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Abstract

Design and construction of rotating LiDAR-system

Simon Ask & Rickard Lindh

Although laser rangefinder technologies have been around for
decades in military, cartography, building, industrial and
research applications it is only in recent years that more
generally applicable and cheaper consumer grade laser range finder
sensors have become available. This project investigates the
possibilities and limitations of creating a mobile 360 degree,
two-dimensional obstacle detection system using off-the-shelf
available electronic components.

Using a Lidar Lite 3 from Garmin Ltd., an Arduino compatible
microcontroller based on Atmel 328P, a Raspberry Pi 3 from The
Raspberry Pi Foundation and an electronic speed controlled
brushless DC motor driving the rotation, it is shown how range
data measurements can be collected, communicated, processed and
displayed at measurement rates between 500 and 1000 Hz. At 5 Hz
update rate of a complete 360-degree data set, this translates to
a worst case angular resolution of 2.5 degrees at ranges reaching
10 meters depending on target reflectivity. Configured for these
faster measurement rates, at static measurements of a white
painted wall, the measurements show a standard deviation of 0.06 m
at a five-meter range, going up to 0.19 m at a range of 10 meters.

A modular and mobile prototype was designed and built. The
modularity allowed testing and verification of two configurations.
Configuration A uses a slip ring for power and data transfer to
the rotating sensor. Configuration B allows the laser range finder
to be stationary and instead rotates a first surface aluminum
mirror positioned at 45 degrees above the sensor.

The measurement results show that increasing range has a notable
adversely effect on the number of successful readings in a setting
demanding faster measurement rates of above 500 Hz. The number of
successful readings decreases at ranges above 5 meters, and this
decrease of successful readings is more pronounced in the
configuration using a mirror to reflect the measurement. The
mirror reflected version does on the other hand allow an
electromechanically simpler, more silent and durable system.

Using a density based clustering algorithm it is shown how person
sized objects in the point cloud data can be robustly detected at
ranges up to 5 meters. 
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Sammanfattning 
Även om lasertekniken har funnits i flera decennier inom branscher såsom försvar, lantmäteri 

och byggindustri, så är det inte förrän under de senaste åren som tekniken har blivit mer 

kommersiellt tillgänglig. Detta projekt undersöker möjligheterna och begränsningarna i 

konstruktionen av ett mobilt 360-grads tvådimensionellt objektsdetekteringssystem med 

användningen av tillgänglig konsumentelektronik.  

 

Med hjälp av Lidar Lite 3 från Garmin, en Arduino-kompatibel mikrokontroller baserad på 

Atmel 328P, en Raspberry Pi 3 och en BLDC motor med tillhörande elektronik, visas det hur 

avståndsmätningar kan hämtas, kommuniceras, processas samt åskådliggöras med en 

uppdateringsfrekvens mellan 500 till 1000 Hz. Vid en rotationsfrekvens om 5 Hz för ett helt 

leder detta till en vinkelupplösning på som sämst 2.5 grader vid avstånd på 10 meter, beroende 

på målets reflektivitet. När sensorn var konfigurerad för snabba mätningar, vid ett avstånd på 

5 meter, erhölls en standardavvikelse på 0.06 m vid statiska mätningar mot en vit vägg. När 

avståndet ökades till 10 meter ökade standardavvikelsen till 0.19 m.  

 

En modulär mobil prototyp har designats och konstruerats. Modulariteten tillåter testning och 

verifiering av två olika versioner av konstruktionen. Den första versionen använder en släpring 

för att tillåta rotation av hela sensorn medan den andra versionen använder sig av en 

aluminiumytspegel som roterar ovanför sensorn i 45 graders vinkel.  

 

Mätresulten visar att ett ökat mätavstånd med krav på mätfrekvenser över 500 Hz också ger ett 

större antal misslyckade mätningar. Vid mätförsök över fem meter ökade antalet misslyckade 

mätförsök för båda mätmetoderna. Antalet misslyckade mätförsök är högre för den reflekterade 

versionen än den direkta versionen. Samtidigt är spegelversionen tystare och potentiellt 

hållbarare än släpringsversionen. 

 

På data insamlad från denna konstruktion har en täthetsbaserad klusteralgorithm körts som 

identifierar objekt inom ett avstånd på 5 meter.  
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Förkortningar och definitioner 

CW Eng. continuous wave,  en moduleringsmetod för avståndsmätning med 

Radar och LiDAR  

FMCW Frequency Modulated Continous Wave, en moduleringsmetod för 

avståndsmätning med Radar och LiDAR. 

FPGA Eng. field programmable gate array, omprogrammerbar logisk krets 

Laser Light amplification by stimulated emission of radiation övs. 

ljusförstärkning genom emmisionstimulerad strålning. 

LiDAR Från 1960 som teleskopord av laser och radar, samtida av bland annat 

National Oceanic Assosication som Eng. Light Detection and Ranging, 

övs. ljusavkänning och avståndsbedömning. 

PIN-diod Diod med en i-region mellan de p- och n-dopade regionerna. Vanligt 

använd för fotondetektion 

RADAR Eng. radio detection and ranging,  upptäckning och avståndsbedömning 

med radiovågor 

SNR Eng. signal to noise ratio, signal-brusförhållande 

TDC Eng. time-to-digital converter, krets för att mäta händelser i tid och 

konvertera till digitala signaler 

ToF Eng. Time of Flight, tiden det tar för en signal att färdas en viss sträcka 
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Vilka är förutsättningarna för att konstruera ett lidarbaserat objektdetekterande system med få 

komponenter, låg budget samt ett litet behov av underhåll? Vilka krav kan ställas på ett sådant 

system och vilka är begränsningarna för ett sådant system? Hur kan ett sådant system utformas 

i fråga om noggrannhet, upplösning och uppdateringsfrekvens? Hur kan mätdatan tolkas med 

avseende på möjligheten att detektera objekt inom mätsystemets räckvidd? 

1.2 Bakgrund 

Användandet av robotteknik har ökat i branscher som detaljhandel (Shed, 2017), 

tillverkningsindustri och transport. För att kunna agera situationsmedvetet behöver dessa 

system tillförlitliga sensorer som kan mäta och diskretisera fysiska egenskaper i omgivningen 

som till exempel ljus, ljud, vibrationer och avstånd. Utvecklingen av autonoma självkörande 

transportlösningar har lett till att intresset för avståndsmätande metoder som inte kräver fysisk 

kontakt så som laser- och radartekniker ökat betydligt. 

1.3 Mål 

Målet med det här projektet är att beskriva, konstruera samt tillverka en prototyp för att 

undersöka prestandan av ett roterande objektdetekterande system byggt på Lidar Lite 3, 

tillverkad av Garmin. Rotationen av mätningarna ska göras på två sätt, dels genom att sensorn 

placeras i horisontellt läge och roteras runt sin centrumpunkt och dels genom att sensorn 

placeras vertikalt för att rotera en 45 graders lutande ytspegel. Spegeln ska placeras ovanför 

sensorn och bryter därmed mätningarna med 90 grader. Genom seriell kommunikation med en 

enkortsdator ska data kontinuerligt analyseras. Målet kan vidare brytas ner i följande delmål: 

 

● Sätta laserbaserade avståndsmätningar för objektdetektering i relation till andra ej 

kontaktbaserade mätmetoder såsom ultraljud- och radarbaserade mätsystem. 

● Beskriva de vanligaste metoderna för avståndsmätningar med laser. 

● Beskriva funktionen av LiDAR Lite 3. 

○ Elektrotekniska principer. 

○ Konfiguration och kommunikation i system. 

● Ge ett förslag på hur ett scannande system med en roterande LiDAR kan designas. 

● Konstruera och tillverka en prototyp över ett system där denna teknik kan demonstreras. 

○ Implementera mönsterigenkännande algoritmer för att tolka data 

○ Kunna detektera objekt inom en radie på 10 meter i realtid. 

● Utföra utvärdering och verifikation mot målbild av systemet. 
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2. Teori 

2.1 Mätteknik 

Sett från ett mättekniskt perspektiv handlar detta projekt om att mäta den fysikaliska 

grundenheten längd [m] i en känd vinkelgrad. En meter är definierad som längden som ljuset 

färdas under 1/299 792 458 sekunder i vakuum (Morris & Langari, 2012, s. 3). Genom att veta 

hur lång tid det tar för ljus att färdas en viss sträcka och genom att veta tidsintervallet som ljuset 

har färdats kan sträckan bestämmas. Genom att rotera mätningarna med en konstant 

vinkelfrekvens [rad/s] och genom att mäta tiden för en nollgradespunkt kan mätningens vinkel 

[rad] i horisontellt plan härledas. 

 

Avståndsmätningar med laser är en aktiv mätmetod, en mätscen bestrålas för att sedan mäta 

reflektionerna av denna bestrålning (Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, s. 2). Figur 1 visar 

ett exempel på ett mätsystems olika delar. I det här projektet är de mätta variablerna ljus, 

magnetfält och klockcykler.  

 

 

Figur 1. Ett mätsystems olika delar (Morris S. & Langari, 2012, s. 6). 

 

Ett mättekniskt system brukar karaktäriseras av dess noggrannhet (osäkerhet), dess precision, 

dess upprepbarhet och dess reproducerbarhet. Med noggrannhet avses hur pass nära det 

uppmätta värdet är det faktiska värdet och ges ofta i procent av det maximala mätområdet. Med 

precision menas graden av frihet från slumpmässiga fel i en mätning. Hög precision behöver 

alltså inte betyda hög noggrannhet. Om mätningar uppvisar en hög precision men låg 

noggrannhet kan detta ofta korrigeras genom att återkalibrera mätenheten. Med hög 

upprepbarhet menas hur nära mätningarna ligger varandra när de sker successivt under kort tid 

i samma mätmiljö. Med reproducerbarhet menas hur pass nära mätresultat av samma storlek 

ligger när lokal, tid och förhållande förändras (Morris S. & Langari, 2012, s. 17-19). 
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2.2 Vanliga metoder för elektronisk avståndsmätning 

2.2.1 Ultraljud 

Ultraljudsgivare är en vanligt förekommande typ av elektromekanisk givare för 

avståndsmätningar. Ultraljud bygger till skillnad från laserbaserade avståndsmätningar inte på 

elektromagnetiska vågrörelser utan mekaniska vågrörelser. Energin i mekaniska vågrörelser 

rör sig i rummet genom förskjutningar av atomerna i det medium som vågen färdas genom. 

Konsekvensen är att mekaniska vågor kommer att färdas olika snabbt beroende på medium och 

temperatur (Harrison, 2009, s. 2-3). Ultraljud är en kategorisering av ljudvågor i 

frekvensbandet över 20 kHz (Morris S. & Langari, 2012, s. 332).  

 

Genom att skapa en ljudvåg med en viss våglängd och mäta tiden som det tar för vågen att 

reflekteras tillbaka till en mottagare kan avståndet härledas. Dessa beskrivs vanligen som time 

of flight-mätningar, tiden det tar för en signal att färdas en viss sträcka. I denna rapport kommer 

denna princip benämnas med den engelska förkortningen ToF.  

 

Som vågfenomen har ultraljud både fördelar och nackdelar mot infraröda avståndsmätningar. 

Ultraljud färdas omkring 100 000 gånger långsammare jämfört med elektromagnetiska vågor. 

Hastigheten ges av termodynamiska parametrar som densitet och temperatur men brukar vid 

20 grader Celsius approximeras till 343 m/s (David & Cheeke, s. 57). Detta innebär att det 

kommer ta ~5,8 ms att göra en mätning på en meter i rumstemperatur. Ultraljud har också en 

begränsad räckvidd i och med att den utsända effekten på signalen snabbt minskar i luft och att 

spridningsvinkeln på energin är stor.  

 

Den begränsade räckvidden och långsamma propageringen i luft gör ultraljud till en mindre 

lämplig metod för att i realtid urskilja och skapa en bild av rummet.  

2.2.2 RADAR 

Radar bygger till skillnad från ultraljudsmätningar, men likt lasermätningar, på 

elektromagnetiska vågor. Dessa fortplantar sig genom ett medium för att reflekteras av ett mål 

varefter de utstrålas till en mottagare. Radarteknik har en lång historia, framförallt i militära 

applikationer och bygger på sambandet mellan elektriska och magnetiska fält såsom beskrivet 

i Maxwells ekvationer. Nedan beskrivs kortfattat de grundläggande samband som delas med 

avståndsmätning med laser samt kortfattat radarmetoder som idag används inom 

fordonsindustrins kollisionsvarningssystem.  

 

Elektromagnetisk strålning består av magnetiska och elektriska fältvågor vinkelräta mot 

varandra, där riktningen kan bestämmas av högerhandsregeln vinkelrätt mot de elektriska och 

magnetiska fälten (Richards, Scheer & Holm, 2010, s. 5). Elektromagnetiska vågor reflekteras 

antingen spegellikt eller diffust. Beroende på våglängden och ytans jämnhet (Richards,  Scheer 

& Holm, 2010, s. 18).  
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Den reflekterande effekten brukar beskrivas med den så kallade radarekvationen: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑙  =  
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆2𝜎

(4𝜋)3𝑅4
       (1) 

 

Där 𝑃𝑡 är effekttoppen på den utsända effekten, 𝐺 är förstärkningen, 𝜆 är våglängden på 

bärvågen, 𝜎 är en faktor som beskriver tvärsnittet på målet (utifrån faktorer som målets storlek, 

form, och ytmaterial), och R är avståndet till målet (Richards, Scheer & Holm, 2010, s.64). 

Notera att den snabbast växande termen är avståndet i nämnaren.  

 

Inom bilindustrin används idag framförallt frekvensmodulerade radarsystem (FMCW) i 24, 77 

och 79 GHz-banden för kollisionsvarning, autonom hastighetsreglering och självkörande 

system.  FMCW bygger på att på olika sätt frekvensmodulera den utsända signalen över en viss 

bandbredd, dela den modulerade utsignalen och mixa den med mottagna signalen (Kissinger, 

2012, s.11). Detta är samma princip som används för FMCW-lidarsystem och beskrivs nedan. 

 

Upplösningen på avståndsmätningen är kopplad till bandbredden på chirpen, det vill säga 

startfrekvensen 𝑓0 och stopfrekvensen 𝑓1. Fujiutsu har visat tester på hur en millimeterradar i 

79 GHz bandet med en bandvidd på 4GHz kan ge horisontell upplösning ner mot 0.18 m 

(Kishida, Shono & Ohguchi, 2015, s. 57). För att kunna avgöra vilken vinkel det reflekterande 

objektet befinner sig på används minst två antenner. Från en enkel reflekterad EM-våg 

(monopuls) kommer då två komplexa mottagna signaler skapas. De två vanligaste metoderna 

är här amplitudjämförelse, som kräver att sändare/mottagare har överlappande strålar, det vill 

säga de är riktade i något skilda vinklar och fasjämförelse, där antennmönstret är lika 

(Kissinger, 2012, s. 12).  

2.2.3 LiDAR 

LiDAR-tekniken är mycket lik radartekniken då båda använder sig av elektromagnetiska vågor. 

Skillnaden är precisionen som går att uppnå i och med dess metod att konstruera de 

elektromagnetiska vågorna. LiDAR använder laser som är en kolinjär stråle. Detta betyder att 

det är enklare att få en mer precis mätning vid en punkt och därmed få högre precision. Denna 

stråle går att konstruera på många sätt men vid mätapplikationer används halvledardioder, 

främst för dess ekonomiska fördelar och enkla konstruktion (DEAnotes, u.å.). Den reflekterade 

effekten kan för LiDAR beskrivas av ekvation 2: 

 

     𝑃𝑟𝑒𝑓𝑙  =  
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑅𝜌𝑑 𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝜋 𝑟2

2𝜋𝑑2
      (2) 

 

Där 𝐺𝑡 är sändarens gain, 𝐺𝑟 mottagarens förstärkning (gain), 𝜌 målets reflektionskoefficient, 

𝜃 infallsvinkel relativt normalen mot målets yta, 𝑟 är radie för mottagarens lins, och 𝑑 är 

avståndet till det reflekterade målet (Amann et al., 2001, s. 15).  
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2.2.3.1 ToF 

Den enklaste och vanligaste metoden för att räkna ut avstånd med hjälp av laser är att skicka 

ut pulser vars reflektion man sedan tar emot och mäter. Tidsskillnaden på den mottagna och 

den skickade signalen korresponderar sedan till ett visst avstånd då ljusets hastighet är känt. 

Sträckan kan räknas ut enligt ekvation 3. 
 

𝑑 =  
𝑐 ⋅ 𝑡

2
                (3) 

 

Där 𝑑 är sträckan, 𝑐 är ljusets hastighet och 𝑡 är tiden det tagit för vågen att komma tillbaka. 

2.2.3.2 Fasskift 

Fasskiftsmetoden bygger på att den utsända effekten moduleras utifrån en sinusvåg. Den 

mottagna vågens fas jämförs sedan med den skickade för att se hur dessa vågor är förskjutna 

gentemot varandra. Fasförskjutningen som erhålls är 2𝜋 gånger den tiden det tagit för vågen 

att ta sig tillbaka för den modulerade vågen. Ekvation 4 och 5 visar hur sambandet mellan 

fasmodulering, mottagen och utskickad spänning ser ut som en funktion i tid.  

 

𝑆𝐸(𝑡)  =  𝐴𝐸[1 +  𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑚𝑜𝑑𝑡)]                               (4) 

 

𝑆𝑅(𝑡)  =  𝐴𝑅[1 +  𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑚𝑜𝑑𝑡 +  𝛥𝜙)] + 𝐵𝑅   (5) 

 

𝑆𝐸(𝑡) är spänningen från den strålade signalen, 𝐴𝐸  är spänningen på den av 𝑓𝑚𝑜𝑑 modulerade 

frekvensen. Den reflekterade signalens spänning 𝑆𝑅(𝑡) består av den mottagna spänningen 𝐴𝑅 

fasförskjuten med 𝛥𝜙 och termen 𝐵𝑅 är interferens. 𝐴𝑅+ 𝐵𝑅utgör den mottagna signalens 

intensitet (Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, s. 18).  

 

𝑆𝑅(𝑡) =  A 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑚𝑜𝑑𝑡 +  𝛥𝜙) + B    (6) 

  

𝐴𝑅+ 𝐵𝑅 kan som ekvation 6 visar slås ihop till en 𝐵term (Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, 

s. 19).   

𝐴, 𝐵, 𝛥𝜙 ges av att sampla den mottagna signalen med en frekvens som är minst fyra gånger 

så stor som den modulerande frekvensen. Detta för att kunna dubbla koddomänen från 

[−
𝜋

2
,

𝜋

2
]till [0, 2𝜋]. En nackdel med denna metod är att det maximala avståndet, då den 

fasförskjutna mottagna signalen ges av 
𝑐

2𝑓𝑚𝑜𝑑
det vill säga när fasförskjutningen överskrider 

periodtiden  (Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, s. 20).  

 

Detta betyder att man kan uppnå en bättre upplösning på mätningarna genom att höja den 

modulerade frekvensen (Paschotta, u.å.). Eftersom fasskiftsförändningen beter sig periodiskt 

är det inte ovanligt att man använder sig av två eller fler olika modulerade frekvenser för att 

avlägsna osäkerheten i mätningarna (Alonso et al., 2011, s. 378).  
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Harmonisk distorsion skapas på grund av att laserdioden inte kan moduleras som en ideal 

sinusvåg och att det finns jitter i samplingen. Sannolikhetstäthetsfunktionen för bruset är ett 

mått på mätningarnas precision och kan approximeras som ekvation 7, där enheterna A och B 

är desamma som ovan.  

 

𝜎𝜌 =
𝑐

4𝜋𝑓𝑚𝑜𝑑√2

√𝐵

𝐴
     (7)  

 

Ekvationen visar på flera intressanta förhållanden som är relevanta vid designval. Med ökad 

inferensintensitet 𝐵 minskar precisionen, och med ökad mottagen amplitud och högre 

frekvensmodulering ökar precisionen. B består delvis den infraröda bakgrundsstrålningen. 

Som visats ovan så minskar dock det maximala avståndet som kan mätas när frekvensen höjs 

(Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, s. 22).  

 

2.2.3.3 FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) chirp 

Med denna metod så skapas en ramp- eller sinussignal som skickas med laser. Den mottagna 

signalen, som nu är tidsförskjuten, och den skickade signalen slås sedan ihop så att en eng. 

beat-signal erhålls. Utifrån frekvensen på denna signal så kan sträckan till föremålet som vågen 

studsade mot räknas ut med ekvation 8. 

 

𝑑 =
𝐹⋅ 𝑐 ⋅ 𝑇

4 ⋅ 𝛥𝑓
       (8) 

 

 

Där F är beatfrekvens, 𝑐 är ljusets hastighet, 𝑇 är periodtiden på ramp eller sinusvågen och   

△ 𝑓 är modulationsfrekvensbandbredden. Frekvensen kan räknas ut antingen genom att räkna 

antalet toppar på signalen eller genom att titta på bredden på signalen för att räkna ut 

frekvensen  (Olyaee et al., 2006, s.14). 
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2.2.3.4 Flash LiDAR, Kinect 

ToF-kameror även kallat matriskameror som den som används i Microsoft Kinect bygger på 

fasskiftsmetoden av en kontinuerligt utsänd våg som beskrivits ovan.  

 

 

Figur 2. Skiss av matrisbaserad ToF-kamera (Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, s. 25). 

 

Figur 2 visar en skiss av hur den matrisbaserade kameran är uppbyggd. I varje element i 

matrisen mäts reflektionen av en specifik punkt lateralt och longitudinellt i rummet. Vid N 

perioder av den modulerande sinusvågen, där N är en funktion av integrationstiden beräknas 

amplitud, intensitet och radiellt avstånd. Varje mätning genererar tre stycken tvådimensionella 

matriser av nämnda storheter, där det radiella avståndet tillsammans med en transform av 

respektive elements position i sin tvådimensionella matris ger en tredimensionell vektor  

(Mutto, Zanuttigh & Cortelazzo, 2012, s. 27).  

2.3 Beskrivna konstruktioner för ToF-pulsade LiDAR-system 

I masteruppsatsen Development of a low-cost laser range-finder (LIDAR) ges ett förslag på 

design och konstruktion av en billig laserbaserad LiDAR för scannande ändamål. Uppsatsen är 

intressant genom att den ger en detaljerad inblick i den elektrotekniska teorin och metoderna 

för att göra snabba avståndsmätningar med LiDAR. 

 

Författarna väljer där en typ av halvledarlaser (eng. edge emitting laser) operativ i 850-950 nm 

våglängd (Kaldén & Sternå, 2015, s. 13). Som detektor för den reflekterade signalen används 

likt beskrivet i patentet för Lidar Lite 3,  PIN fotodioder i förstärkarkrets (Kaldén & Sternå, 

2015, s. 26). 

 

Den av författarna valda metoden bygger på att göra ToF mätningar med en upplösning av 334 

ps eller 3 Ghz. För att kunna hantera dessa tidskrav används en time-to-digital converter-krets 

(TDC) som fungerar genom att låta signalen passera ett antal grindar med känd och precis 

fördröjning och på så sätt kunna sampla en start- och en stopptid (Kaldén & Sternå, 2015, s. 
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33).  Det kan vara värt att notera att (Kaldén & Sternå, 2015) pekar på ett antal svårigheter i att 

konstruera en väl fungerande ToF-LiDAR med billiga komponenter, där framförallt 

detektorkretsens förstärkning och ett godtagbart signal-brusförhållande konstruktionsmässigt 

visade sig vara svårlöst. 

 

Texas Instruments beskriver konstruktionen av ett pulsat TOF-system. Specifikationen är att 

systemet ska ha en upplösning på 55 ps (TI Designs, 2017, s. 2). Likt Kaldén och Sternå, består 

systemet bland annat av en TDC, en  förstärkardel (OPA857), en push-pull komparator 

(TLV3502). Kraven på elektroniken sätts utifrån följande tre kriterier: elektroniken ska från 

tillförd effekt kunna skapa en optisk puls med maximal effekt på minsta möjliga tid, den ska 

kunna filtrera tillbakareflekterad energi utifrån bakgrundsbrus och så noggrant som möjligt 

kunna mäta förfluten tid från skickad puls till mottagen puls (TI Designs, 2017, s. 11). Vidare 

beskrivs förlag hur noggrannhet, precision och upprepbarhet kan analyseras och hanteras. 

Noggrannheten i ett sådant system bestäms främst av tidsfördröjningar i signalhanteringen och 

de tidsförskjutningar som uppstår mellan kretsar, i varierande temperatur spänningsmatning 

och insignal. 

 

 

 

Figur 3. Demonstration av hur ett vandrande fel (eng. walk error) uppstår vid pulsade ToF-

mätningar (TI Designs, 2017, s. 12) 

 

En källa till fel vid pulsade ToF mätningar är så kallade walk errors som visas i figur 3. De tre 

insignalerna till komparatorerna är från samma reflekterade utsignal, men med olika 

reflektionsgrad. Alla signaler har sin peak vid samma tidpunkt, men då de på grund av olika 

energimängd har olika stigtid kommer tröskelnivåerna nås vid olika tidpunkter och olika 

stopptider identifieras för samma mål. Andra felkällor som diskuteras är jitter och brus orsakat 

av komponenterna där bland annat klockstabiliteten är viktig (TI Designs, 2017, s. 12-13).  
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Vidare föreslås ett system för att förbättra SNR och särskilja flervägsmottagningar. Genom att 

ortogonalkoda den utsända signalen och i tidsdomän autokorrelera den mottagna signalen mot 

den utsända signalen kan tröskeln för komparatorn sänkas. Sänks tröskeln så kommer mera 

brus att registreras, men genom korrelationen mot den genererade signalen kan detta brus 

filtreras bort (TI Designs, 2017, s. 15-16). 

2.4 Lidar Lite 3 

2.4.1 Teknisk bakgrund 

Enheten Lidar Lite 3 är en kommersiell produkt som använder sig av ToF-metoden för att mäta 

avstånd och hastighet på objekt. Detta görs med hjälp av en laserstråle vars våglängd ligger i 

det infraröda spektrat (905 nm) (Garmin, 2016, s.2). Sensorn använder sig av en laserdiod för 

att skicka pulserna som sedan analyseras med beräkningar i en FPGA (Garmin, 2016, s.8). I 

databladet för Lidar Lite 3 beskrivs att en matchning mellan referenssignalen som används för 

att modulera lasern och den inkommande signalen från enhetens fotodiod görs. Matchningen 

bygger på kantdetektering. Om inkommande signal matchar referenssignal lagras den. De 

lagrade signalerna summeras sedan tills ett dynamiskt tröskelvärde har uppnåtts där 

medelvärdet av dessas värde ger ett avstånd. Denna metod ger en högre säkerhet mot störningar 

som brus än vanliga ToF mätningar.  

 

I ett patent från 2014 som beskriver en tidigare version av Lidar Lite 3 redogör 

patentinnehavarna även att kostnadsbilden för komponenterna och då särskilt ADC-enheter 

stiger betydligt med ökad samplingsfrekvens. För att kunna göra enheterna billigare föreslås 

olika metoder för att göra en så kallad ”hold and delay” (övs. hålla och fördröja) av den 

mottagna signalen, likt referensdesignen från Texas Instruments, där den inkommande signalen 

från fotodioden leds genom analoga shiftregister med känd signalfördröjning som sedan 

successivt kan samplas i lägre frekvens. En konsekvens av detta är att upprepade mätningar inte 

kan ske snabbare än ADC-enheten kan sampla.  

2.4.2 Inställningsmöjligheter 

Kommunikation med lidarenheten sker antingen genom PWM-signal eller I2C. Genom 

sensorns I2C-kommunikation kan en rad av inställningar göras  för att ändra hur sensorn beter 

sig samt vad som ska mätas. Några viktiga inställningar som används kan ses i tabell 1. 
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 Tabell 1. Viktiga inställningar i Lidar Lite 3. 

Typ av inställning (register) Förklaring 

Mätning, bias correction (0x04) För att kalibrera sensorn mot nuvarande 

yttre parametrar såsom temperatur, enligt 

datablad rekommenderat att göras var 100:e 

mätning.  

Mätning, (0x03) Vanlig mätning utan kalibrering, snabbare 

än föregående. 

Inställning, mätinsamling (0x02) Bestämmer max antal mätningar som 

sensorn får göra innan ett avstånd skrivs till 

register 

Inställning, snabb fastställning (nolla bit 3 i 

register 0x04) 

Om sensorn förutser att ett avstånd har 

hittats innan alla mätningar är klara slutar 

den i förtid för snabbare resultat.  

 

2.5 Spatiala klusteralgoritmer 

För att tyda och tolka de mätpunkter som ingår i ett dataset används RANSAC och DBSCAN. 

Detta är vanliga algoritmer för att tolka mönster i ett dataset och har visats användbara i 

självkörande bilar, bland annat för kantdetektion (Chen & Deng. 2015) (Sukhan, Kwang-Joon 

& Jangmyung. 2013, s. 86).  

2.5.1 DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 

DBScan är en klusteralgoritm först beskriven 1996. Algoritmen bygger på den täthetsbaserade 

klustermetodiken där den grupperar punkter som ligger inom en viss radie till varandra (Ester 

et al. 1996, s. 226). Klusteralgoritmen har två inställningsparametrar, minimalt antal punkter 

för att ett kluster ska skapas och epsilon, avståndet som näraliggande punkter måste ligga inom 

för att kunna bilda ett kluster. 

 

Antalet punkter som används måste vara minst tre, då ett lägre värde inte tar algoritmen till 

nytta. Epsilon kan härledas från en så kallad k-avståndsgraf där avståndet till den närmaste 

punkten räknas ut för varje punkt. Dessa avstånd plottas sedan upp, värdet på epsilon bör ligga 

omkring det område där grafen stiger kraftigt (STHDA, u.å.).  

  



11 

 

2.5.2 RANSAC (RANdom SAmple Consensus) 

RANSAC är en iterativ metod som kan tolka data som innehåller en betydande del stora fel 

och är därför idealisk för analys av t.ex. bilder. Utifrån ett antal punkter approximerar 

algoritmen dessa punkters karakteristiska linje (Fischler & Bolles, 1981, s. 385). Det som gör 

algoritmen speciell är att den ignorerar punkter som inte är inom ett visst tröskelvärde, vilket 

medför att punkter som innehåller stora fel undantas och ett mer korrekt resultat kan 

presenteras.  

 

Algoritmen har fyra inställningsvariabler, S som ställer in det lägsta antalet punkter som krävs 

för att linjen ska vara giltig, N som ställer in hur många iterationer som ska köras, D som är 

tröskelvärdet för det högsta möjliga avståndet från linjen till punkten samt T som innehåller 

antalet punkter för den, för stunden mest matchande linjen. I figur 4 illustreras ett exempel från 

en körning av algoritmen.  

 

 

Figur 4. En samling punkter där algoritmen RANSAC har tillämpats och den 

karakteristiska linjen har hittats och markerats i svart (R. Collins, 2007, s.17).  

2.6 Rotation och vinkelpositionsmätning 

2.6.1 Mekanisk rotation 

Tröghetsmomentet i den roterande kroppen fungerar som ett svänghjul. Givet att rotationsaxeln 

inte accelererar i normalen mot axelns riktning så kommer tröghetsmomentet arbeta för att 

jämna ut förändringar i vridmoment hos t.ex. en motor. Som ses i ekvation 9 behövs mer 

vridmoment ju högre tröghetsmoment konstruktionen har för att accelerationen ska öka 

(Softschools, u.å.). I detta fall då rotationen sker på en cylinder räknas tröghetsmomentet ut 

med ekvation 10 (Nordling & Österman, 2014, s.171). 

 

    𝑇 =  𝐼 ⋅ 𝑎                 (9)  
 

Där 𝑇 är vridmoment, 𝐼 är tröghetsmoment och 𝑎 är acceleration. 
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𝐼 =
1

2
𝑀(𝑅1

2 + 𝑅2
2)                (10) 

 

Där 𝑀 är massa, 𝑅1 är innerradien på cylindern och 𝑅2 är ytterradien på cylindern 

 

2.6.2 Rotation med BLDC-motor och elektronisk fartreglering 

En borstlös DC-motor kan ses som en blandning av en synkronmotor och en vanlig DC-motor. 

Fördelen med motorn är att den inte behöver underhållas, har en linjär vridkurva samt ger lite 

till inget brus till övriga kretsar (Zhao & Yu, 2011, s. 4). Motorn består av en stator och en 

rotor. I rotorn sitter det permanentmagneter som interagerar med spolar som är placerade i 

statorn. Dessa spolar strömsätts och bildar därmed ett magnetfält som drar mot eller från 

permanentmagneterna i rotorn. När denna ström skiftar mellan de olika spolarna i statorn i ett 

roterande mönster börjar även rotorn att rotera.  

 

En elektronisk hastighetsreglerande krets (eng. electronic speed controller, förkortat ESC) 

kontrollerar BLDC-motorerna genom att skicka en ström genom dess spolar i statorn. För att 

veta när respektive ström ska skickas igenom vilken lindning måste rotorpositionen mätas. 

Detta görs antingen via en positionssensor på rotorn, vanligtvis en hallsensor, eller genom att 

mäta backspänningen på de tre faserna på motorn (Zilog, 2008, s. 2). Den sistnämnda metoden 

kräver dock att motorn redan snurrar för att backspänningen ska kunna mätas. Detta gör att när 

motorn ska startas så måste den först köras utan återkoppling för att sedan när mätningen har 

påbörjats köras med återkoppling. Den sensorlösa versionen av hastighetsstyrning gör 

konstruktionen billigare och mer hållbar. Det är också denna metod som används i detta projekt.  

2.6.3 Hallsensor 

Hallsensorn är en sensor som reagerar på magnetiska fält. Oftast är sensorn uppbyggd av 

halvledarmaterial av p-typ såsom indium eller gallium. När dessa material utsätts för 

magnetiskt flöde så trycks elektronerna i materialet ut mot kanterna, vilket resulterar i en 

potentialskillnad som sedan kan mätas (Electronics Tutorials, u.å.).  

 

Utsignalen från en hallsensor är antingen en linjär signal som är proportionell mot det 

magnetiska fältet, eller en digital signal som endast är av eller på. Den linjära signalen är helt 

linjär tills materialet i fråga blir helt mättat och därför inte kan stiga mer. Den digitala typen 

fungerar på samma sätt men har också en inbyggd schmitt trigger som switchar mellan de två 

lägena.  

 

Det finns två typer av digitala hallsensorer, den bipolära och den unipolära typen. Den bipolära 

sensorn leder vid positivt magnetiskt flöde och kräver ett negativt flöde för att vara icke 

ledande. Den unipolära behöver endast ett positivt flöde för att sedan gå tillbaka till att vara 

icke ledande när fältet har försvunnit. I detta projekt används en digital hallsensor för 

rotationfrekvensmätning på konstruktionen.  
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2.7 Kommunikationsprotokoll 

2.7.1 I2C (Inter-Integrated Circuit) 

I2C är ett kommunikationsgränssnitt utvecklat av Philips (NXP, 2014, s. 3). Gränssnittet 

använder sig av endast  två kablar; SDA och SCL, där SCL är klockan och SDA är datalinan. 

Detta kan möjliggöras eftersom gränssnittet använder sig av tvåvägskommunikation. 

Gränssnittet består av en masterenhet samt en eller flera slavenheter. Varje slavenhet har en 

egen adress som masterenheten anropar för kommunikation. 

 

Gränssnittet använder sig av aktivt låg logik och pull-up motstånd behöver därför kopplas till 

linorna. Kommunikationen sker vanligtvis i 100 kB/s men gränssnittet har även lägen såsom 

fastmode, fastmode plus och high speed mode. Dessa tillåter hastigheter upp till 400 kB/s, 1 

MB/s samt 3.4 MB/s (NXP, 2014, s. 35). För att kunna utnyttja dessa hastigheter krävs det 

dock att både master och slavenheterna stödjer dessa.  

 

Då det alltid är masterenheten som styr klockan så stödjer gränssnittet klocksträkning. Detta 

kan nyttjas av slavenheter som inte hinner sända den begärda datan. Klocksträkning går ut på 

att slaveneheten kan hålla SCL låg när den behöver mer tid på sig att samla data. När denna 

sedan kan skicka den begärda datan släpper den sedan klockan igen och masterenheten kan 

börja ta emot datan (NXP, 2014, s. 13).  

 

En typisk kommunikation börjar med att masterenheten skickar ut en startsekvens på SDA. 

Denna definieras som en förändring på SDA när SCL är hög. Vid vidare kommunikation får 

SDA endast förändras när SCL är låg (Robot Electronics, u.å.). Därefter skickas en adress ut 

tillsammans med en skriv-eller-läs bit och den slavenhet som har denna börjar då lyssna för 

vidare kommunikation.  

 

Vid skrivning så skickas sedan en registeradress, för att slavenheten ska veta vad denna tar 

emot. Därefter skickas data via SDA, detta sker via bytesegment. Vid varje mottagen byte 

skickar sedan slavenheten en ACK bit för att verifiera att datan har kommit fram. När all data 

har skickats körs en slutsekvens som är likadan som startsekvensen.  

 

Läsning från en I2C enhet sker på ett liknande sätt. Den stora skillnaden är att innan man tar 

emot data måste man ställa in enheten på att skicka data. Detta görs vanligtvis genom att skriva 

till ett visst register på enheten (för att denna ska veta vad som ska skickas) varefter man börjar 

om kommunikationen fast med skriv-eller-läs biten satt till läsning (Robot Electronics, u.å.). 

 

2.7.2 UART - seriell kommunikation 

UART är till skillnad från I2C inte ett kommunikationsgränssnitt utan en krets som konverterar 

parallel data till seriell data för vidare kommunikation (Texas Instruments, 2010, s. 1-2). Denna 

paras med olika seriella kommunikationsgränssnitt såsom RS232. I detta fall används den 
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enklaste formen av seriell kommunikation med endast två datalinor; Tx och Rx. UART skickar 

sin data asynkront vilket betyder att en start och en slutbit behöver användas vid överföring. 

Detta betyder också att den seriella kommunikationen på de två enheterna måste vara inställda 

på samma hastighet för att datan ska kunna skickas över korrekt. Denna ställs normalt in i så 

kallad Baud rate vilket har enheten bits per sekund. Den vanligaste hastigheten är 9600 bps, 

men hastigheter upp till 115 200 stöds fullt ut (Circuit basics, u.å.).  

 

För att kunna säkerhetsställa att överföringen inte har gått fel kan även en paritetsbit skickas 

med efter slutbiten (Texas Instruments, 2010, s. 2-4). Denna anger om antalet ettor från den 

sända sidan var jämn eller udda. Mottagaren kan sedan räkna sina ettor för att jämföra detta 

med den skickade paritetsbiten för att säkerställa att kommunikationen har gått rätt till. 

Exempel på när felaktig kommunikation kan uppstå är t.ex vid olika inställningar på mottagare 

och sändare på baudraten eller elektriska störningar på linorna. För enkel kommunikation med 

en PC är det vanligt att kommunikationen konverteras till USB-gränssnittet. Figur 5 visar en 

typisk overhead för seriell kommunikation. 

 

 

Figur 5. Antalet bitar i seriell kommunikation. 

2.8 Kontrollers och databearbetning  

2.8.1 Arduino Nano 

En Arduino Nano är ett utvecklingskort mycket likt det populära Arduino Uno kortet. Kortet 

innehåller AVR ATmega328 som opererar i 16 MHz, 14 digitala I/O portar (varav 6 kan 

pulsbreddsmoduleras), 6 analoga ingångar samt en mini-usb port (Arduino, u.å.). Kortet 

programmeras via Arduino IDE vilket använder sig av ett C-liknande språk baserat på 

processing och wiring (Barragán, u.å.).  

2.8.2 Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi är en enkortsdator innehållande ett ARM-chipp från Broadcom (BCM2837). 

Kortet innehåller även ethernet, Wifi, Bluetooth, Usb, Hdmi, 3.5 uttag samt 40 GPIO portar. 

Kortet har en GB ram och dess operativsystem installeras på ett microSD-kort (Raspberry Pi, 

u.å. s. 2). Det vanligaste operativsystem att köra på kortet är en variant av Linux distributionen 

debian, raspbian. Eftersom kortet kör Linux går det att programmera i flesta 

programmeringsspråk, de vanligaste är python och C++.  
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3. Metod och designprocedur 

3.1 Begrepp och terminologi 

I metod, resultat och diskussionsdelen benämns en av kontrollern ombedd avståndsmätning 

som ett mätförsök. Detta görs för att förtydliga att ett mätförsök kan göras med olika 

inställningar såsom beskrivs nedan och där det bland annat är möjligt att ställa in det maximala 

antalet successiva och bekräftade TX/RX som tillåts innan mätförsöket avbryts. Vidare 

används mätning när ett mätförsök är lyckat, och ett avstånd har uppmätts.  

3.2 Koncept 

För att kunna göra ett scannande mätsystem med ett 360 graders horisontellt planperspektiv 

behöver mätningarna roteras. Två metoder för att åstadkomma detta användes. Den ena 

metoden är att leda signal- och effektkablage genom en släpring för att möjliggöra rotation av 

sensorenheten. Denna metod benämns i metod, resultat och diskussion som en direkt mätning 

eller direkt mätmetod. Den andra metoden är att låta en aluminiumytspegel rotera ovanför 

sensorn i 45 graders vinkel. Denna metod benämns som en reflekterad mätning eller reflekterad 

mätmetod.  

 

Drivsystemet för rotationen designades så enkelt som möjligt, där en motor med remskiva 

driver ett remband som i sin tur driver en lagerupphängd roterande kropp på en vertikal axel 

parallell med motorns axel. Ritningarna gjordes i SolidWorks för att sedan exporteras till en 

slicer och skrivas ut med en 3D-skrivare.  

 

Ett viktigt kriterium var att ha så små toleranser som möjligt på de utskrivna delarna för att 

minska de mekaniska felkällorna i mätningarna. För att kunna göra två konfigurationer av 

roterande mätningar designades ett modulärt system, där samma bas och drivsystem kunde 

användas för både spegel och släpring. För att komma fram till dessa gjordes flera 

designprotyper. Figur 6 visar en av protyperna för spegelrotation.  

 



16 

 

 

Figur 6. Utskriven prototypenhet.  

 

3.2.1 Övergång till Arduino för kommunikation till avståndssensor 

I det första skedet var det tänkt att enkortsdatorn Raspberry Pi 3 skulle stå för samtlig 

kommunikation och visualisering av datan. Vid närmare undersökning av dess loop-tider samt 

avbrottsrutiner visade det sig dock att kortet var alldeles för oförutsägbart. Vissa test gjordes 

med programprioritering och minneshantering, men detta löste inte timingen helt. Ett sista test 

gjordes med att installera en RTOS kernel. Denna stödde dock inte vissa kritiska funktioner 

och därför togs beslutet att sköta datahanteringen på en Arduino och sedan skicka vidare den 

för presentation på Raspberry Pi:n. Kommunikationen mellan Arduinon och Raspberry Pi:n 

sker via det seriella gränssnittet.  

3.3 Testbädd för verifikation 

3.3.1 Statiska mätförsök 

För att verifiera de olika konstruktionernas mätnoggrannhet skapades ett test där 30 000 

mätförsök gjordes vid olika avstånd mot en vit vägg. Testuppställningen kan ses i figur 7. Detta 

test gjordes tre gånger för att testa mätningarnas tillförlitlighet. Två resultat sammanställdes, 

andelen misslyckade mätförsök samt standardavvikelsen för lyckade mätningar. 
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Figur 7. Testuppställning för statiska mätförsök 

3.3.2 Dynamiska mätningar, andel misslyckade mätförsök 

För uppskatta hur robust systemet är gjordes två olika test där antalet misslyckade mätförsök 

räknades. Med ett misslyckat mätförsök menas de fall där sensorn under mätförsöket inte når 

tröskelnivån för mottagen effekt inom gränsen för maximalt antal matchande TX/RX och 

därmed inte returnerar något mätvärde såsom beskrivits i 2.6.2. 

 

Ett test gjordes  där systemet stod stilla i rummet och ett test där konstruktionen flyttades runt 

i rummet. Dessa två test gjordes i två olika miljöer för att skapa en bredare resultat- och 

verifikationsbild. Ett mindre rum, med avstånd framförallt mindre än 5 meter, och ett större 

rum, med en större andel avstånd över 5 meter.  

 

I figur 8 visas hur testriggen förs igenom det mindre rummet, den grafiska presentationen visas 

i figur 19. Testuppställningen för de stillastående mätförsöken i den större testmiljön ses i figur 

9. Likt de statiska mätförsöken gjordes och sparades 30 000 mätförsök och varje test gjordes 

om tre gånger för att säkerställa ett säkert resultat. Samtliga mätförsök gjordes med både direkt 

och reflekterad mätmetod. 
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Figur 8. Dynamiskt test där konstruktionen 

är i rörelse i ett mindre rum där de flesta 

avstånd är mindre än 5 meter. 

Figur 9. Dynamiskt test där konstruktionen 

är stillastående, med större andel mätningar 

över 5 meter. 

 

3.3.3 Grafisk återgivning av dynamiska mätningar 

Ytterligare test där konstruktionen var i rörelse samt där den var stationär, men med ett föremål 

som rör sig i dess räckvidd gjordes för att spara bilder av de grafiska återgivningarna av 

mätningarna. Mätningarna gjordes enbart med direkt mätmetod och ett antal skärmbilder togs 

i varje test.  
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4. Resultat 

4.1 Konstruktion 

Det slutgiltiga mätsystemet består av en modulär konstruktion där det går att välja att göra 

antingen direkta mätningar, eller reflektarade mätningar med hjälp av en spegel. Spegeln är en 

ytreflekterande spegel av aluminium för att minimera oavsiktlig brytning av ljuset. 

 

Enheten är kopplad till en BLDC-motor via en rem och drivs av ett litiumpolymerbatteri. 

Presentationen av datan kan ske antingen via antingen en PC eller en Raspberry Pi, som också 

sitter på konstruktionen. Översikt över komponenterna kan ses i figur 10. De två olika 

versionerna kan ses i figur 11 och figur 12.  
 

 

Figur 10. Översikt över konstruktionen. 

  

  

Figur 11. Versionen med direkt mätning. Figur 12. Versionen med reflekterad 

mätning. 
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4.2 Komponentlista 

Projektets huvudkomponenter kan ses i tabell 2. Totalsumman för komponenterna är ca 3 500 

kronor. Priset för den direkta versionen kontra den reflekterande konstruktionen är ungefär det 

samma då endast få komponenter skiljer sig såsom en släpring och en ytspegel.  

 

 

 Tabell 2. Komponentlista 

Komponent Produktnamn 

Avståndssensor Lidar Lite 3 

Batteri Turnigy Graphene 5200 mAh 

BLDC-motor Multistar Elite 4114 

Enkortsdator Raspberry Pi 3 

ESC Hobbywing X-Rotor 40A 

Hallsensor Parallax Melexis 90217 

Mikrokontroller Arduino Nano 

Spänningsregulator VR D24V50F5 
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4.3 Kretsschema 

Ett översiktligt kretsschema av systemet kan ses i figur 13.  

 

Figur 13. Kretsschema över konstruktionen 
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4.4 Mätsystemets delar 

Figur 14 visar en översiktsbild av mätsystemets olika delar. Överst ses LiDAR-enheten där, 

fotoreceptorer fångar upp reflekterat infrarött ljus från dess lasertransmitter, ADC-konvertering 

och signalbehandling sker som sedan kommuniceras med hjälp av I2C. I mitten ses en 

hallsensor, som utifrån magnetfältstyrka genom en komparator, ger en digital nivåspänning. 

Den arduinokompatibla enheten används för att kommunicera med LiDAR-enheten över I2C, 

läsa DIO från hallsensor och göra de tidsmätningar som behövs för att härleda mätningens 

vinkelposition. Datan skickas sedan vidare seriellt över UART till en dator/RPI för att vidare 

signalbehandlas och visas eller nyttjas av användare. Mätsystemet bygger på antagandet att 

rotationshastigheten under ett varv är konstant. 

 

 

Figur 14.  Mätsystemets olika element. 
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4.5 Konceptuell flödeskarta 

4.5.1 Huvudrutin 

Figur 15. visar hur ett mätförsök görs av mätsystemet. För att uppfylla målbilden gällande både 

mätfrekvens och mätnoggrannhet tar ett mätförsök ~1200 ms. Tiden mellan förfrågan om ny 

avståndsmätning och inhämtad avståndsmätning används för att skicka föregående mätning i 

form av 8 byte seriellt med 115200 baud till processenheten. Vinkelpositionen härleds ur tiden 

för mätningen, tiden för nollgradeskorsningen och vinkelhastigheten. 

 

 

Figur 15. Flödeskarta över huvudrutin.  
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4.5.2 Interrupt 

Figur 16 visar interruptrutinens flödesschema. Extern interrupt sker när hallsensorn registrerar 

magnetflödesförändringen givet av permanentmagneten på den roterande delen av 

konstruktionen. Tidpunkten för denna händelse noteras som nollgradestidspunkt. Tiden för 

föregående interrupt används för att beräkna vinkelhastigheten. 

 

 

Figur 16. Flödeskarta över interruptrutin för att beräkna vinkelhastighet.  

4.6 Grafisk visning av data 

Den grafiska visningen kan ske antingen på en PC eller via Raspberry Pi (en extern skärm 

behöver kopplas in) som sitter på konstruktionen. I användargränssnittet går det att ställa in 

olika visningslägen. De olika funktionerna som går att sätta på är enkel visning av datan i form 

av punktrepresentation, visning av datan där de har delats upp i kluster med hjälp av algoritmen 

DBSCAN samt visning av punkternas karakteristiska linje för varje kluster med hjälp av 

algoritmen RANSAC. En funktion där datan istället presenteras som en linjerepresentation i 

varje kluster och en enkel objektsidentifierare finns också.  

 

Gränssnittet innehåller även vissa funktioner såsom skalning av datan och vissa variabler för 

de olika algoritmerna som finns tillgängliga.  
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4.7 Statiska mätningar 

Tabell 3 och 4 visar standardavvikelsen [cm] av returnerade mätningar vid 30 000 mätförsök. 

 

 Tabell 3. Standardavvikelse vid olika avstånd med direkt mätning, enhet [cm]. 

100 cm  300 cm 500 cm 700 cm   1000 cm 

3,2 cm 3,6 cm 6,4 cm 9,8 cm 18,4 cm 

2,6 cm 3,2 cm 5,6 cm 10,2 cm 19,1 cm 

2,7 cm 3,3 cm 6,0 cm 9,8 cm 20,0 cm 

 

 Tabell 4. Standardavvikelse vid olika avstånd med reflekterad mätning, enhet [cm]. 

100 cm  300 cm 500 cm 700 cm   1000 cm 

2,3 cm 3,5 cm 6,9 cm 13,1 cm 22,6 cm 

3,0 cm 3,8 cm 7,7 cm 13,9 cm 23,8 cm 

3,1 cm 3,9 cm 7,7 cm 14,2 cm 24,1 cm 

 

Vid analys ses det att datan är normalfördelad. I figur 17 ses ett exempel på detta. 

 

Figur 17. Fördelningen för mätningarna vid direkt mätning på avståndet 10 m. 
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I de fall som enheten inte når tröskelvärdet för en omgångs integrerade mätinsamlingar kommer 

en etta skrivas till mätdataregisteret. Mätförsök som returnerar en etta kategoriseras som 

misslyckade mätförsök.  

 

För mätningar vid avstånd under fem meter är samtliga lyckade. Vid fem meters avstånd 

minskar andelen lyckade mätningar till 99,8 % för spegelkonstruktionen. Vid 7 meters avstånd 

är problemet mer påtagligt för spegelkonstruktionen och vid 10 meter för båda 

konstruktionerna. Andelen misslyckade mätförsök av de totala 30 000 mätförsök som gjordes 

vid varje testomgång ses i tabell 5 och tabell 6.  

 

          Tabell 5. Andelen misslyckade mätförsök vid 7 meter. 

 Släpring Spegel 

Testomgång 1 0,8 % 13,4  % 

Testomgång 2 1,6 % 18,8 % 

Testomgång 3 0,8 % 22,4 % 

 

          Tabell 6. Andelen misslyckade mätförsök vid 10 meter. 

 Släpring Spegel 

Testomgång 1 65,0 %  89,9 % 

Testomgång 2 66,3 % 91,4 % 

Testomgång 3 72,8 % 93,7 % 

 

För att undersöka i vilken grad det maximala antalet matchande TX/RX som görs vid ett 

mätförsök påverkar andelen lyckade mätförsök, gjordes ytterligare ett test på 10 meters 

avstånd. Det maximala antalet insamlingar under ett mätförsök sattes till 128 som är enhetens 

standardvärde. Samma test gjordes sedan med värdet 13, vilket är det värde som krävs för att 

samplingshastigheten på enheten ska bli tillräckligt hög för en tillfredsställande 

vinkelupplösning. Resultatet från dessa test kan ses i tabell 7.  

 

          Tabell 7. Andelen misslyckade mätförsök med olika inställningar. 

13 insamlingsräkningar 128 insamlingsräkningar 

52,5 % 0,1 % 
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4.8 Dynamiska mätningar, andelen misslyckade mätförsök 

4.8.1 Testscenario 1, mindre rum (andel misslyckade mätförsök) 

Resultatet för andelen misslyckade mätförsök av de 30 000 mätvärdena som sparats i de 

dynamiska testerna kan ses i tabell 8 och 9. Den första siffran anger andelen misslyckade försök 

i procent, den andra i antal och den sista anger hur stor del av mätningarna som har uppmätt ett 

avstånd på över 5 meter.  

 

 Tabell 8. Andelen misslyckade mätförsök vid direkt mätmetod. 

 Test 1 Test 2  Test 3 

Enhet stilla  

(personer i rörelse) 

0,5 % (163) 

16,1 % > 5 m 

1,8 % (535) 

15,1 %  > 5 m 

1,7 % (505) 

15,9 %  > 5 m 

Enhet i rörelse 3,3 % (995) 

10,6 % > 5 m 

3,3 %  (984) 

9,6 %> 5 m 

3,2 % (963) 

9,9 % > 5 m 

 

 Tabell 9. Andelen misslyckade mätförsök vid reflekterad mätmetod. 

 Test 1 Test 2  Test 3 

Enhet stilla 

(personer i rörelse) 

2,0 % (611) 

12,1 % > 5 m 

3,6 % (1083) 

11,9 % > 5 m 

4,1 % (1233) 

11,6 %  > 5 m 

Enhet i  rörelse 9,5 % (2856) 

7,5 % > 5 m 

9,4 % (2832) 

8,1 % > 5 m 

8,9 % (2655) 

8,9 %  > 5 m 

 

4.8.2 Testscenario 2, större rum (andel misslyckade mätförsök) 

Andelen misslyckade mätförsök vid de dynamiska testen i ett större rum kan ses i tabell 10 och 

11.  

 

 Tabell 10. Andelen misslyckade mätförsök vid direkt mätmetod. 

 Test 1 Test 2  Test 3 

Enhet stilla  

(personer i rörelse) 

7,6 %  (2292) 

24,5 % > 5 m 

9,3 % (2776) 

24,2 % > 5 m 

10,1 % (3027) 

23,4 % > 5  m 

Enhet i  rörelse 12,7 % (3802) 

19,2 % > 5 m 

13,3 % (3973) 

17,9 % > 5 m 

12,3 (3643) 

16,1 % > 5 m 
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 Tabell 11. Andelen misslyckade mätförsök vid reflekterad mätmetod. 

 Test 1 Test 2  Test 3 

Enhet stilla 

(personer i rörelse) 

12,6 % (3791) 

22,3 %  > 5 m 

5,1 % (1541) 

26,8 %  > 5 m 

8,0 % (2388) 

24,9 % > 5 m 

Enhet i rörelse 4,1 % (1207) 

21,7 % > 5 m 

8,6 % (2555) 

20,3 % > 5 m 

10,7 % (3175) 

19,7 % > 5 m 

 

4.9 Dynamiska mätningar (grafisk återgivning) 

4.9.1 Testscenario 1 (människa går förbi) 

I testscenario 1 närmar sig en person LiDAR-enheten på ett avstånd av cirka 5 meter som kan 

ses i figur 18.  

 
 

 

Figur 18. Testperson går förbi mätsystemet 

 

Figur 19 visar en ögonblicksbild av mätningarna så som det tolkas av programmet. 

Mätningarna sker i 786 Hz och rotationshastigheten är cirka 5 Hz vilket resulterar i en 

mätupplösning på cirka 2,4 grader. Till vänster i bilden ses hur testpersonen har getts en 

rektangel  utifrån hur DBSCAN tolkar punktmolnet av mätningar. 
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Figur 19. Systemets återgivning av sin omgivning och testpersonen 

4.9.2 Testscenario 2 (sensor rör mot sig fast hinder) 

I testscenario 2 rör sig LiDAR-enheten i gånghastighet genom en kontorsmiljö. Figur 20 visar 

en skärmbild på programmet där punktrepresentationen (i vitt) tillsammans med RANSAC-

algoritmen är påslagen (i grönt) för att bestämma de karakteristiska linjerna från datan. 

Mätningarna sker i ca 783 Hz med rotationshastigheten 5,250 Hz.  

 

Figur 20. Sensor i rörelse i rum med RANSAC 
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5. Diskussion 

Som visats så har LiDAR Lite 3 både fördelar och nackdelar. Det är en kommersiellt tillgänglig 

LiDAR-enhet som saknar egentliga konkurrenter i sin prisklass samtidigt som enhetens 

noggrannhet, räckvidd och mätfrekvens sätter tydliga begränsningar för hur den kan appliceras. 

Vårt resultat visar att ett roterande objektdetekterande system kan skapas med LiDAR Lite 3 

från Garmin, en hallsensor, en BLDC-motor, en Arduino Nano och en Raspberry Pi 3. Med en 

uppdateringsfrekvens av en 360 graders mätscen på 5 Hz så kan en vinkelupplösning ner mot 

~2,5 grader nås. Jämför vi den i det spegelreflekterade systemet med det direktmätande 

systemet ser vi att det ger större standardavvikelse på mätningarna och ett större antal 

misslyckade mätningar på avstånd över 5 meter, samtidigt som det ger en förenklad 

konstruktion med mindre slitdelar.  

 

 

Figur 21. Reflektans vid olika våglängder och material (Mellish. 2005)  

 

Som ekvation 2 visar avtar den mottagna effekten med kvadraten på det reflekterade avståndet 

och den reflekterade effekten är i proportion till den utsända effekten.  Det innebär att en viss 

minskning av utsänd effekt kan förväntas ge proportionellt lika stor minskning i reflekterad 

effekt. Som figur 21 visar så har aluminium en reflektans av infraröd strålning med våglängder 

runt  900 n.m. på mellan 85 % - 90 %. Då vi inte har något direkt sätt att kontrollera utsänd 

effekt på LiDAR Lite 3 på grund av att enheten är konstruerad för att ha en utsänd effekt under 

gränsnivåerna för att klassificeras som ögonsäker, så är det som förväntat ett större antal 

misslyckade mätningar på längre avstånd med de reflekterade mätningarna.  

 

Att andelen misslyckade mätförsök ökar så drastiskt med ökat avstånd med den reflekterade 

mätmetoden kan också ha en förklaring i att den spegel vi använder inte är helt plan. Detta på 

grund av monteringskonstruktionen som trycker på spegeln för att hålla den på plats. Då 

LiDAR Lite 3 består av dels en sändare och en mottagare, var med sin egen optik, kan en 

vinkelförskjutning mellan mätare och mottagare  göra att sensorn missar reflekterat ljus som 

en direkt mätning inte skulle göra.  

 

Förhållandet mellan avstånd och misslyckade mätförsök är svårt att kvantifiera då en mätning 

som nämnts i sig  består av ett konfigurerbart antal matchande TX/RX som integreras och 
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godtas om en viss tröskel nås. De statiska testresultaten visar att skillnaden mellan de direkta 

och de reflekterade mätningarna i antalet misslyckade mätförsök med använd mätfrekvens är 

mellan 10-20 % på 7 meters avstånd, och mellan 20-25 % på 10 meters avstånd. I 

sammanhanget av det bästa mätserieresultatet vid 10 meters avstånd har en andel misslyckade 

mätförsök på 65% och det sämsta mätserieresultatet en andel misslyckade mätförsök på 94 % 

så inses att dessa mätningar inte kan klassificeras som användbara.  

 

Resultatet i det dynamiska testet för att mäta andelen misslyckade mätningar i det stora rummet 

är aningen förbryllande då detta visar på ett resultat som inte överensstämmer med de andra 

testerna; de reflekterade mätningarna gav ett bättre resultat med mindre misslyckade mätförsök 

än de direkta mätningarna. Detta tyder på att repeterbarheten i testet inte är den bästa. 

 

Som resultatet visar så är noggrannheten i avståndsmätningarna tätt knutna till det uppmätta 

avståndet. När avståndet ökar så ökar standardavvikelsen. För reflekterade mätningar ökar 

standardavvikelsen ytterligare. Vid mätavstånd över 5 meter ökar antalet misslyckade 

mätförsök. 

 

Upplösningen på mätningarna har ett matematiskt determinerat förhållande till 

rotationsfrekvens och mätfrekvens. Sänks mätfrekvensen med bibehållen rotationsfrekvens 

hålls uppdateringsfrekvensen av mätscenen konstant men upplösningen sänks och omvänt 

gäller om vi låter mätfrekvensen vara konstant och sänker rotationsfrekvensen. Det här är en 

avvägning som måste avgöras beroende på omständigheter och användningsområde.  

 

I vårt fall hade vi målet att upptäcka en person på 10 meters avstånd med en minimal 

uppdateringsfrekvens av mätscenen på 5 Hz. Med grundläggande trigonometriska samband är 

det lätt att räkna ut att för att göra mätningar med ~ 40 centimeters avstånd mellan mätningarna 

på 10 meters avstånd så krävs det en 5 Hz uppdateringsfrekvens av mätscenen med en 

mätupplösning på ~2.3 grader. Detta resulterar i ett krav på minsta mätfrekvens på ~783 Hz. På 

5 meters avstånd kräver samma kravbild en minimal mätupplösning på ~4.6 grader vilket fås 

vid en mätfrekvens av 394 Hz med samma uppdateringsfrekvens.   

 

Som tidigare nämnts så har vi på 10 meters avstånd, med en mätfrekvens i nämnd storlek, både 

en låg noggrannhet på lyckade mätningar samt en mycket stor andel misslyckade mätningar, 

där resultatet visar hur andelen misslyckade mätförsök mellan 7 m och 10 m går från ~ 20 % 

till över 90 %. Slutsatsen är att det inte är rimligt att förvänta sig systemet kan detektera en 

person på ett avstånd av 10 meter men att ett dylikt system med robusthet genererar mätdata av 

en person inom en 5 meters radie.  

 

Den mekaniska konstruktionen är robust om än med relativt stora toleranser, vilket kommer att 

införa felkällor i mätresultatetet framförallt i horisontell ledd. Inga försöka att kvantifiera dessa 

felkällor har gjorts, men målbilden under design och protypframtagning av den hårdvara som 

håller i mätutrustningen, har varit att göra en så enkel och stabil konstruktion som möjligt. 

Konstruktionens roterande karaktär skulle kunna peka på att vissa av dessa felkällor har en 

periodisk karaktär och med rätt kalibreringsmetod skulle kunna minskas. Som visas i 
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teoriavsnittet så kommer tröghetsmomentet i en roterande kropp att motverka förändringar i 

rotationshastighet.  

 

Ingen återkopplad reglering av motorhastigheten utifrån mätt rotationshastighet bedömdes 

nödvändig, då återkopplingen av backspänningen över faserna som tillåter ESC att fasskifta 

strömmen i rätt tidpunkt kommer att resultera i en konstant hastighet under förutsättning att 

lasten och styrsignalen till ESC är konstant. Viss variation av rotationshastigheten under ett 

varv kan dock inte avskrivas vilket kommer vara en felkälla i uppmätt vinkelposition. Storleken 

på detta fel kommer inte kunna driva iväg och minskar teoretiskt med ökad rotationshastighet. 

Likt de horisontella felkällor som diskuterats ovan har inget försök gjorts att försöka kvantifiera 

storleken på dessa fel. Det är dock klart att det maximala felet som kan uppstå som produkten 

av var och en av dessa felkällors maximum kan bli betydande även om det troliga felet i 

sammanhanget för syftet kan tolereras. 

 

DBSCAN uppvisar ett robust resultat att kategorisera objekt inom ett ~5 m avstånd utifrån den 

tvådimensionella mätdata som kontinuerligt genereras. Objektdetektionen sätter ett visst krav 

på tätheten av mätdatan som sätts i ingående parametrar och modellens uppbyggnad. I vårt fall 

krävs det minst 3 mätpunkter med ett visst minimalt avstånd mellan varandra för att skapa ett 

kluster. Sett från ett perspektiv av situationsmedvetenhet, där vi vill både mäta och tolka 

mätdatan så innebär samspelet mellan modellen och dess inparametrar samt det dataset, det vill 

säga de mätningar som vi gör, som är avgörande för vad som klassificeras som ett objekt.  

5.2 Förslag till vidare arbete 

Som diskuterats är en av felkällorna osäkerhet i vinkelposition av mätningarna. En vinkelgivare 

med högre upplösning skulle till exempel ta bort felen som uppstår när vi härleder 

vinkelposition från endast en mätning per varv.  

 

I det fall där mätsystemet rör sig i rummet sker objektsdetektering och kartläggning med så 

kallad SLAM-problematik (eng. simultanous localization and mapping), se bland annat 

(Kanellakis & Nikolakopoulus, 2017) för en aktuell översikt av metoder för obemannade 

autonoma farkoster. En vanligt förekommande metod för objektspårning och för att komma till 

rätta med SLAM-problematik är att använda ett kalman-filter för att ge ett estimat om hur ett 

objekt kan förväntas röra sig (Shackleton, Van Voorst & Hesch, s. 5). En mycket spännande 

utveckling är implementationen av lärande system såsom neurala nätverk för att tolka, 

kartlägga och planera navigation (Gupta et al, 2017) .  

 

Avslutande ser vi dock vissa tecken på att roterande LiDAR-system kommer att bli allt mindre 

attraktiva som tekniska lösningar i och med utvecklingen av solid state LiDAR-enheter. Detta 

på grund av att dessa kan få en bättre noggrannhet för ungefär samma kostnad och utan de krav 

på mekanik som roterande system har (Wasenmüller & Stricker, 2016, s. 6). Nackdelen är att 

dessa inte har ett 360 graders synfält, men detta går att kompensera för genom att flera 

mätenheter kombineras för att täcka behovet i fråga om synfält.  
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Appendix A - Kod Arduino 

/** 

  360 Degree Rotating LiDAR Lite 3 Measurement System 

  Name: arduino-real 

  Purpose: Controller code for initializing Lidar Lite 3, and then making continuous 

  measurements, in a BLDC driven rotating system, deriving angular position based  

  on hall measurement and transferring measurements through the serial interface 

 

  I2C commands partially sourced from: https://github.com/garmin/LIDARLite_v3_Arduino_Library 

  Register functions found in LiDAR Lite 3 datasheet:   

https://static.garmin.com/pumac/LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf 

 

  @author Rickard Lind & Simon Ask 

  @version 1.0 20/05/17 

*/ 

 

 

/** 

    Timer class 

**/ 

 

class Timer 

{ 

    unsigned long startTime; // instance variable 

     

    // constructor, no paramaters 

  public: 

    Timer() { 

      startTime = micros(); 

    } 

    /** 

    Get time from timer 

   

    @return {unsigned long} current timer time 

    */ 

    unsigned long getTime() { 

      return (micros() - startTime); 

    } 

    /** 

    Reset timer 

   

    @return void 

    */ 

    void reset() { 

      startTime = micros(); 

    } 

 

}; 

 

// MAIN STARTS HERE 

 

#include <Wire.h> // Wire libary, to handle I2C 

#include <Servo.h> 

#define addr 0x62 // I2C address to LIDAR 

#define escPin 5 // ESC pin 

#define interruptPin 3 // interrupt for HALL sensor 

 

// MATH 

const float pi = 3.14; // PI 

 

//LIDAR I2C VAR 
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byte byteOne, byteTwo; 

byte confirmByte = 255; 

word distance, angPos; 

 

// VELOCITY AND POSITION 

unsigned long zCTime, lZCTime;  

float angVel = 0; 

boolean zCToggle; 

volatile boolean interruptToggled = false; 

 

// ESC  

Servo esc; // instanciate server object 

// proportional speed regulator not used but variables declared and initialized for function 

int setVal = 3.0; // setpoint rotation [Hz] 

int errorSum = 0; // lastError 

int kp = 5; // gain 

 

int escSpeed = 1500; // set micro seconds to write to ESC, 1500 ~5 Hz rotation 

 

// TIME RELATED 

unsigned long timestamp = 0; 

unsigned long lastTimeStamp = 0; 

unsigned int timeDiff = 0; 

 

void setup() { 

   

  // INIT SERIAL 

  Serial.begin(115200); // serial baud rate 

 

  // INIT I2C 

  Wire.begin(addr); // initialize i2c 

  Wire.setClock(400000L); // set i2c clock speed 

  Wire.beginTransmission(addr); 

  Wire.write(0x04); // register to write 

 

  // BINARY 0b01234567     2_high => enable REF_COUNT_VAL (0x12), 3_low =>  Enable measurement quick 

termination, 5_high => Use delay from MEASURE_DELAY (0x45) 

  Wire.write(0b00100000); 

  Wire.endTransmission(); 

 

  // SET ACQUISITION COUNT 

  Wire.beginTransmission(addr); 

  Wire.write(0x02); // acquisition Count 

  Wire.write(0x0d); // default is 0x80 // 0d = 13 

  Wire.endTransmission(); 

 

  // SET REFERENCE ACQUISTION 

  Wire.beginTransmission(addr); 

  Wire.write(0x12); // reference acquisition 

  Wire.write(0x03); // count of 3 (default is 5) 

  Wire.endTransmission(); 

 

  // INIT ISR 

  attachInterrupt(1, zCISR, FALLING); // attatch interrupt pin, ISR and edge 

 

  // INIT ESC AND PI 

  esc.attach(escPin); 

  esc.write(1000); // reset ESC by writing 1000 microseconds 

 

  // DELAY ESC INIT TO GIVE IT TIME TO START 

  delay(2000); 

 

  //INCREMENTAL MOTOR SPEED  
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  for (int i = 1000; i < escSpeed; i++) { // we speed up incrementally 

    esc.write(i); 

    delay(10); 

  } 

  esc.write(escSpeed);  

} 

 

// MAIN LOOP 

void loop() { 

  // take one reading biased, 99 unbiased 

  for (int i = 0; i < 100; i++) { 

    if (i == 0) { 

      readDistance(true); 

    } 

    else { 

      readDistance(false); 

    } 

  } 

} 

 

/** 

  Derives the angular position of the measurement based on time passed since 

  last zero crossing and current angular velocity 

   

  @return void 

*/ 

 

void angPosFun() { 

  angPos = (360 * angVel * ((micros() - zCTime) / 1000000.0)); // derive angular position and store 

} 

 

/** 

  Derives the angular velocity based on time passed since 

  last zero crossing 

   

  @return void 

*/ 

void angVelFun() { 

  unsigned long zCTDiff = zCTime - lZCTime; 

  angVel = 1 / ((zCTDiff) / 1000000.0); // rotFreq gets calculated and stored 

  lZCTime = zCTime; // store this zero crossing time as last zero crossing time 

} 

 

/** 

  Regulator function for speed controll. Not used in this version 

   

  @return void 

*/ 

 

void escUpdate() { 

  float error = setVal - angVel; // calculate error term 

  errorSum = error + errorSum; // calculate error sym 

  escSpeed = (int)(escSpeed + error * kp + 0.05 * errorSum); // PI output 

  if (escSpeed > 1600 || escSpeed < 1000) { // limit 

    escSpeed = 1600;  

  } 

  esc.write(escSpeed); // write speed output 

} 

 

/** 

  Serial print, concatenates measured distance, angular position 

  and time difference since last reading 
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  @return void 

*/ 

void printToSerial() { 

  String toPrint; 

  Serial.print(distance); // WORD 2 BYTE 

  Serial.print('@'); // CHAR 1 BYTE 

  Serial.print(angPos); // WORD 2 BYTE 

  Serial.print('@'); // CHAR 1 BYTE 

  Serial.print(timeDiff); // UNSIGNED INT 2 BYTE 

  Serial.print(','); // CHAR 1 BYTE 

} 

 

/** 

  Initializes a new measurement to be made by Lidar Lite 3. While 

  waiting for measurement to be completed the result of previous measurement 

  is printed to serial.  

   

  @param {boolean} biasMode mode to make measurement in (true for bias mode) 

  @return void 

*/ 

void readDistance(boolean biasMode) { 

  // Write to register 0x00 setting mode biased/corrected 

  Wire.beginTransmission(addr); 

  Wire.write(0x00); 

 

  if (biasMode == true) { 

    Wire.write(0x04); // bias corrected 

  } 

  else { 

    Wire.write(0x03); // biased 

  } 

  Wire.endTransmission(); 

 

  // begin measurement 

  Wire.beginTransmission(addr); 

  Wire.write(0x01); 

 

  // write last measurements bytes Serial 

  printToSerial(); 

 

  // update rotation speed/position and ESC 

  if (interruptToggled) { 

    angVelFun(); // call to update 

    // escUpdate(); // call to update speed not used 

    interruptToggled = false; // we dealt with interrupt 

  } 

 

  // write to 0x01, read one byte, break out when LSB is 0 

  do { 

    Wire.requestFrom(addr, 1); 

    confirmByte = Wire.read(); 

    Wire.beginTransmission(addr); 

    Wire.write(0x01); 

  } while (confirmByte & 1); // wait for LIDAR to complete reading 

 

  timestamp = micros(); // collect timestamp 

  timeDiff = timestamp - lastTimeStamp; // calculate time difference 

  lastTimeStamp = timestamp; // this time stamp is last time stamp 

 

  angPosFun(); // call to update angular position 

 

  // read two bytes from 0x8f when reading is confirmed 

  Wire.beginTransmission(addr); 
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  Wire.write(0x8f); 

  Wire.endTransmission(); 

  Wire.beginTransmission(addr); 

  Wire.requestFrom(addr, 2); 

  byte byteOne = Wire.read(); 

  byte byteTwo = Wire.read(); 

 

  distance = (byteOne << 8) + byteTwo; // shift first byte left and concatenate 

 

  Wire.endTransmission(); // end i2c transmission 

} 

 

/** 

  ISR Routine for external interrupt by hall sensor 

   

  @return void 

*/ 

void zCISR() { 

  zCTime = micros(); // save current time (takes approx 3.75 us) 

  interruptToggled = true; // notice for main that an interrupt has happened 

} 
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Appendix B - Kod Processing 

/** 

  360 Degree Rotating LiDAR Lite 3 point cloud data analyzer and visualizer 

  Name: processing_read_data 

  Purpose: To analyze and visualize 2 dimensional LiDAR point cloud data recieved thorugh serial 

interface from an Arduino 

  GUI Code based on : http://www.sojamo.de/libraries/controlP5/ 

  @author Rickard Lind & Simon Ask 

  @version 1.0 20/05/17 

*/ 

 

import controlP5.*; // ControlP5 required install via tools --> add tools --> libraries --> search 

import java.util.Collections; // For sorting 

import processing.serial.*; // Serial communication 

 

// COUNTS 

float timeCounter=0; 

int pointCounter=0; 

int errorCounter = 0; 

float lastAngle = 0; 

float rotFreq=0; 

float lastTime=1000; 

float angRes=0; 

 

// OCCUPY GRID 

 

// int[][] grid = new int[100][100]; // create a hundred by hundred occupy grid // not used 

 

// GUI 

ControlP5 cp5;  

boolean linemodeOn; 

boolean ransacOn; 

boolean clusterPointmodeOn; 

boolean onlyPointmodeOn; 

boolean rectmodeOn; 

 

// Ransac 

int m, b;  

int ransacHypos = 200; // Ransac lines to try 

int ransacThreshold = 10; // Inliner threshold 

 

// DBSCAN 

int clusterCount;  

int eps = 20; 

int minPts = 3; 

 

// DATA AND SERIAL  

ArrayList<Point> pointArray = new ArrayList<Point>(); // Data input array 

ArrayList<Point> bgPointArray = new ArrayList<Point>(); // Data input array 

 

int filterOut; 

 

// FOR SERIAL 

Serial comPort;    // The serial port 

String inString;  // Input string 

int lf = 44;      // ASCII delimiter "," 

 

// DECLARE FOR TEMPORARY STORAGE OF READINGS 

FloatList distance, position, timestamp; 

int counter=0; 

ArrayList<String> serialReadings; 
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int maxNumberOfPoints=150; 

 

// COLORS AND GUI 

color[] colorList;  

int noc; 

color bgColor; 

 

 

// FOR OFFSET IN PLOTTER 

float angleOffset = 0; 

float distanceOffset = 1; 

 

int pointArraySize; 

 

// FOR COMPARETO 

 

int xory=0; // Sort ascending X/Y. 0/1 

 

// FOR DBSCAN 

int currentNumberOfClusters = 0; 

 

void setup() { 

  //WINDOW SETUP 

  //size(1200, 700);  

  // surface.setResizable(true); 

  fullScreen();    //enable fullscreen 

 

  // Create GUI object 

  cp5 = new ControlP5(this); 

 

  //Buttonbar for Point Mode 

  ButtonBar onlyPointBar = cp5.addButtonBar("onlyPointBar") 

    .setPosition(0, 20) 

    .setSize(100, 20) 

    .addItems(split("a b", " ")); 

  onlyPointBar.changeItem("a", "text", "On"); 

  onlyPointBar.changeItem("b", "text", "Off"); 

 

  //Buttonbar for Cluster Mode 

  ButtonBar clusterPointBar = cp5.addButtonBar("clusterPointBar") 

    .setPosition(0, 60) 

    .setSize(100, 20) 

    .addItems(split("a b", " ")); 

  clusterPointBar.changeItem("a", "text", "On"); 

  clusterPointBar.changeItem("b", "text", "Off"); 

 

  //Buttonbar for Line Mode 

  ButtonBar lineBar = cp5.addButtonBar("lineBar") 

    .setPosition(0, 100) 

    .setSize(100, 20) 

    .addItems(split("a b", " ")); 

  lineBar.changeItem("a", "text", "On"); 

  lineBar.changeItem("b", "text", "Off"); 

 

  //Buttonbar for Ransac Mode 

  ButtonBar ransacBar = cp5.addButtonBar("ransacBar") 

    .setPosition(0, 140) 

    .setSize(100, 20) 

    .addItems(split("a b", " ")); 

  ransacBar.changeItem("a", "text", "On"); 

  ransacBar.changeItem("b", "text", "Off"); 

 

  //Buttonbar for Rect Mode, object detection. 
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  ButtonBar rectBar = cp5.addButtonBar("rectBar") 

    .setPosition(0, 180) 

    .setSize(100, 20) 

    .addItems(split("a b", " ")); 

  rectBar.changeItem("a", "text", "On"); 

  rectBar.changeItem("b", "text", "Off"); 

 

  //Slider for angle offset 

  cp5.addSlider("AngleOffsetSlider") 

    .setRange(0, 360) 

    .setCaptionLabel("Angle Offset") 

    .setValue(0) 

    .setPosition(0, height-20) 

    .setSize(100, 10); 

 

  //Slider for distance scale 

  cp5.addSlider("DistanceOffsetSlider") 

    .setRange(0.1, 1.5) 

    .setCaptionLabel("Distance Scale") 

    .setValue(1) 

    .setPosition(0, height-40) 

    .setSize(100, 10); 

 

  //Textfields for variable inputs. 

  cp5.addTextfield("Max Number Of Points") 

    .setPosition(0, 220) 

    .setText("150") 

    .setInputFilter(1) 

    .setSize(100, 20) 

    .setAutoClear(false); 

 

  cp5.addTextfield("epsValue") 

    .setPosition(0, 270) 

    .setText("20") 

    .setInputFilter(1) 

    .setSize(100, 20) 

    .setAutoClear(false); 

 

  cp5.addTextfield("minPtsValue") 

    .setPosition(0, 320) 

    .setText("3") 

    .setInputFilter(1) 

    .setSize(100, 20) 

    .setAutoClear(false); 

 

  cp5.addTextfield("Ransac Threshold") 

    .setPosition(0, 370) 

    .setText("10") 

    .setInputFilter(1) 

    .setSize(100, 20) 

    .setAutoClear(false); 

 

  cp5.addTextfield("Ransac Hypos") 

    .setPosition(0, 420) 

    .setText("200") 

    .setInputFilter(1) 

    .setSize(100, 20) 

    .setAutoClear(false); 

 

 

  // FOR DBSCAN 

  clusterCount=0; // how many clusters in data set 
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  // FOR COLORS 

  noc = 1000; // number of colors 

  colorList = new color[noc]; // color array 

 

  for (int i=0; i<1000; i++) // Populate color array with random colors 

  { 

    colorList[i] = color(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)); 

  } 

 

  bgColor=40; 

 

  // FOR DATA 

  filterOut=10; // filter out measurements closer than filterOut 

 

  //SERIAL INIT 

  comPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200); 

  comPort.bufferUntil(lf); 

  serialReadings = new ArrayList<String>(); 

 

  // readData(); 

} 

 

void draw() { 

  background(bgColor); // background color 

  translate(width/2, height/2); // translate origin to middle 

  stroke(100); 

  noFill(); 

  readSerial(); 

 

  //Circles around the construction for distance reference, scales with slider. 

  ellipse(0, 0, 200 * distanceOffset, 200 * distanceOffset); 

  ellipse(0, 0, 600 * distanceOffset, 600 * distanceOffset); 

  ellipse(0, 0, 1000 * distanceOffset, 1000 * distanceOffset); 

  ellipse(0, 0, 2000 * distanceOffset, 2000 * distanceOffset); 

 

  //Visualize the construction in the GUI, scales with slider. 

  fill(100); 

  rect(-15*distanceOffset, -15*distanceOffset, 30*distanceOffset, 30*distanceOffset); 

  fill(#ffffff); 

 

  //Visualize variables in GUI 

  drawGUIText(); 

 

  if (pointArray.size() > 3) { 

 

    int[] clusters = DBSCAN(pointArray); // DBSCAN points for clustering DBSCAN gives each point in 

set a clusterID 

    currentNumberOfClusters = max(clusters); // store current number of clusters  

    if (onlyPointmodeOn) { 

      drawOnlyPoints(); 

    } 

 

    // draw point chart  

    if (clusterPointmodeOn) { 

      drawClusterPoints(); 

    } 

    // draw line connected point chart 

    // drawConnectedPoints(); 

 

    if (linemodeOn) { 

      drawClusterConnectedPoints(); // draw line connected point chart based on cluster 

    } 
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    //if (rectmodeOn) { 

    //  drawRect(); 

    //stroke(#ff0000); 

    //noFill(); 

    //rect(xb1 * distanceOffset, yb1 * distanceOffset, (xb2-xb1) * distanceOffset, (yb2-yb1) * 

distanceOffset); 

    //} 

 

 

    if (ransacOn || rectmodeOn) { 

      drawRectRansac(); 

    } 

  } 

 

  translate(-width/2, -height/2); 

}// END OF DRAW 

 

/** 

  Draws all the points read and stored 

 

  @return void 

*/ 

void drawOnlyPoints() { 

  for (int i = 0; i < pointArray.size(); i++) { 

    stroke(#ffffff); 

    ellipse(pointArray.get(i).getX() * distanceOffset, pointArray.get(i).getY() * distanceOffset, 2, 

2); 

  } 

} 

 

/** 

  Draw points in cluster, with cluster color 

 

  @return void 

*/ 

void drawClusterPoints() { 

  for (int i=0; i < pointArray.size(); i++) { // loop through points in set 

    if (pointArray.get(i).getClusterID()==0) { // is clusterID is zero its an outlier and is not 

drawn 

      noFill(); 

      // ellipse(pointArray.get(i).getX(),pointArray.get(i).getY(), 20,20); 

    } else 

    { 

      color clusterColor = (colorList[pointArray.get(i).getClusterID()]); // pick a color for each 

clusterID 

      stroke(clusterColor); 

      fill(clusterColor); 

      // text(str(pointArray.get(i).getClusterID()), pointArray.get(i).getX() * distanceOffset, 

pointArray.get(i).getY() * distanceOffset); // points 

      rect(pointArray.get(i).getX() * distanceOffset, pointArray.get(i).getY() * distanceOffset, 4, 

4); 

    } 

  } 

} 

 

 

/** 

  Draws lines between all points currently stored 

 

  @return void 

*/ 

void drawConnectedPoints() { 

  stroke(colorList[800]); 
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  for (int i=0; i < pointArray.size()-1; i++) { // draw point connected chart 

    line(pointArray.get(i).getX() * distanceOffset, pointArray.get(i).getY() * distanceOffset, 

pointArray.get(i+1).getX() * distanceOffset, pointArray.get(i+1).getY() * distanceOffset); 

  } 

} 

 

/** 

  Draws lines between points based on cluster, currently not working well 

 

  @return void 

*/ 

void drawClusterConnectedPoints() { 

  xory=2; 

  Collections.sort(pointArray); 

  for (int i=0; i < pointArray.size()-1; i++) { 

    int currentCluster = pointArray.get(i).getClusterID(); 

    if (currentCluster > 0) { 

      color clusterColor = (colorList[currentCluster]); // pick a color for each clusterID 

      stroke(clusterColor); 

      line(pointArray.get(i).getX() * distanceOffset, pointArray.get(i).getY() * distanceOffset, 

pointArray.get(i+1).getX() * distanceOffset, pointArray.get(i+1).getY() * distanceOffset); 

    } 

  } 

} 

 

 

/** 

  Calculates a RANSAC line for each cluster, calls getRansac(), and draws the lines 

 

  @return void 

*/ 

void drawRectRansac() { 

  // Build individual point clouds based on cluster ID 

  ArrayList<Point> dbArray = new ArrayList<Point>(); // collect clusters 

  for (int i=1; i <= currentNumberOfClusters; i++) { // minus one  

    for (int j=0; j < pointArray.size()-1; j++) { // minus one 

      if (pointArray.get(j).getClusterID()==i) { 

        dbArray.add(pointArray.get(j)); 

      } 

    } 

 

    xory=0; // sort on x 

    Collections.sort(dbArray); // sort array on X ascending 

    float xmax = dbArray.get(dbArray.size()-1).getX(); // get min and max x for each cluster 

    float xmin = dbArray.get(0).getX();  

 

    xory=1; // sort on y 

    Collections.sort(dbArray); // sort array on Y ascending    

    float ymax = dbArray.get(dbArray.size()-1).getY(); // get min and max y for each cluster 

    float ymin = dbArray.get(0).getY(); 

 

    if (rectmodeOn) { // if rectmode is on from GUI we draw a rectangel 

      stroke(#ff0000); 

      noFill(); 

      rect(xmin * distanceOffset, ymin * distanceOffset, (xmax-xmin) * distanceOffset, (ymax-ymin) * 

distanceOffset); 

    } 

 

    if (ransacOn) { // if RANSAC is on, we also calculate and draw the RANSAC line  

      float[] bmCoeff =  new float[2]; 

      bmCoeff = getRansac(dbArray, ransacHypos, ransacThreshold); // get RANSAC coefficients 

   

      float yb1 = bmCoeff[0]*xmin+bmCoeff[1]; // bx + m 
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      float yb2 = bmCoeff[0]*xmax+bmCoeff[1];  

      float xb1; 

   

      if (yb1 < ymin) { // yb1 less than y min, calculate x based on y min 

        xb1 = (ymin-bmCoeff[1])/bmCoeff[0]; 

        yb1 = ymin; 

      } else if (yb1 > ymax) { // yb1 bigger than y max, calculate x based on y max 

        xb1 = (ymax-bmCoeff[1])/bmCoeff[0]; 

        yb1 = ymax; 

      } else { 

        xb1 = xmin; // else all is good we go with values we got 

      } 

   

      float xb2; 

      if (yb2 < ymin) { // yb1 less than y min, calculate x based on y min 

        xb2 = (ymin-bmCoeff[1])/bmCoeff[0]; 

        yb2 = ymin; 

      } else if (yb2 > ymax) { // yb1 bigger than y max, calculate x based on y max 

        xb2 = (ymax-bmCoeff[1])/bmCoeff[0]; 

        yb2 = ymax; 

      } else { 

        xb2 = xmax; // else all is good we go with values we got 

      } 

   

      stroke(colorList[800]); 

      strokeWeight(4); 

      line(xb1 * distanceOffset, yb1 * distanceOffset, xb2 * distanceOffset, yb2 * distanceOffset); 

    } 

    strokeWeight(1); 

 

    dbArray.clear(); 

  } 

} 

 

 

/** 

  serialEvent gets called when we have serial event 

   

  @param {Serial} p serial object 

  @return void 

*/ 

void serialEvent(Serial p) {  

  try { 

    if (counter>500) { 

      inString = p.readStringUntil(','); 

      String data[] = split(inString, ','); // split on delimiter, CSV 

      serialReadings.add(data[0]); 

    } else { 

      counter++; 

      p.clear(); 

    } 

  } 

  catch(RuntimeException e) { 

  } 

} 

 

/** 

  Starts or stops ransac mode. 

 

  @return void 

*/ 

void ransacBar(int n) { 

  if (n == 1) { 
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    ransacOn = false; 

  } else { 

    ransacOn = true; 

  } 

} 

/** 

  Starts or stops line mode. 

 

  @return void 

*/ 

void lineBar(int n) { 

  if (n == 1) { 

    linemodeOn = false; 

  } else { 

    linemodeOn = true; 

  } 

} 

/** 

  Starts or stops rect mode. 

 

  @return void 

**/ 

void rectBar(int n) { 

  if (n == 1) { 

    rectmodeOn = false; 

  } else { 

    rectmodeOn = true; 

  } 

} 

/** 

  Starts or stops cluster mode. 

 

  @return void 

*/ 

void clusterPointBar(int n) { 

  if (n == 1) { 

    clusterPointmodeOn = false; 

  } else { 

    clusterPointmodeOn = true; 

  } 

} 

/** 

  Starts or stops point mode. 

 

  @return void 

*/ 

void onlyPointBar(int n) { 

  if (n == 1) { 

    onlyPointmodeOn = false; 

  } else { 

    onlyPointmodeOn = true; 

  } 

} 

 

/** 

  Changes the angle offset in the GUI with a slider event. 

 

  @return slider value 

*/ 

public void AngleOffsetSlider(float myOffset) { 

  angleOffset = myOffset; 

} 
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/** 

  Changes the distance scale in the GUI with a slider event. 

 

  @return distance scale value 

*/ 

public void DistanceOffsetSlider(float myOffset) { 

  distanceOffset = myOffset; 

} 

 

 

/** 

  Changes algorithm variables with textfield object. 

 

  @param eps, epsilon value for DBSCAN 

  @param minPts value for DBSCAN 

  @param maxNumberOfPoints for DBSCAN 

  @param ransacThreshold for RANSAC 

  @param ransacHypos for RANSAC 

  @param maxNumberOfPoints for RANSAC 

  @return eventStringValue. 

*/ 

void controlEvent(ControlEvent theEvent) { 

  if (theEvent.isAssignableFrom(Textfield.class)) { 

 

    if (theEvent.getName() == "epsValue") { 

      eps = int(theEvent.getStringValue()); 

    } else if (theEvent.getName() == "minPtsValue") { 

      minPts = int(theEvent.getStringValue()); 

    } else if (theEvent.getName() == "pointArraySizeValue") { 

      maxNumberOfPoints = int(theEvent.getStringValue()); 

    } else if (theEvent.getName() == "Ransac Threshold") { 

      ransacThreshold = int(theEvent.getStringValue()); 

    } else if (theEvent.getName() == "Ransac Hypos") { 

      ransacHypos = int(theEvent.getStringValue()); 

    } else if (theEvent.getName() == "Max Number Of Points") { 

      maxNumberOfPoints = int(theEvent.getStringValue()); 

    } 

  } 

} 

 

/** 

  Visualizes varialbes in GUI. 

 

  @return void 

*/ 

void drawGUIText() { 

 

  int xCoordinator = mouseX - width/2; 

  int yCoordinator = mouseY - height/2; 

 

  text("Point Mode", -width/2, -height/2+15); 

  text("Cluster Mode", -width/2, -height/2+55); 

  text("Line Mode", -width/2, -height/2+95); 

  text("Ransac Mode", -width/2, -height/2+135); 

  text("Rect Mode", -width/2, -height/2+175); 

 

  text("Rotation Frequency:", -width/2, -height/2 + 485); 

  text(nf(rotFreq, 1, 3) + " Hz", -width/2, -height/2 + 500); 

  text("Update Frequency:", -width/2, -height/2 + 520); 

  text( nf(1/(lastTime/1000000), 1, 3)+ " Hz", -width/2, -height/2 + 535); 

  text("Angular Resolution:", -width/2, -height/2 + 555); 

  text(nf(angRes, 1, 3) + "°", -width/2, -height/2 + 570); 
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  text("Measurments/Rotation:", -width/2, -height/2 + 590); 

  text(nf(360.0/angRes, 1, 3), -width/2, -height/2 + 605); 

 

  text("Number of error MS:", -width/2, -height/2 + 625); 

  text(errorCounter, -width/2, -height/2 + 640); 

 

  text("Distance To Mouse:", -width/2, -height/2 + 655); 

  float totalDistanceToMouse = sqrt(pow(float(yCoordinator), 2) + pow(float(xCoordinator), 2)) / 

distanceOffset; 

  text(round(totalDistanceToMouse) + " cm", -width/2, -height/2 + 670); 

   

} 

 

 

/** 

 Point class for storing 2 dimensional points as objects 

 */ 

class Point implements Comparable<Point> 

{ 

  float X; 

  float Y; 

  float timeDiff; 

  color pointColor; 

  int id; 

  int clusterID; 

  int sortMode; 

 

  // Constructor 

  Point(float inX, float inY, float inTimeDiff, color inPointColor, int inId) { 

    X = inX; 

    Y = inY; 

    timeDiff = inTimeDiff; 

    pointColor = inPointColor; 

    id = inId; 

    clusterID = 0; // cluster 

    sortMode = 1; 

  } 

 

  Point(float inX, float inY) { 

    X = inX; 

    Y = inY; 

    timeDiff = 0; 

    pointColor = 0; 

    id = 0; 

    clusterID = 0; // cluster 

    sortMode = 0; 

  } 

  /** 

    Get Y coordinate 

     

    @return {float} x coordinate 

  */ 

  float getX() { 

    return X; 

  } 

  /** 

    Get Y coordinate 

     

    @return {float} y coordinate 

  */ 

  float getY() { 

    return Y; 
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  } 

  /** 

    Get relative time of birth 

     

    @return {float} relative time 

  */ 

  float getTime() { 

    return timeDiff; 

  } 

  /** 

    Get point ID 

     

    @return {int} ID 

  */ 

  int getId() { 

    return id; 

  } 

  /** 

    Get point color 

     

    @return {color} color of point 

  */ 

  color getColor() { 

    return pointColor; 

  } 

  /** 

    Get cluster ID 

     

    @return {int} cluster ID 

  */ 

  int getClusterID() { 

    return clusterID; 

  } 

  /** 

    Set cluster ID 

     

    @param {int} cluster ID 

    @return void 

  */ 

  void setcID(int incID) { 

    clusterID = incID; 

  } 

  /** 

    Set point color 

     

    @param {color} point color 

    @return void 

  */ 

  void setColor(color inColor) { 

    pointColor = inColor; 

  } 

  /** 

    Set sorting mode 

     

    @param {int} sm sorting mode selector 

    @return void 

  */ 

  void setSortMode(int sm) { 

    sortMode = sm; 

  } 

 

  /** 

      Comparator function 
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  */ 

  @Override int compareTo(Point p0) { 

    if (xory==0) 

    { 

      return (int)Math.signum(X-p0.getX()); // X decending 

    } else if (xory==1) 

    { 

      return (int)Math.signum(Y-p0.getY()); // Y decending 

    } else  

    { 

      return (int)Math.signum(clusterID-p0.getClusterID()); // Y decending 

    } 

  } 

} 

 

/** 

  Calculates each points cluster identity based on DBSCAN algorithm and global variables minPts and 

eps 

  Code based on : https://en.wikipedia.org/wiki/DBSCAN and http://yarpiz.com/255/ypml110-dbscan-

clustering 

 

  @param {ArrayList<Point>} inPA array list of 2 dimensional point objects to run DBSCAN on 

  @return {IntList} IDX list of each points cluster identity 

*/ 

int[] DBSCAN(ArrayList<Point> inPA) { 

  clusterCount = 0; 

  int C=0; 

  int n = inPA.size(); // number of points 

 

  boolean[] visited = new boolean[n]; 

  boolean[] isNoise = new boolean[n]; 

 

  int[] IDX = new int[n]; // index to keep track of clusters 

 

  float[][] d = new float[n][n];  

  IntList neighbors = new IntList(); 

  // IntList neighbors2 = new IntList(); 

 

  // calculate the distance from every point in set to every other point in the set. 

  for (int i=0; i<n; i++) { 

    for (int j=0; j<n; j++) { 

      d[i][j] = dist(inPA.get(i).getX(), inPA.get(i).getY(), inPA.get(j).getX(), 

inPA.get(j).getY()); 

    } 

  } 

 

  // go through all points in set 

  for (int i=0; i < n; i++) { 

    if (!visited[i]) { // if not visited 

      visited[i] = true; // set as visited 

      neighbors = regionQuery(i, d, inPA); // collect which points are close enough 

      if (neighbors.size()<minPts) { // check for min points conditions 

        isNoise[i] = true; // mark as noise if true 

      } else { 

        C++; // it has a minimum amount of neighbors, and is a core point, we add a cluster 

        clusterCount++; 

        IDX = expandCluster(IDX, i, neighbors, C, visited, d, inPA); // call to expander function, 

it gets the neighbors, visited points and distance 

      } 

    } 

  } 
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  // set clusterID for points in point cloud 

  for (int i=0; i<n; i++) { 

    inPA.get(i).setcID(IDX[i]); 

    inPA.get(i).setColor(colorList[IDX[i]]); 

  } 

  return IDX; 

} 

 

/** 

  Expands cluster 

   

  @param {IntList} IDX current cluster list 

  @param {int} i iterator 

  @param {IntList} neighbors current neighbors 

  @param {int} C current number of clusters 

  @param {boolean[]} visited current list of visited  

  @param {float[][]} d matrix with point distances 

  @param {ArrayList<Point>} inPA aray list with points  

   

  @return {IntList} IDX intlist of current points cluster identity 

**/ 

int[] expandCluster(int[] IDX, int i, IntList neighbors, int C, boolean[] visited, float[][] d, 

ArrayList<Point> inPA) { 

  IDX[i] = C; 

  int k = 0; 

  int j; 

  IntList neighbors2 = new IntList(); 

 

  while (true) { 

    j = neighbors.get(k); 

    if (!visited[j]) { 

      visited[j] = true; 

      neighbors2 = regionQuery(j, d, inPA); 

      if (neighbors2.size() >= minPts) { 

        for (int m=0; m < neighbors2.size(); m++) { 

          neighbors.append(neighbors2.get(m)); 

        } 

      } 

    }  

    if (IDX[j]==0) { 

      IDX[j]=C; 

    } 

    k++; 

    if (k> neighbors.size()-1) { 

      break; 

    } 

  }  

  return IDX; 

} 

 

/** 

  Check for points in range if to be included in cluster 

   

  @param {int} row which row to check against 

  @param {float[][]} d matrix with point distances 

  @param {ArrayList<Point>} inPA aray list with points  

   

  @return {IntList} neighbors intlist with neighbors 

*/ 

IntList regionQuery(int row, float[][]d, ArrayList<Point> inPA) { 

  IntList neighbors = new IntList(); // we create a list to mark which points that are dense enough 

  for (int i=0; i<inPA.size(); i++) { 

    if (d[row][i]<=eps) { 
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      neighbors.append(i); // if close enough we add it 

    } 

  } 

  return neighbors; // return the intlist with neighbors 

} 

 

 

/** 

  Calculates the line coefficients of a given 2 dimensional point list with RANSAC 

  Code partially based on: https://en.wikipedia.org/wiki/Random_sample_consensus 

 

  @param {ArrayList<Point>} inPA array list of 2 dimensional point objects to run RanSAC on 

  @param {int} numberOfHypo number of random lines to iterate through 

  @param {int} threshold for what should constitute as an inlier/outlier 

 

  @return {IntList} IDX list of each points cluster identity 

*/ 

float[] getRansac(ArrayList<Point> inPA, int numberOfHypo, int threshold) { 

  // we declare a arraylist to store our ransac line  

  // or float array to store our line coefficients 

   

  //ArrayList<Point> ransacLine = new ArrayList<Point>(); // alternative mode 

  float[] BMcoeff= new float[2];  

 

  //ransacLine.add(inPA.get(0)); // alternative mode 

  //ransacLine.add(inPA.get(0)); 

   

  Point point1, point2; 

  float m=0; // declaration and initation of line coefficients 

  float b=0; 

 

  int inlineCounter=0, bestInlineCount=0; // declaration and initations of inline checker variables 

 

  // We test set number of lines to test and iterate through 

  for (int i=0; i<numberOfHypo; i++) { 

    // we clone our inlist to make some stoof with it 

    ArrayList<Point> inPAClone = new ArrayList<Point>(); 

    inPAClone = (ArrayList<Point>)inPA.clone(); // clone indata 

    // first we create hypo line and remove the points we take from it. 

    int randP1 = int(random(0, inPA.size()-1)); // take a random point from data 

 

    point1 = new Point(inPA.get(randP1).getX(), inPA.get(randP1).getY()); 

    inPAClone.remove(randP1); // remove it 

 

    int randP2= int(random(0, inPA.size()-1)); // and another random point 

    point2 = new Point(inPA.get(randP2).getX(), inPA.get(randP2).getY()); 

    inPAClone.remove(randP2); // remove it 

 

    if (abs(point2.getX() - point1.getX()) < 1000) { 

      // then we check the distance for each point to this line 

      for (int j=0; j<inPA.size()-2; j++) {  

        b = (point2.getY() - point1.getY()) / (point2.getX() - point1.getX()); 

        m = point1.getY() - b * point1.getX();       

        double distance = abs(inPAClone.get(j).getY() - b * inPAClone.get(j).getX() - m) / sqrt(1 + 

b * b);  

        float d = (float)distance; 

        if (d < threshold) { // count inliners 

          inlineCounter++; 

        } 

      } 

    } 

    // if the count was good (higher than last line) we store the the ransac line points and the 
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inline count value as best value // alternative mode 

    /* 

    if (inlineCounter > bestInlineCount){ 

     ransacLine.clear(); 

     ransacLine.add(point1); 

     ransacLine.add(point2); 

     bestInlineCount = inlineCounter;   

     */ 

 

    if (inlineCounter > bestInlineCount) { // check if this run had more inliers than last run 

      BMcoeff[0]=b; 

      BMcoeff[1]=m; 

      bestInlineCount = inlineCounter; 

    } 

 

    inlineCounter = 0 ; // reset inline counter 

  } 

  // when all is done we shall return the ransac line 

 

  // return ransacLine; // alternative mode 

   

  // when all is done we shall return the ransac line B and M coeff 

  return BMcoeff; 

} 

 

/** 

 Reads stored data from a text file and stores it the global arraylist of points. Used for debug and 

analysis. 

  

 @return void 

 **/ 

void readData() { 

  String[] inStringRaw = loadStrings("dataDPT.dat"); // read text adn store in string 

  String inStringReading[] = split(inStringRaw[0], ','); // split based on delimiter, CSV 

 

  for (int i=0; i<4000; i++) { // inStringReading.length 

    if (!inStringReading[i].equals("null")) { 

      String data[] = split(inStringReading[i], '@'); // split based on delimiter 

      if (float(data[0]) < 2000 && float(data[0]) != 1) { // only add stuff thats not one and 

smaller than 2000 (outlier and faulty readings removal) 

        // add as a point object in arraylist  

        Point pointObject = new Point((cos(radians(float(data[1])+angleOffset))*(float(data[0]))), 

(sin(radians(float(data[1])+angleOffset))*(float(data[0]))), float(data[2]), color(random(150), 

random(255), random(255)), pointArray.size()-1); 

        pointArray.add(pointObject); // add to kust 

      } 

    } 

  }   

} 

 

/** 

  Read the string from the serial buffer function  and convert each reading into a point object 

added to a point object arraylist with a x and y coordinate and relative birth time 

  @return void 

*/ 

void readSerial() { 

  if (serialReadings.size()>maxNumberOfPoints) { 

    bgPointArray.clear(); 

    pointArray.clear(); 

    for (int i=0; i<serialReadings.size(); i++) { 

      if (serialReadings.get(i) != "null") { 
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        String data[] = split(serialReadings.get(i), '@'); // split based on delimiter 

         

        //CREATE POINT OBJECT WITH CURRENT DATA 

        int distance = int(data[0]); 

        data[0] = Float.toString(float(data[0])); 

        float angle = float(data[1]); 

        int timeDiff = int(data[2]); 

         

        // caluclate angular frequency and angular resulotion for display 

        if (angle < 10 && lastAngle > 350) { 

          if (timeCounter > 0) { 

            rotFreq = 1/((timeCounter)/1000000); 

            angRes = 360.0/pointCounter; 

          } 

          pointCounter = 0; 

          timeCounter = 0; 

          errorCounter = 0; 

        } 

 

        pointCounter++; 

        timeCounter = timeDiff + timeCounter; 

        lastTime = timeDiff; 

        lastAngle = angle; 

 

        if (distance == 1) { // we count faulty readings for display 

          errorCounter++; 

        } 

 

        if (float(data[0]) < 1000 && float(data[0]) != 1) { // only add stuff thats not one and 

smaller than 1000 (outlier and faulty readings removal) 

          Point pointObject = new Point((cos(radians(float(data[1])+angleOffset))*(float(data[0]))), 

(sin(radians(float(data[1])+angleOffset))*(float(data[0]))), float(data[2]), color(random(150), 

random(255), random(255)), pointArray.size()-1); 

          pointArray.add(pointObject); 

        } 

      } 

    } 

    serialReadings.clear(); 

  } 

} 
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Appendix C - Ritning distans 
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Appendix D - Ritning fot 
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Appendix E - Ritning hallsensorfäste 
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Appendix F - Ritning motorfäste 
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Appendix G - Ritning bottenplatta 
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Appendix H - Ritning remhjul 
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Appendix I - Ritning remhjulsfäste 
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Appendix J - Ritning sensorfäste, direkt mätning 
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Appendix K - Ritning sensorfäste, reflekterad mätning 
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Appendix L - Ritning släpringsfäste 
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Appendix M - Ritning topp, reflekterad mätning 

 


