket dels skulle medföra en billigare 

konstruktion då antalet komponenter skulle reduceras, men även kvalitetskänslan skulle 

förhöjas tack vare att klipparen skulle kännas mer gedigen. Robotens design är ytterligare en 

punkt som hämmas av samspelet mellan klipparens chassi och kaross.   

 

1.5 Frågeställning  

 

Är accelerometer och hjulmotorström två lämpliga verktyg att detektera kollision med? Vad 

har de bägge verktygen för egenskaper? Är det möjligt att kombinera deras egenskaper till ett 

enda kollisionssystem eller kan de användas var och en för sig? 

 

1.6 Metod 

 

För att skaffa sig en uppfattning om hur algoritmen skall designas skapas ”inspelningar” av 

data från accelerometer samt hjulmotorer.  Olika tester som innefattar vanlig körning, olika 

typer av kollision samt vissa störmoment ”spelas in”. Data från accelerometer och 

hjulmotorström analyseras i matlab för att se eventuella problem och möjligheter. I matlab 

utvecklas sedan olika ”utkast” till algoritmen som testas på inspelade signaler innan 

implementation i roboten sker.  

 

1.7 Rapportens struktur 

 

Rapportdelen inleds med kapitlet introduktion som ger en beskrivning av de komponenter 

som används i arbetet. Därefter kommer kapitlet genomförande, som beskriver hur uppgiften 

har lösts steg för steg. Rapporten avslutas med kapitlet resultat som innehåller slutsatser, 

analys av resultatet och förslag på förbättringar. Det referenssystem som används i rapporten 

är Harvard-metoden, vilket innebär att referenser sker i den löpande texten.     
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1.8 Avgränsningar 

 

För att kunna fokusera på att designa den algoritm som detekterar krock, har mjukvaran som 

kommunicerar med Automower skrivits av Fredrik Källström, ingenjör på Concept & 

Features electric products Husqvarna AB. Den mjukvara Fredrik skapat sköter samplingen av 

data från accelerometer och hjulmotorer samt de meddelanden som anger till klipparen när 

krock detekterats av algoritmen.  
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2 Introduktion  

 
I detta kapitel behandlas den förstudie som gjort av andras lösningar på problemet, samt en 

beskrivning av de verktyg och komponenter som använts i arbetet.  

 

2.1 Förstudie 

 

Under arbetets inledningsfas studerades andra krocksystem för robotar. Ett av de studerade 

systemen var en robotdammsugare som detekterar kollision med föremål med hjälp av en 

accelerometer. Vid upptäckt kollision vänder roboten om och fortsätter att dammsuga [5]. 

Detektionen sker med hjälp av tröskelnivåer för accelerometerns utsignal. När 

accelerometerns utsignal överskrider ett visst värde anses en krock ha skett och roboten 

vänder om. I undertecknads arbete ansågs tröskelnivåer inte var en lämplig metod att 

detektera krock med på en accelerometer. Detta eftersom den jobbar i olika lutningar till 

skillnad från en robotdammsugare som endast jobbar på plana golv. En metod som beaktar 

den acceleration som sker vid en krock ansågs vara mer lämplig.  

Ytterliggare ett system som använder sig av en accelerometer för att detektera stötar ifrån 

föremål i olika riktningar studerades [6]. Metoden som används för detektion är även här 

tröskelnivåer. Skillnaden från det första systemet är att detta system använder sig av en mer 

avancerad signalbehandling. Bland annat används ett första ordningens differensfilter som gör 

det möjligt att använda tröskelnivåer på ojämna underlag. Detta filter reducerar långsamma 

förändringar som erhålls av körning i backar bland annat. För att särskilja krockar från vanlig 

körning används ett medianfilter. Detta filter testades i undertecknads arbete men var inte det 

som valdes i slutändan, dock är det väldigt likt det filter som valdes och även längden på de 

bägge filtrena var i stort sett detsamma.  

 

2.2 Robotgräsklipparen 

 

Den robotgräsklippare som kommer att användas i detta examensarbete är Husqvarna 

Automower® 320, kommer hädanefter kallas Automower. Den är uppbyggd av ett chassi och 

en kaross som är upphängd i fyra stycken ”pelare”, som kan ses på bilden nedan. När 

karossen stöter in i ett föremål rör sig pelarna. Undertill på varje pelare sitter en magnet fäst 

som rör sig samtidigt som pelaren. Denna rörelse ger upphov till en förändring i magnetfält 

vilket en hall-sensor som sitter placerad i chassit känner av och på så vis detekterar en krock.  
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Under arbete kommer roboten köras utan kaross och ha det utseende som roboten nedan har. 

Utan kaross kommer inga krockar detekteras med hjälp av det befintliga krocksystemet och 

det behöver därför inte inaktiveras i mjukvaran.  

 

 

 

2.3 Accelerometer  

 

En accelerometer är en sensor som mäter acceleration; förändring i hastighet med avseende på 

tid. Mätskalan den använder sig av är g, vilket är jordaccelerationen till följd av jordens 

gravitation. Den genomsnittliga jordaccelerationen vid markytan är ungefär 9.81 m/𝑠2 [4]. 

Accelerometern består av en, två eller tre axlar som mäter acceleration och den kan vara 

uppbyggd på ett flertal olika sätt.  

Den accelerometer som används i detta arbete är STMicroelectronics LIS331DLH [9]. Det är 

en MEMS sensor med digital utsignal som mäter acceleration på tre ortogonala axlar (X, Y, 

Z). Accelerometern kan ställas in att mäta i tre olika storleksordningar. Antingen ±2g, ±4g 

eller ±8g. Eftersom accelerometerns uppgift i denna tillämpning till största del kommer bestå i 

att detektera krock kommer ±8g att användas. Det ger minst känslighet mot de störningar som 

kommer att uppstå i form av stötar då robotgräsklipparen arbetar på ojämna underlag. Det 

större spannet gör att hårda krockar lättare kan särskiljas från brus på signalen. 

Valet av just denna accelerometer beror till stor del på att den redan finns monterad på 

Husqvarna Automower® 320s moderkort. Det medför dels att man slipper att hitta ett 

lämpligt ställe att montera den på men även att den redan är integrerad i befintlig mjukvara i 

roboten.  

 Figur 1. Utseende på Husqvarna Automower utan kaross 
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Moderkortet sitter monterat stabilt baktill på roboten utan några ”glapp”, vilket är nödvändigt 

för accelerometern på grund av dess störningskänslighet för vibrationer. Accelerometerns 

axlar blir enligt bild nedan då den sitter monterad på roboten: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hjulmotorström 

 

Den ström som de bägge drivhjulens motorer förbrukar, kommer att kallas hjulmotorström. 

Hjulmotorströmmen kommer att bli det andra verktyget för att detektera krock. 

Förhoppningen är att sampling av nivån på den med en hög hastighet, kommer att kunna 

användas för att detektera då roboten har kört in i något. Tanken är att den kommer att 

användas som ett komplement till accelerometern vid långsamma retardationer som inte 

kommer att ge utslag på accelerometern.  

 

  

Z-axel 

Y-axel 

X-axel 

Figur 2. Demonstration av monterad accelerometers axlar. 
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3 Genomförande 

 

3.1 Raspberry Pi 

 

För att kunna logga mätdata från accelerometer och hjulmotorström används en extern enhet 

som kan kommunicera med robotgräsklipparens system. Den enhet som valts i detta arbete är 

enkortsdatorn Raspberry Pi (RPI) [11]. Fördelen med den är att den är så liten att den får plats 

i roboten, den har 8 stycken GPIO (General purpose input/output) att tillgå, den har två USB-

ingångar samt att den går att koppla upp till ett nätverk. I Automower loggas redan data från 

accelerometer samt hjulmotorer, RPI behöver därmed endast fråga efter samplad data från 

Automower. Den samplade datan skall sedan behandlas i krockalgoritmen i RPI. Om 

algoritmen anger att en krock skett, skall RPI ge ett kommando till klipparen att utföra sitt 

inbyggda krockmönster. Automowers inbyggda krockmönster innebär att den backar ifrån 

föremålet den krockat med, svänger runt 270º och kör ifrån platsen.  

 

3.2 Uppsättning av hårdvara till RPI 

 

Designen av mjukvaran som ser till att kommunikationen mellan Automower och RPI 

fungerar ingår inte i min uppgift. Däremot ingår hårdvaran. Det vill säga att strömförsörja RPI, 

samt välja en lämplig kabel att löda iordning kontakterna på, så att de bägge enheterna kan 

kommunicera med varandra.   

 

3.2.1 Strömförsörjning  

 

För RPI sker strömförsörjningen vanligtvis via en MicroUSB-kabel, men eftersom den 

matning som finns att tillgå är 18 V likspänning från Automowers batteri var en 

spänningsomvandlare tvungen att användas. Valet föll på DC/DC-omvandlaren TRACO TSR 

1-2450 [10]. Den omvandlar spänningar mellan 6.5 och 32 V ner till 5 V (1000 mA). Valet av 

komponent är baserat på att den klarar av den inspänning som Automowers batteri har samt 

att den levererar den spänning och ström RPI behöver. En annan fördel med TSR 1-2450 var 

smidigheten, den var så liten att det enkelt gick att limma fast den på RPI:s yta. 

En bild på TRACO TSR 1-2450 tillsammans med pin-konfigurationen kan ses i bilden nedan. 
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Att mata RPI genom MicroUSB-porten, där den vanligtvis matas var krångligt och därför 

matas RPI med hjälp av sina testpunkter TP1 och TP2. På bilden nedan kan man se 

inkopplingen av spänningsomvandlaren. På det vänstra benet matas omvandlaren med 18 V 

från batteriet. På mittbenet fås jord från Automower, den delas även ner till RPI:s TP2, så att 

alla tre enheterna får samma jordpotential. Det högra benet på spänningsomvandlaren 

levererar 5 V till TP1 på RPI. 

 

Figur 4. Strömförsörjning av Raspberry Pi. 

 

Kabeln som används för matning är en 10-polig flatkabel. I andra änden av kabeln sitter en 

10-polig hankontakt. Den kopplas in på Automowers moderkort via en AUX-port.  

 

Figur 3. Traco TSR 1-2450. [10]. 
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3.3 Sampling av data 

 

Automower har i sitt originalutförande en inbyggd funktion där den samlar data från 

accelerometern samt hjulmotorerna i frekvensen 1000 Hz. Till en början skrivs samplad data 

som erhålls i RPI ner som vektorer i en CSV-fil, för analysering i Matlab.  

Den data RPI erhåller från Automower kommer inte sample för sample, den kommer i  

dataströmmar med 1 till 40 enheter. Varje enhet innehåller fem samples, ett från vardera axel 

på accelerometern samt från bägge hjulmotorerna enligt bild nedan. (x, y, z) representerar de 

tre axlarna på accelerometern medan lw står för vänsterhjulmotor (left wheel motor) och rw 

höger hjulmotor (right wheel motor). Bilden nedan visualiserar den data som beskrivits.  

 

 

Figur 5. Utseendet på datan RPI erhåller. 

    

3.3 Simulering av accelerometerdata i Matlab 

 

Första steget i designen av algoritmen som skall detektera krock, är att utvärdera den data som 

samplas från Automowers accelerometer. Testkörningarna görs för att få svar på i vilka fall av 

kollision som kan detekteras med hjälp av accelerometern. Matlab används för att analysera 

datan. Det är ett smidigt verktyg för ändamålet, eftersom det har mycket bra plotfunktioner 

och är enkelt att göra simuleringar i.  

 

3.3.1 Testkörning på gräsmatta 

  

Nedan är en bild av hur plottad data från accelerometerns x-axel ser ut vid körning rakt fram 

på en gräsmatta, inspelningstiden är knappt tio sekunder. x-axeln är den som är mest 

intressant för krockalgoritmen, eftersom det är den som kommer få utslag vid en krock rakt 

framifrån. 
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Figur 6. Samplad data från accelerometerns x-axel vid ”vanlig” körning på gräsmatta. 

 

Som kan ses på bilden varierar datan mycket upp och ner i amplitud, dels på grund av att den 

kör på en gräsmatta som är oregelbunden men även för att det ligger ett brus på signalen. 

Detta kan åskådliggöras bättre genom att kolla på ett kortare intervall av samples enligt bilden 

nedan. Figur 8 består av samma inspelning som figur 7, men åskådliggör endast en tiondel av 

samplena. På den ”inzoomade” signalen i figur 8 kan tydligare ses att en överton ligger på den 

samplade accelerometerdatan. 

 

 

Figur 7. Samplad data från accelerometerns x-axel med ett kortare intervall. 
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3.3.2 Krock med fast föremål  

 

För att få en uppfattning om hur stort utslag en krock med ett fast föremål ger gjordes flera 

testkörningar. Nedan är ett exempel på ett sådant test. Roboten kör rakt fram tills den stöter in 

i krockföremålet, som i detta fall består av en Europapall. På bilden nedan ses ett stort 

negativt utslag vid punkten då kollision inträffar (ungefär 8000:e samplet). Att det blir ett 

negativt utslag är till följd av att den kraft som påverkar Automower är motsatt 

referensriktningen på accelerometerns x-axel.  

 

 

 

Figur 8. Samplad data från accelerometerns x-axel. 

   

 

 3.3.3 Krock med mjukt föremål 

 

Bilden nedan är ett testfall där Automower kör in i en buske. Vid denna typ av kollision fås en 

mjukare inbromsning som kan ses på bilden. Roboten börjar inte röra på sig förrän vid sample 

4000, den upphöjda delen som ses strax före den börjar röra på sig är då roboten startas 

manuellt via en knapp.  
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Figur 9. Samplad data från accelerometerns x-axel. 

 

3.3.4 Sammanfattning av granskad accelerometerdata 

 

Som befarat ger krock in i ett mjukt föremål inga stora utslag på accelerometern. Det innebär 

att det blir svårt att detektera den typen av kollision med accelerometer. Att särskilja en mjuk 

krock från körning på en vanlig gräsmatta kommer inte att kunna göras vilket kan ses genom 

att jämföra figur 6 och figur 9. Förändringen i magnitud på signalen mellan dessa två fall är 

marginell. 

Den del av algoritmen som består av accelerometern kommer därför fokusera på att fånga 

krockar som ger stora utslag, främst krockar med solida föremål. Annars är risken stor att 

krock kommer detekteras vid tillfällen då krock inte inträffat. 

Det brus som finns på signalen bör reduceras för att få en mjukare data att applicera 

algoritmen på. Bruset verkar vara av stokastisk typ, alltså vitt brus. För att gå vidare med 

algoritmen bör ett filter som reducerar detta brus skapas. 
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3.4 Accelerometeralgoritm 

 

Algoritmen designas som sagt i en simulationsmiljö, vid designen has hela tiden ett 

realtidssystem i åtanke för att koden skall bli enkel att implementera senare i ”verkligheten”. 

Datan som finns inspelad bearbetas därför i algoritmen sample för sample genom en While-

loop. Eftersom den data som skall behandlas är så brusig skapas först ett filter. 

3.4.1 Moving average filter 

 

Moving average filtret är det mest använda inom signalbehandling, till största del på grund av 

att det är så simpelt att implementera och förstå. Det är optimalt för att reducera vitt brus 

samtidigt som det upprätthåller ett skarpt stegsvar. Det är lämpligt för signaler som är 

tidsberoende men olämpligt för signaler som är frekvensberoende, eftersom det har svårt att 

separera de olika frekvensbanden [8]. 

Det gör att denna typ av filter passar utmärkt för att filtrera data från accelerometern. Att det 

är simpelt att implementera är bra eftersom filtret skall implementeras både i Matlab-kod och 

C#-kod. 

Det finns flera olika slags moving average filter, men till detta ändamål har ett Simple 

Moving Average filter (SMA) valts. Det är ett filter som medelvärdesbildar över M antal 

samples i ett fönster som förflyttar sig i tids led [8]. Formeln är enligt nedan:  

 

𝑦[𝑖] =  
1

𝑀
∑ 𝑥[𝑖 + 𝑗]

𝑀−1

𝑗=0

 

 

Formel 1. Simple Moving Average filter (SMA). 

 

En nackdel med SMA-filtret är att det fördröjer sin utsignal med M/2-samples. En stor 

förändring i signalen, t.ex. en krock skulle därmed ta längre tid att upptäcka, därför görs en 

avvägning mellan hur mjuk signalen som algoritmen appliceras på behöver vara och hur lång 

fördröjning algoritmen tål.  

Ett snabbt system krävs eftersom att koll isionen måste detekteras direkt då Automower stött 

in i ett föremål, annars finns risk att kollisionen blir onödigt hård. Flera olika storlekar på M 

testades och storleken som valdes var 10. Det ger en tillräckligt fin kurva att applicera 

algoritmen på samtidigt som det endast fördröjer signalen 5 samples (5 ms). Det är en 

försumbar fördröjning i sammanhanget.  
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Plotten nedan innehåller samma signal från accelerometerns x-axel två gånger. Den gröna är 

ofiltrerad medan den röda har filtrerats genom Simple Moving Average filtret med M=10. 

Som kan ses på bilden får signalen ett mycket mjukare beteende, men man ser även att den 

blir något fördröjd. 

 

 

 

Figur 10. Samma signal från accelerometers x-axel, ofiltrerad (grön) och filtrerad (röd). 

 

3.4.2 Design av accelerometeralgoritm 

 

Algoritmen som skall fånga hårda kollisioner via accelerometern utgår ifrån att detektera 

extrempunkter i den samplade signalen. Genom att sekventiellt spara ner de tre senaste 

samplen från accelerometerns x-axel och jämföra deras amplituder kan extremvärden 

detekteras. En vektor används som skiftar in det senaste samplet från höger enligt FIFO (First 

In, First Out). Varje gång ett nytt sample har skiftats in i vektorn kontrolleras om mitten 

värdet är det största, då har ett maximivärde detekterats. Alternativt om mitten värdet är det 

minsta, har ett minimivärde detekterats. Bilden nedan illustrerar den vektor som beskrevs 

ovan.    
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Figur 11. Vektor som detekterar extrempunkter. 

 

En if-sats detekterar om vektorns mittersta element är ett extremvärde. Att större eller lika 

med och mindre eller lika med används är för att även detektera eventuella terrassvärden. 

Tabellen nedan beskriver hur extremvärdena detekteras med hjälp av data som finns i figur 11. 

För att erhålla maximi- och minimivärden används två olika villkor. Vilka kan ses i tabellen 

nedan. 

 

Villkor: Typ av extremvärde: Detektion: 

1 Maximi alt. Terrass x[i-1] >= x[i] och x[i-1] >= x[i-2]. 

2 Minimi alt. Terrass x[i-1] <= x[i] och x[i-1] <= x[i-2]. 

 

Tabell 1. Extremvärdesdetektion. 

 

För att se hur detektionen av punkterna ser ut gjordes ett test i Matlab. Genom att skriva ut en 

stjärna där varje extremvärde detekterats i signalen kan man se om detektionen av 

extremvärdena fungerar, vilket kan ses i bilden nedan. 
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Figur 12. Accelerometersignal med stjärnor utskrivna där extremvärde detekterats. 

 

Väldigt många extremvärden detekteras, detta till följd av att signalen varierar upp och ner 

hela tiden men även på grund av att terrassvärden detekteras. 

Extremvärdena sparas ner i en 1x2-vektor som även den arbetar enligt FIFO. Den innehåller 

alltså hela tiden det föregående extremvärdet samt det nuvarande. Varje gång ett nytt 

extremvärde skiftas in jämförs de två elementens amplitud samt antal sampels som passerat 

mellan de inträffat, vilket erhålls från en räknare som stegas upp vid varje nytt sample. 

Räknaren motsvarar alltså förändringen i x-led. Med hjälp av denna information kan lutningen 

mellan de bägge punkterna räknas ut, enligt samma metod som lutningen beräknas mellan två 

punkter i ett koordinatsystem. Nedan finns formeln för beräkningen av lutningen och en 

illustration av den tangent som bildas mellan de bägge koordinaterna.  
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𝑘 =
𝑦[𝑖] − 𝑦[𝑖 − 1]

𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑖 − 1]
=

∆𝑦

∆𝑥
 

Formel 2. Beräkning av tangentens lutning. 

 

 

Figur 13. Beräkning av den tangent som bildas mellan två extremvärden. 

 

Som nämndes tidigare, jämförs de två senaste extremvärden med varandra varje gång ett nytt 

detekteras. Vid en krock, som syns i figur 13, blir lutningen mycket stor. De två koordinaterna 

för detektionen är (7990, -168.8) och (8000, -4047) vilket ger: 

 

𝑘 =
𝑦[𝑖] − 𝑦[𝑖 − 1]

𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑖 − 1]
=

−4047 − 168.8

8000 − 7990
=  −421.58 

Formel 3. Beräkning av lutningen k vid krock. 

  

För att bestämma vid vilken storlek på k som en krock skall detekteras, gjordes mycket 

testkollisioner. Flera olika fall av kollision med solida föremål testades för att se hur stora k 

som erhålls vid kollision. Även olika störmoment som skulle kunna ge oönskade detektioner 

testades. Till exempel då Automower kör över en rot eller sten som får hela den att ruska till. 

Ett antal av testerna kan ses i tabellen nedan: 
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Test. Värde på k vid krock. Värde på k vid ”störningsmoment”. 

1 -421.58 -60.58 

2 -369.35 -52.12 

3 -410.20 -36.03 

4 -280.16 -66.32 

5 -305.22 -20.32 

 

Tabell 2. Test av utslag vid krock och ”störningsmoment”. 

 

Som ses på testresultaten är differensen på lutningen stor mellan en störning och en krock, 

vilket är positivt. Det gör att k kan sättas med en så pass stor marginal att inte oönskade 

krockar riskerar att detekteras.  

Valet av k föll till slut på 100, efter mycket simuleringar med accelerometeralgoritmen i 

Matlab. k=100 ansågs ge en tillräckligt stor säkerhetsmarginal samtidigt som den fångade alla 

de hårda krockar som förväntas av den. 

För att göra algoritmen mer robust lades ytterligare ett villkor till. Förutom att lutningen (k) 

mellan de två detekterade extremvärdena måste vara större eller lika med 100, så skall även 

skillnaden i y-led mellan de två punkterna vara större eller lika med 500. Anledningen till att 

detta villkor lades till, var att vid simulering detekterades en oönskad krock då Automower 

körde ner i en grop. Lutningen mellan de två extrempunkterna blev då stor men utslaget var 

inte alls av samma magnitud som vid krock. Detta upptäcktes inte vid de första testen av 

störningsmoment utan senare vid simulering av algoritm.   

 

3.5 Simulering av data från hjulmotorström i Matlab  

    

För att få en bild av hur hjulmotorströmmen varierar vid körning gjordes flera olika testfall. 

Bland annat hur strömmen varierar vid vanlig körning rakt fram, hur stor den blir vid körning 

i en brant backe och hur stor den blir vid en krock. Att kunna särskilja när Automower kört 

fast (krockat) från när den arbetar i olika miljöer är ett måste. Ett annat störningsmoment som 

testats är en oklippt gräsmatta vilket gör att Automower får kämpa mer för att ta sig fram.  

3.5.1 Testkörning på gräsmatta 

 

Nedan visas en plott av samplad data från en testkörning på slät gräsmatta. Som kan ses 

varierar strömmen för de bägge motorerna mycket upp och ner. Detta beror på att motorerna 

är reglerade med en pi-regulator, vilket resulterar i snabbt men något svängigt system. Flera 

tester av vanlig körning som detta gjordes och strömmen överskred aldrig 800 mA. Den blå 

kurvan motsvarar strömmen till vänster hjulmotor och den röda kurvan motsvarar strömmen 

till höger hjulmotor.  
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Figur 14. Strömmen till de bägge hjulmotorerna vid vanlig körning rakt fram. 

 

3.5.2 Testkörning i backe med högt gräs 

 

För att få en uppfattning om hur stor strömmen kan bli gjordes en testkörning i en backe med 

47 procents lutning, oklippt gräs och Automowers klippmotor i sitt lägsta läge (för att 

hjulmotorerna skulle belastas maximalt). Detta är ett extremfall och Automower klipper enligt 

specifikationen endast upp till 45 procents lutning. Strömmen var som störst 1200 mA i detta 

testfall som kan ses i bilden nedan. Flera andra tester med olika lutningar gjordes, men 

strömmen överskred aldrig 1200 mA. Den blå kurvan motsvarar strömmen till vänster 

hjulmotor och den röda kurvan motsvarar strömmen till höger hjulmotor. 
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Figur 15. Strömmen till de bägge hjulmotorerna vid körning i brant backe. 

 

3.5.3 Krock med fast föremål  

 

Flera tester med krock in i solida föremål utfördes. Nedan är en krock in i en Europapall. Som 

kan ses stiger strömmen till väldigt höga nivåer snabbt, tack vare den reglermetod som 

används. Anledningen till att den högra hjulmotorns ström (blå kurva) inte blir lika stor är för 

att det hjulet spann, då klipparen stötte in i pallen. Den blå kurvan motsvarar strömmen till 

vänster hjulmotor och den röda kurvan motsvarar strömmen till höger hjulmotor. 
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Figur 16. Strömmen till de bägge hjulmotorerna vid krock med ett solitt föremål. 

  

 

3.5.4 Krock med mjukt föremål  

 

Tester vid krock med mjuka föremål utfördes, detta för att se vilka nivåer på strömmen som 

nås vid den typen av krock och hur snabbt strömmen stiger. Det är svårt att veta när saker 

händer i ”verkligheten” jämfört med det som ses i simuleringarna.  Det är därför svårt att veta 

när man vill att krocken skall detekteras. Bilden nedan visar data för de bägge hjulmotorerna 

då Automower kör in i en buske. 
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Figur 17. Strömmen till de bägge hjulmotorerna vid krock med en buske. 

 

3.5.5 Sammanfattning av granskad data från hjulmotorström 

 

Att särskilja när Automower kört fast (krockat), från då den kör vanligt är inga problem i 

avseende på strömnivå. Att detektera krock genom att kolla på lutningen av 

strömförändringen blir däremot svårt. Detta på grund av att strömstyrkan varierar upp och ner 

väldigt mycket hela tiden. Till exempel blir lutningen på strömkurvan vid krock inte större än 

den lutning som blir vid körning i en backe. Att strömmen varierar på detta sätt beror på den 

aggressiva reglermetoden av strömmen som används i Automower. 

Hjulströmmen är främst tänkt att användas för att detektera mjuka krockar, men eftersom 

även de hårda krockarna ger så stora och snabba utslag på strömmen kommer även dessa 

detekteras. Det är en fördel att hjulmotorströmmen kan ”fånga” bägge typerna av krock, 

systemet blir mer robust då. Om accelerometeralgoritmen skulle missa en krock ”fångar” 

förhoppningsvis algoritmen för hjulmotorströmmen den. 

 

3.6 Algoritm för hjulmotorström   

 

Algoritmen för hjulmotorströmmen designas i simulationsmiljö utefter de inspelningar som 

gjorts vid körning med Automower. I uppbyggnadsfasen has hela tiden ett realtidssystem i 

åtanke, dels eftersom implementeringen i själva roboten senare skall bli enkel men även 

eftersom att algoritmen för hjulmotorströmmen skall sammanfogas med 
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accelerometeralgoritmen till ett kollisionssystem. Den inspelade datan från 

hjulmotorströmmen bearbetas sample för sample genom en While-loop i Matlab vid 

simulering precis som accelerometerdatan.  

Algoritmen för hjulmotorströmmen detekterar krock när strömmen når onormalt höga nivåer. 

Som nämndes tidigare beror strömmens storlek på hur trögt klipparen går. Därmed är backar, 

ojämnheter och högt gräs olika slags störningsmoment. Genom att hela tiden kontrollera nivån 

på accelerometerns x- och y-axel kan information erhållas angående vilken lutning 

Automower arbetar i. Därmed kan olika strömnivåer tillåtas för olika lutningar. 

Accelerometerns x-axel används för att se lutningen i Automowers körriktning, medan y-

axeln används för att se när Automower arbetar på skrå i backe. Inspelningar har visat att 

arbete på skrå leder till en högre ström till det hjulet som är nedåt i backen, för att klipparen 

skall behålla en rak kurs. 

 

3.6.1 Exponential Moving Average (EMA)   

 

För att få ett lugnare beteende på den data som samplas från accelerometern, som mäter 

lutningen roboten arbetar i, används ett filter av typen Exponential Moving Average. Det är 

ett IIR-filter (infinite impulse response) som använder sig av viktade faktorer som avtar 

exponentiellt [3]. Varje föregående samples vikt avtar exponentiellt och når i teorin aldrig noll. 

Konstanten 𝛂 (alfa) i ekvationen nedan kan varieras mellan 0 och 1, ju närmre 1 desto mindre 

påverkan får äldre samples. Eftersom uppgiften i det här fallet är att mäta lutningen krävs 

långsamma förändringar, vilket innebär ett litet 𝛂. Utsignalen från filtret kan beräknas 

rekursivt enligt formeln: 

𝑆[1] =  𝐴𝑐𝑐𝐷𝑎𝑡𝑎[1] 
𝑆[𝑡] =  𝛼 ∗ 𝐴𝑐𝑐𝐷𝑎𝑡𝑎[𝑡] + (1 − 𝛼) ∗ 𝑆[𝑡 − 1] 

Formel 4. Exponential Moving Average Filter. 

 

För att bestämma storleken på 𝛂 gjordes flera tester med olika värden. En avvägning fick 

göras mellan hur snabbt systemet behöver vara och hur noggrant det behöver vara. Efter tester 

i en liten brant kulle, som kan ses som ett extremfall där lutningen på accelerometeraxlarna 

ändras väldigt fort så valdes 𝛂 till 0.01 till slut. 

 

Nedan är en plot som visar samma signal två gånger, den röda är ofiltrerad medan den blå är 

filtrerad genom EMA-filtret med 𝛂 = 0.01. Som kan ses förändras accelerometerns nivå 

mycket mjukare efter filtrering. Automower har i testet kört över den kulle som beskrevs i 

texten ovan.   
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Figur 18 Accelerometerns x-axel. Blå kurva filtrerad genom EMA-filter och röd kurva ofiltrerad. 

 

3.6.2 Design av algoritm för hjulmotorström 

  

Algoritmen som detekterar krock med hjälp av hjulmotorströmmen kontrollerar amplituden 

(strömstyrkan) på varje sample från de bägge hjulmotorerna. För olika lutningar tillåts olika 

nivå på strömmen utan att krock detekteras. 

Automower är specificerad för att klara lutningar upp till 45 %. Intervallet 0-45% har därför 

delats in i 3 delintervall. 1 % lutning motsvarar 10 punkter i amplitud från accelerometern, 

förhållandet är linjärt. En if-sats används med två olika villkor för att kontrollera i vilken 

lutning Automower arbetar. Om inget av villkoren för intervall tre eller två är uppfyllda äntras 

automatiskt intervall ett. Ingen skillnad görs mellan lutning på x- och y-axel, det räcker att 

absolutvärdet på antingen x- eller y-axeln är inom intervallet. Accelerometervärdet a 

motsvarar x eller y i tabellen (a = (x || y)). Intervallen är enligt följande: 

 

Intervall Lutning m Accelerometervärde a, (absolutvärde)  Maximal ström 

1 m < 15 % a < 150 i > 1200 mA 

2 15 % <= m < 30 % 150 <= a < 300 i > 1400 mA 

3 m >= 30 % a >= 300 i > 1600 mA 

 

Tabell 3. Intervall för tillåten ström vid olika lutningar. 
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Tester gjordes med två till fem olika intervall. Att valet föll på tre berodde främst på att det 

ansågs tillräckligt känsligt. Fler intervall ansågs inte ge bättre resultat eftersom 

accelerometerns noggrannhet i mätning av lutningen är begränsad. Den påverkas av 

störningar från ojämnheter och är inte så precis att tre eller fem intervall gör någon skillnad.   

Storleken på strömmarna har valts utifrån de testkörningar som gjorts. Vid plant underlag 

erhölls aldrig en ström större än 800 mA och en marginal på 400 mA lades till för att minska 

risken för falsk detektion av kollision. Samma sak gjordes för det översta intervallet, där 

överskred aldrig strömmen 1200 mA vid en testkörning i backe med 47 % lutning. En 

marginal på 400 mA lades till även här. Intervallet i mitten tilldelades en ström mitt emellan 

de yttre intervallen. Storleken på marginalerna blev fastställda först efter provkörningar 

i ”verkligheten”, när koden var implementerad i RPI. 

Flödesschemat nedan illustrerar hur varje sample från höger och vänster hjulmotor 

kontrolleras: 

 

Figur 19. Flödesschema för att detektera krock med hjulmotorström. 
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3.7 Implementering av algoritm i C# 

  

Det program som samplar data via Raspberry Pi som använts vid simulering, är skrivet i C#. 

Samma program modifieras, så att den data som tidigare skrivits ner i en CSV-fil istället kan 

behandlas i realtid. De bägge algoritmerna implementeras i en krock-klass i form av var sin 

bool-funktion där den samplade datan behandlas och krock kan detekteras.  

Nedan är en bild över hur strukturen av koden är uppbyggd, alla beståndsdelar beskrivs mer i 

detalj senare i detta avsnitt.  

 

 

Figur 20. Kodens struktur. 

  

 

3.7.1 Klassen Datalog 

 

Som beskrivs i inledningen under avgränsningar, är den kod som sköter samplingen av data 

redan skriven av en annan person än undertecknad. Det som beskrivs från klassen Datalog är 

endast det som är framtaget i examensarbetet och programmerat av undertecknad.   

Samplad data som erhålls kommer i 1-40 enheter i taget med 5 samples i vardera (x, y, z, lw, 

rw). Var enhet bearbetas i en for-loop, omedelbart då den erhålls. I denna for-loop skickas 

först datan vidare till void-funktionen AddData() som beskrivs närmre längre ner i texten. I 

samma foreach-loop kontrolleras även med en if-sats om någon av de två bool-funktionerna 

DetectCollisionOnX() eller DetectCollisionOnMotors() är sann, om så är fallet skickas ett 

kommando till klipparen att utföra sitt inbyggda krockmönster. 
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3.7.2 Klassen CollisionDetection 

 

CollisionDetection är en klass som innehåller flera olika funktioner vilka bygger upp den 

algoritm som detekterar krock. De olika funktionerna beskrivs var och en för sig nedan.  

Bool DetectCollisionOnX() - är en bool-funktion som motsvarar den accelerometeralgoritm 

som designats i Matlab. Algoritmen är identisk med den som skapats i Matlab, det enda som 

ändrats är vilket programspråk den impementerats i. Varje sample från accelerometerns x-axel 

går igenom denna funktion och om en krock har detekterats blir funktionen sann.  

Bool DetectCollisionOnMotors() - är en bool-funktion som motsvarar den algoritm för 

hjulmotorström som designats i simulationsmiljö. Implementeringen är likadan som den som 

gjordes i Matlab, den enda skillnaden är programspråket. Varje sample från de bägge 

hjulmotorerna går igenom denna funktion och om en krock detekteras blir funktionen sann. 

Void AddData() – En void-funktion som lägger till varje nytt erhållet sample. SMA-filtret 

som används för att filtrera accelerometerns x-axel till accelerometeralgoritmen finns i denna 

funktion. Filtret använder sig av en kö som är tio element lång. Över dessa samples sker en 

medelvärdesbildning. I denna void-funktion beräknas även de bägge EMA-filtrens värden för 

accelerometerns x- och y-axel som används för att mäta lutningen i algoritmen för 

hjulmotorströmmen.  

Bool IsMaxima() – En bool-funktion som agerar underfunktion till DetectCollisionOnX. Den 

kontrollerar om det aktuella samplet är ett extremvärde, om så är fallet returneras sant. 
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4 Resultat  
 

I detta avslutande kapitel summeras examensarbetet med en slutsats samt en analys av 

resultatet. Kapitlet avslutas med förslag till framtida förbättringar och utvecklingsmöjligheter.  

 

4.1 Slutsats  

 

I denna rapport har en algoritm som detekterar när en robotgräsklippare stöter in i föremål 

presenterats. Den är uppbyggd av två detektions delar; stora utslag på accelerometer samt hög 

strömnivå på hjulmotorer.  

Algoritmen har testats i ”verkligheten” med robotgräsklipparen. Detta har gjorts genom att 

implementera algoritmen i en RPI, som kommunicerar med robotgräsklipparens moderkort. 

Goda resultat har erhållits vid de testkörningar som gjorts. Att detektera krock med hjälp av 

dessa två verktyg är absolut möjligt. Med hjälp av accelerometern detekteras endast hårda 

krockar med solida föremål, medan med hjälp av hjulmotorströmmen kan både hårda och 

mjuka krockar detekteras.  

Eftersom algoritmen är uppbyggd i två oberoende delar skulle delen med accelerometern 

kunna uteslutas om det skulle vara önskvärt. Detektion med hjälp av hjulmotorströmmen är i 

nästan alla fall snabbare och den fångar som sagt alla typer av krockar.   

 

4.2 Analys av rapportens resultat  

 

Det resultat som erhållits visar att det finns goda möjligheter att använda accelerometer samt 

hjulmotorström för att detektera kollision i framtida robotgräsklippare. Den del som gav mest 

lovande resultat var hjulmotorströmmen och förmodligen skulle den totala algoritmen klara 

sig bra med bara den delen. 

Man bör dock ha i åtanke att den detektionsmetod som används på accelerometern inte 

behöver vara den mest effektiva, det är möjligt att man skulle kunna få mer användning av 

den om detektion skedde på ett snabbare sätt. Den metod som valts att detektera med är 

förhållandevis långsam eftersom signalen först fördröjs vid filtreringen av insignalen men 

även för att man måste vänta tills utslaget på accelerometern nått sitt maximum. 

Det skulle dock enbart bidra till att fånga hårda krockar snabbare. En slutsats man kan dra är 

att det inte går att använda enbart accelerometern i ett krocksystem, eftersom den inte 

detekterar alla typer av krockar, vilket befarades redan innan tester utfördes.  
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Algoritmen för hjulmotorströmmen fungerar som nämnts tidigare bra, men den har vissa 

nackdelar. I algoritmen jämförs strömmens nivå med ett ”maxvärde”. Problem med detta kan 

vara att varje producerad robot har en viss skillnad i strömförbrukning. Det är därför viktigt 

att ha stora marginaler i de strömnivåer som tillåts. De nivåer som används i detta arbete har 

fungerat väl och endast gett ett fåtal oönskade kollisioner. Att göra tester av algoritmen på 

många olika robotar är viktigt för att se hur stor skillnad det är mellan olika robotar.  

Den ström motorerna drar påverkas även av yttre fysiska krafter. Algoritmen tar hänsyn till 

backar, men vad händer då klipparen har samlat på sig ett tjockt lager med blött gräs runt 

hjulen? Ett annat frågetecken är hur kommer motorernas strömförbrukning ändras med tiden? 

När lagren i hjulen börjar bli slitna kommer förmodligen en högre ström att krävas för att 

driva roboten framåt. För att få svar på denna typ av frågor krävs långtidstester av algoritmen. 

Under detta examensarbete har endast kortare tester gjorts på grund av tidsbegränsning, därför 

har endast de största och mest uppenbara svagheterna avslöjats.  

Den största fördelen med det framtagna krocksystemet är framförallt enkelheten. Det behövs 

inga extra komponenter på den robotgräsklippare som använts, de verktyg metoden kräver 

finns redan på roboten. I princip, skulle den framtagna metoden kunna implementeras direkt i 

Automower. Att den har ett rörligt chassi är inget problem, krockar detekteras ändå.  

I framtida modeller skulle robotens mekaniska uppbyggnad kunna se helt annorlunda ut. Den 

krockmetod som används på dagens robotar kräver som sagts tidigare, att chassiet och 

karossen rör sig ifrån varandra, vilket inte skulle vara nödvändigt med den framtagna 

krockmetoden. Fördelar med att inte behöva anpassa klipparen efter att chassit och karossen 

rör sig ifrån varandra är framförallt kostnads- och designmässiga. En fast kaross kräver färre 

komponenter och ger större friheter i designen. 

 

4.3 Framtida förbättringar och utvecklingsmöjligheter 

 

När Automower arbetar så tolereras olika strömmar beroende på vilken lutning den är i. En 

nackdel som finns i den lösning som beskrivs i huvuddelen är att det inte görs någon skillnad 

mellan positiv (uppför) och negativ (nedför) lutning. Tanken är att en högre ström skall 

tolereras vid körning baklänges i en negativ lutning, men inte framlänges i negativ lutning. 

Att köra framlänges i en negativ lutning kräver nästan ingen ström alls från motorerna medan 

att backa i en negativ lutning kräver en stor ström av motorerna. Detta gör att vid körning 

framåt i en negativ lutning erhålls en onödigt hård krock. Eftersom det inte finns någon 

information om vilken riktning Automower kör i går det inte att särskilja de bägge fallen.  

Om algoritmen i framtiden implementeras i Automower, skulle information finnas om vilket 

håll de bägge hjulmotorerna snurrar åt. Därmed skulle körning baklänges och framlänges i en 

negativ lutning kunna särskiljas. Anledningen till att den datan inte kan erhållas i detta arbete 

är för att det inte går skicka mer data mellan RPI och Automower än vad som redan görs. 
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En annan punkt som bör utvärderas är om karossen skall ha någon slags dämpande del 

framtill för att få mjukare krockar. Att ha en gummilist eller liknande skulle kunna dämpa 

krocken men även ge friktion då Automower kör in i föremål från sidan. Med en plast som är 

hal, finns risk att Automower inte stannar om friktionen är för låg. 
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