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Abstract 
The purpose of this study is to reduce the drift of a robot lawnmower using a simple GPS. A 

drift occurs when the robot lawnmower falls off the direction that should be followed. This 

happens due to external forces. In this report the definition of drift is the deviation from a 

straight line between the robot lawnmower’s start and stop position. 

 

The thesis answers the following research questions: 

 

What different measurements are available to measure drift and what or which of 

these are preferred in the experiment done in this study? 

 

How can the drift from the robot lawnmower be reduced by software that uses data 

from only a simple GPS? 

 

The development of software has been done iteratively where each iteration results in a 

configuration that reduces drift. To answer the second research question, experiments have 

been performed on each configuration. The result of the experiment could then be analyzed 

with the measurements that emerged from the first research question. 

 

The study's results show that it is possible to reduce the drift of a robotic lawnmower with a 

simple GPS. 

 

Keywords: Robot Lawnmower, GPS, Automower, Husqvarna AB, Drift, Navigation
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att minska avdriften hos en robotgräsklippare med hjälp av en 

enkel GPS. En avdrift sker då robotgräsklipparen faller av från den riktning som ska följas. 

Vilket sker på grund av externa krafter. I rapporten är definitionen på avdrift avvikelsen från 

en rät linje mellan robotgräsklipparens start och stopp position. 

 

Rapporten besvarar följande frågeställningar: 

 

Vilka olika mått finns för att mäta avdrift och vilken eller vilka av dessa är att föredra 

i det genomförda experimentet? 

 

Hur kan robotgräsklipparens avdrift minskas med mjukvara som använder data från 

endast en enkel GPS? 
 
Utveckling av mjukvara har skett iterativt där varje iteration resulterar i en konfiguration som 

minskar avdrift. För att besvara den andra frågeställningen har experiment utförts på vardera 

konfiguration. Resultatet från experimentet har sedan kunnat analyseras med de mått som 

framkom från den första frågeställningen. 

 

Studiens resultat visar att det går att minska avdriften hos en robotgräsklippare med en enkel 

GPS.  
 
Nyckelord: Robotgräsklippare, GPS, Automower, Husqvarna AB, Avdrift, Navigering 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Marknaden för robotgräsklippare är under tillväxt och enligt [1] kommer marknadsvärdet att 

gå upp till ungefär 1987 miljoner USD till år 2021. Förändringen inom åren 2016-2021 

uppskattas till en ökning på 16 %. Ett företag i branschen är Husqvarna AB, och det är 

tillsammans med dem som det här examensarbetet har genomförts. Husqvarna är ett företag 

som tillverkar och säljer produkter för skog och trädgård. Det är även ett företag som är i 

framkant inom utvecklingen för just robotgräsklippare [2]. 

 

Robotgräsklipparen måste lösa flera delproblem utöver att klippa gräset och ett av dem är att 

navigera sig i omgivningen. Navigation sker genom att roboten utvärderar sensordata och 

utför en handling. För att kunna navigera bra krävs en god förståelse av fysiska påverkningar 

på roboten. Eftersom en robotgräsklippare rör sig i terräng som ofta inte är helt plan så är 

detta något som kan påverka hur roboten kör. En annan faktor som kan påverka navigeringen 

är väder och vind. Det är alltså externa krafter som motverkar att en robotgräsklippare håller 

rätt färdriktning. I studien undersöks hur en robotgräsklippare förhåller sig till en rät linje 

mellan start och stopp positionen. Denna avvikelse benämns i studien som avdrift och detta 

illustreras i figur 1.  

 

 
Figur 1 - avdrift 

 

Studien tittar även på möjliga lösningar för att minska avdriften med hjälp av en enkel GPS. 

För att veta om en lösning är bra eller dålig så har Husqvarna ställt krav på hur stor avdriften 

får vara och krav på att det ska se bra ut genom att roboten kör rakt. 

  

Det kan vara otydligt vad som menas med rakt, eftersom det kan verka självklart att en 

robotgräsklippare kör rakt då den inte får ha för hög avdrift. Roboten skulle kunna ha en låg 

avdrift men ändå svänga många gånger fram och tillbaks. Eftersom ett krav är att det ska se 

bra ut när roboten kör så får den inte svänga för mycket på detta sätt när den förflyttar sig i 

rätt färdriktning. I figur 2 illustreras tre körningar, där streckade linjen är den kurs som ska 

följas och den heldragna linjen är hur robotgräsklipparen verkligen har kört. Alla dessa 

körningar förhåller sig till den streckade linjen, dock med olika resultat. Körning 1 har många 

ändringar i kurs, vilket gör att det inte ser bra ut. Körning 2 är långt ifrån den streckade linjen, 

vilket inte heller är acceptabelt. Körning 3 är en bra körning, då den inte går för långt ifrån 

eller svänger för mycket över den streckade linjen. 
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Figur 2 - Körsätt 

 

När robotgräsklipparen kör i backar kan den börja vika av nedåt i backen och får då en 

avdrift. Denna avdrift kan göra att robotgräsklipparen inte når upp för backar vilket medför att 

det blir sämre klippt där. Avdriften uppstår även vid körning där det är plant och utan lutning, 

detta kan till exempel ske när den kör på halt underlag eller att det blir gräsansamlingar på 

hjulen. Denna avdrift påverkar inte till större del om det blir klippt överallt, men det kan se 

bättre ut för en användare om robotgräsklipparen kör rakt. 

  

Tidigare forskning visar positiva resultat med användande av en avancerad GPS och andra 

sensorer som navigationshjälpmedel. Då uppnås hög navigeringsprecision men nackdelen är 

den höga kostnaden [3]. I ett annat exempel där de använt sig av en avancerad GPS och andra 

sensorer som gyro för att ha noggrann koll på robotens färdriktning så uppnår de goda 

resultat. Men de förklarar att även med hög precision från en avancerad GPS och med gyro 

som hela tiden visar riktningen så är det svårt att få en robotgräsklippare att köra helt rakt. Det 

som i detta fall gör så att robotgräsklipparen inte kör rakt är att marken är ojämn [4]. I denna 

studie kommer istället en enkel och billigare GPS att användas för att undersöka om denna 

går att använda för att minska avdriften och köra rakt. I denna rapport är definitionen för en 

enkel GPS att den inte använder differentiell- eller bärvågs-mätning. Se kapitel 2.2 för mer 

information om differentiell- och bärvågs-mätning.  

1.2 Problembeskrivning 
Studien undersöker om en robotgräsklippare med en enkel GPS kan användas till att justera 

varvtalet på motorerna. Detta för att erhålla en lägre avdrift än om enbart ett varvtal sätts på 

motorerna. Undersökningen kommer att göras på Husqvarnas robotgräsklippare Automower 

430x som har en enkel GPS. Till denna robotgräsklippare kommer mjukvara att skrivas och 

implementeras för att minska eventuell avdrift. Studien tar även fram tänkbara lösningar som 

visar hur mycket avdrift en körning har. Nedan följer Husqvarnas kravspecifikation för ett 

framgångsrikt resultat av användande av en enkel GPS på Automower 430x: 

 

● Avdriften ska ej bli större än 5 meter från en rät linje mellan robotgräsklipparens start 

och stopp position. Där avståndet mellan start och stop positionen är 100 meter. 

● Robotgräsklipparens körning ska se bra ut för en konsument/användare. 

● Data från robotgräsklipparens GPS ska användas till att justera körriktningen. 

 

 



 

3 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att minska robotgräsklipparens avdrift med hjälp av en enkel 

GPS, det vill säga att avdriften hos gräsklipparen är minimal i enlighet med Husqvarna AB:s 

specifikation. För att avgöra storleken på avdriften krävs lämpliga mått. Detta leder fram till 

den första frågeställningen: 

 

Vilka olika mått finns för att mäta avdrift och vilken eller vilka av dessa är att föredra 

i det genomförda experimentet? 

  

En mjukvara som minskar avdriften hos en robotgräsklippare kommer att implementeras. 

Denna mjukvara kommer att testas med det mått eller de mått som framkommer i första 

frågeställningen, därav lyder andra frågeställningen: 

 

Hur kan robotgräsklipparens avdrift minskas med mjukvara som använder data från 

endast en enkel GPS? 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studiens fokus är att tydliggöra vilka mått som definierar avdrift och att minska 

robotgräsklipparens avdrift på plan mark genom utveckling av mjukvara. Reglering har skett 

med en PID-regulator, där indata är färdriktning från den enkla GPS:en. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning: 

Här ges en bakgrund till problemet. Sedan beskrivs problemformulering, studiens syfte 

och frågeställningar. 

Kapitel 2 - Teoretiskt ramverk: 

I detta kapitel ges grundläggande kunskap för att förstå studiens tekniska aspekter. 

Kapitel 3 - Metod och genomförande: 

Här beskrivs studiens arbetsprocess, mjukvara, utrustning, datainsamling, dataanalys 

och trovärdighet. 

Kapitel 4 - Empiri: 

Presentation av empiri som framkommer i studien. 

Kapitel 5 - Analys: 

Insamlad empiri analyseras för att ge svar på studiens frågeställningar. 

Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser: 

Diskussion kring resultat och rekommendationer för vidare forskning. Samt presenteras 

studiens slutsats. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen (se nedan) beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: GPS, Storcirkelavstånd och projektion 

 

Vilka olika mått finns för att mäta avdrift och vilken eller vilka av dessa är att föredra 

i det genomförda experimentet? 

  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen (se nedan) beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: GPS och PID-Regulator. 

 

Hur kan robotgräsklipparens avdrift minskas med mjukvara som använder data från 

endast en enkel GPS? 
 

2.2 Global Positioning System 
För att kunna ta reda på en position används satelliter, och för att GPS ska gå att använda på 

hela jorden har detta system minst 24 satelliter som kretsar runt jordklotet. Satelliterna har 

klockor som kallas atomur som visar exakt rätt tid och som sänder ut denna tid till GPS-

mottagaren. Tidsskillnaden som uppstår från att tidssignalen skickas till att GPS-mottagaren 

tar emot signalen kan användas för att beräkna avståndet mellan satelliten och GPS-

mottagaren. Genom att använda flera satelliter och beräkna avståndet från dessa går det att 

beräkna var på jorden som GPS-mottagaren befinner sig [5].  

 

Tester som utfördes i olika delar i USA visar att en enkel GPS-mottagare har en noggrannhet 

på ca 2 meter på det horisontella planet med en konfidensgrad på 95 %. Noggrannheten skiljer 

sig i olika delar av världen [6].  

2.2.1 NMEA-Meddelande 
The National Marine Electronics Association, NMEA är en organisation vars syfte är att 

skapa en gemensam standard för marinelektronik [7]. En GPS-mottagare genererar NMEA-

meddelanden i frekvensen 1 till 10 Hz. NMEA-meddelanden innehåller förutom GPS-

mottagarens position även GPS-mottagarens färdriktning. För att en färdriktning ska kunna 

bestämmas måste GPS-mottagaren förflyttas. För att beräkna en färdriktning används flera 

GPS-punkter för att ta fram en linje. Vinkeln mellan denna linje och linjen mot nordpolen är 

färdriktningen. Nedan visas ett NMEA-meddelande som förklaras i tabell 1. 
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$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,100517,003.1,W*6A 

 

$GPRMC Meddelandets namn 

123519,A Tid i UTC 

4807.038,N Latitud 

01131.000,E Longitud 

022.4 Hastighet (knop) 

084.4 Färdriktning 

100517 Datum 

003.1,W Magnetisk variation 

6A Checksumma 

Tabell 1 - NMEA-Meddelande 

2.2.2 RTK 
När GPS används för att mäta positioner kan noggrannheten variera mellan olika typer av 

GPS mottagare. Att noggrannheten varierar beror på att GPS mottagaren använder fel avstånd 

till satelliterna när den beräknar sin position. Att mätningen av avståndet mellan mottagaren 

och satelliterna blir fel kan bero på flera saker. Det kan vara att atmosfären påverkar signalens 

hastighet mellan mottagaren och satelliten. Det kan även bero på att mottagarens eller 

satellitens klocka visar fel tid eller att satelliten inte är i sin förväntade position [8], [9]. 

 

För att få bort detta fel och på så sätt kunna mäta med en mycket högre noggrannhet går det 

att använda sig av RTK. RTK står för Real-Time Kinematic och på svenska heter det relativ 

bärvågsmätning. RTK innefattar även differentiell mätning. För att kunna utföra differentiell 

mätning behövs en basstation som befinner sig vid en känd punkt och en rörlig mottagare som 

befinner sig på den position som ska mätas. Eftersom basstationen vet vilken position den har 

så kan den jämföra positionen med den position som den mäter med hjälp av satelliterna. 

Skillnaden mellan den kända positionen och positionen som den mäter blir felet i mätningen. 

Detta mätningsfel skickar basstationen till den rörliga mottagaren som då kan korrigera sin 

mätning. På detta sätt kan den rörliga mottagaren räkna ut sin position med en mycket högre 

noggrannhet [8], [9]. 

 

En felkälla som inte går att lösa med differentiell mätning är ett fenomen som kallas för 

flervägsfel. Flervägsfel är att signalerna mellan satelliten och mottagaren inte tar den kortaste 

vägen utan reflekteras via andra objekt på vägen. Detta gör att felet beror på lokala 

förhållanden som till exempel höga hus eller träd. Denna felkälla kan bidra med ett fel på 

flera centimeter. Hanteras det här problemet med bärvågsmätning går det att mäta med en 

noggrannhet på bara några millimeter [8], [9]. 

 

Bärvågsmätning går ut på att mäta avståndet från mottagaren till satelliterna genom att 

bestämma antalet perioder i signalens bärvåg. Anledningen till att det går att mäta med hög 

noggrannhet är att våglängden hos bärvågen är kort. En period i bärvågen är ungefär 20 

centimeter lång. Signalupplösningen är ungefär en procent av denna längd vilket medför att 

det är möjligt att mäta med en noggrannhet på ungefär två millimeter med bärvågsmätning. 

En GPS som inte använder bärvågsmätning kan mäta med en noggrannhet på ungefär tre 

meter[8], [9].  
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2.3 Storcirkelavstånd 
För att beräkna avstånd och vinklar på jorden approximeras oftast jordytan med en sfär. 

Kortaste avståndet mellan två GPS punkter går alltid längs med en storcirkel. En storcirkel är 

en cirkel på sfären vars mittpunkt sammanfaller med sfärens mittpunkt. Ett exempel på en 

storcirkel är ekvatorn. Två andra viktiga cirklar är meridianer och parallellcirklar. 

Parallellcirklar har konstant latitud och meridianer har konstant longitud. [10] 

 

I figur 3 nedan visas en sfärisk triangel som har tre storcirkelbågar a, b och c som går mellan 

u och v, u och w respektive w och v. För att beräkna avståndet c kan den sfäriska 

cosinussatsen användas [10]:  

 

cos 𝑐 = cos 𝑎 cos 𝑏 + sin𝑎 sin𝑏 cos𝐶 

 

Ett specialfall är när vinkel C är rät och då fås: 

 

cos 𝑐 = cos 𝑎 cos 𝑏  

 

Ett exempel är om u är nordpolen och w har latitud N14, longitud E55 och v med latitud N43, 

longitud E32. Vilket med cosinussatsen ger: 

 

𝑤𝑢⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑏 = 90° − 14° = 76° 
𝑣𝑢⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑎 = 90° − 43° = 47° 
𝐶 = 55° − 32° = 23° 
cos 𝑐 = cos 47° cos 76° + sin47° sin 76° cos 23° 
𝑐 = 35.09° 

 

 

 
Figur 3 - Sfär  

 

För att räkna ut c till meter så multipliceras c med vad som motsvarar en grad i meter. Vilket 

skiljer sig mellan cirka 111.7km vid polerna till cirka 110.5km vid ekvatorn, där latitud är 40° 

blir c cirka 3900 kilometer [11]. 
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2.4 Projektion 
Formlerna och figuren nedan är tagna från [12]. I figur 4 nedan illustreras en punkt 𝑝 som ska 

projiceras till 𝑝′ på linjen 𝑣. Eftersom 𝑣1, 𝑣2 och 𝑝 är kända så är även 𝑒1 och 𝑒2 kända. För 

att projicera punkten kan först vinkeln α räknas ut. Se formeln nedan där SP är 

skalärprodukten.  

 

cos α =
𝑆𝑃(𝑒1, 𝑒2)

|𝑒1||𝑒2|
 

 

Eftersom linjen 𝑝𝑝′ är vinkelrät mot 𝑒1 så kan längden mellan 𝑣1 och 𝑝′ räknas ut med 

formeln nedan. 

 
|𝑣1p

′| = cos α |𝑒2| 
 

Med  |𝑣1p
′|, 𝑣1 och 𝑣2 kan 𝑝′ x och y koordinater räknas ut med formlerna nedan: 

 

𝑝′. 𝑥 = 𝑣1. 𝑥 +
|𝑣1p′|

|𝑒1|
𝑒1. 𝑥 

 

𝑝′. 𝑦 = 𝑣1. 𝑦 +
|𝑣1p′|

|𝑒1|
𝑒1. 𝑦 

 

 

 
Figur 4 - projektion 
  

2.5 PID-Regulator 
PID står för proportionerlig, integrerande och deriverande verkan. PID-regulator är 

förekommande i reglerteknik. De parametrar som är inblandade i en PID-regulator är 

börvärde, ärvärde, värden på konstanterna 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑 och styrsignalen U. Där börvärdet är det 

värde regulatorn strävar efter att hålla. Ärvärdet är det senaste inkomna värdet. Konstanterna 

är de värden som justeras för att få en optimal regulator. Om inte den integrerande och/eller 

deriverande verkan önskas kan de tas bort. De vanliga konfigurationerna är P, PI och PID-

regulator. Figur 5 nedan illustrerar en PID-regulator. Regulatorns uppgift är att ändra U så att 

ärvärdet hålls intill börvärdet, det vill säga att felet ska vara så litet som möjligt. [13] 
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Figur 5 - PID-regulator 

  

Den proportionella delens uppgift är att direkt justera ärvärdet mot börvärdet [13]. En formel 

för att räkna ut P(t) värdet visas nedan. 

 

𝑃(𝑡) = 𝑒(𝑡)𝐾𝑝 

  

Funktionen för den integrerande delen är att försöka minska arean på sidorna från börvärdet, 

se figur 6. Det blir ofta en svängning runt börvärdet eftersom den minskar felet på båda 

sidorna. Här brukar även en gräns läggas till för att undvika att värdet på 𝐼(𝑡) blir för stort. 

Om styrsignalen U har nått det maximala eller minimala värdet, så är det inte önskvärt att 𝐼(𝑡) 

växer. Detta eftersom det tar lång tid att minska 𝐼(𝑡) när styrsignalen U vänder [13]. Nedan är 

en formel för den integrerande delen, där h är samplingstiden. 

 

𝐼(𝑡) = 𝐾𝑖 ∑𝑒(𝑡)

𝑡

0

ℎ 

 

 
Figur 6 - Integrerande delen 
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Den deriverande delen dämpar översläng som kan uppstå i den proportionerliga och den 

integrerande delen. Stor skillnad mellan nuvarande och föregående fel ger stort värde på 𝐷(𝑡). 

Fördelen att ha med den deriverande delen är störst när ärvärdet är av typen eftersläpande 

[13]. Formel för att räkna ut 𝐷(𝑡) värdet, där 𝑒′(𝑡) är derivatan av 𝑒(𝑡) dividerat med 

samplingstiden: 

 

𝐷(𝑡) = 𝐾𝑑𝑒′(𝑡)  

   

För en PID-regulator adderas 𝑃(𝑡), 𝐼(𝑡) respektive 𝐷(𝑡) ihop och blir styrsignalen. 

Styrsignalen erhåller ett värde som sedan kan användas till exempel i en process som ökar 

eller minskar en kraft, så att ärvärdet kommer närmre börvärdet. 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
utrustning och mjukvara. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Den första frågeställningen besvaras genom att ta fram lämpliga mått på avdrift och utvärdera 

dessa genom en analys.  

För att besvara den andra frågeställningen har forskningsmetoden design science använts. 

Design science innebär att utveckla en artefakt. Artefakten i denna studie är en 

robotgräsklippare som åker rakt. För att lyckas med det har mjukvara implementerats som 

med hjälp av GPS:en ska minska avdriften. Utvecklingen av mjukvaran har skett iterativt och 

slutligen har ett experiment genomförts där de olika framtagna konfigurationerna har 

jämförts. 

3.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen kan delas upp i flera steg, se figur 7. I det första steget genomfördes 

utveckling av mjukvara. Utvecklingen har skett iterativt i fyra faser som är planering, 

implementation, testning och utvärdering. Testningen gjordes för att se hur bra 

robotgräsklipparen kunde hålla en stabil och rak riktning. Några körningar i testningen 

filmades för att den nuvarande och den föregående konfigurationen skulle kunna utvärderas 

komparativt. På detta sätt synliggörs eventuella förändringar som tas med till nästa iteration.  

 

Parallellt med utvecklingen undersöktes vilka mått som definierar en avdrift från en rät linje. 

För att studera måtten och hur robotgräsklipparen förhåller sig till en rät linje så utvecklades 

ett skript. Skriptet tar in GPS-punkter och utifrån måtten bearbetas punkter till värden som 

kan jämföras. 

 

I det andra steget genomfördes ett experiment mellan de olika konfigurationerna och empiri 

samlades in. I kapitel 3.4 Datainsamling och dataanalys beskrivs processen. I tredje steget 

analyserades det empiriska materialet som sedan i det fjärde och sista steget utgjorde 

underlaget till slutsatser.   

 

 
Figur 7 - Studiens arbetsprocess 
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3.3 Utrustning och mjukvara 
En Automower 430x från Husqvarna AB används för denna studie. För att spara tid valdes att 

använda en Raspberry pi, som kommunicerar med robotgräsklipparen. Detta gjordes för att 

undvika att studera robotgräsklipparens mjukvara. Automower 430x har fyra hjul, de bakre är 

drivande och de främre är icke-drivande. GPS:en som används är en IT530m från Ublox.  

 

Mjukvaran som har implementerats i Python har tre trådar, en huvudtråd och två andra trådar 

som används för att hämta NMEA-meddelanden från GPS och för att skicka styrkommandon 

till robotgräsklipparen. Det är i huvudtråden som själva konfigurationen ligger. 

  

Händelseförloppet för systemet visas i Figur 8. Först konfigureras GPS:en med 

uppdateringsfrekvens. Sedan kör Robotgräsklipparen framåt i en viss tid för att färdriktningen 

ska bli stabil. När den är stabil är det denna riktning som ska följas.  

 

  
Figur 8 - Händelseförlopp 

 

De konfigurationer som har gjorts i denna studie har en regulator som används för att justera 

färdriktningen till den riktning som ska följas. I tabell 2 visas de konfigurationer som har 

utvecklats under studien. Uppdateringsfrekvensen är frekvensen på hur många NMEA-

meddelanden som GPS-mottagaren genererar. 
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Ordning Regulator Uppdateringsfrekvens (Hz) Filter 

1 P-regulator 1 Ingen 

2 P-regulator 10 Medelvärde på 5 samples 

3 PI-regulator 10 Medelvärde på 3 samples 

Tabell 2 - Konfigurationer 

 

Det finns metoder för att ta fram värden på 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 och 𝐾𝑑. Men eftersom en robotgräsklippare 

påverkas av externa krafter så blir det svårt att använda dessa metoder [14]. En metod ska 

snabbare komma fram till värden på 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 och 𝐾𝑑, men det betyder inte att en metod bidrar 

till ett bättre resultat. Därför valdes att ställa in värden på dessa parametrar utan någon 

beprövad metod. För att ställa in 𝐾𝑝 har den integrerande delen stängts av för att enbart se vad 

𝐾𝑝 ger för utslag till styrsignalen. Sedan när 𝐾𝑖 har ställts in har båda delarna varit igång för 

att kunna studera hur parametrarna samverkar och vad 𝐾𝑖 ger för utslag till styrsignalen. 

 

 

 

3.4 Datainsamling och dataanalys 
Studiens empiri kommer från experiment. För varje konfiguration har ett experiment utförts, 

där robotgräsklipparen har kört en sträcka på ca 100 meter. Robotgräsklipparen kör under 8 

sekunder utan reglering för att stabilisera färdriktningen som fås från GPS:en. Efter den tiden 

sätts börvärdet och robotgräsklipparen börjar reglera. Efter ca 100 meter eller om 

robotgräsklipparen krockar eller riskerar att krocka med ett objekt, avslutas körningen. Miljön 

för experimentet är utomhus på en gräsmatta, som visas i figur 9 nedan. Gräsmattan har en del 

väldigt små lutningar som kan bidra till att en avdrift uppstår. 

 

 
Figur 9 - Experiment miljö 

 

En extern RTK GPS, Satlab SL600 [15] som är fastmonterad på robotgräsklipparen används 

för att få noggrann empiri, se figur 10. Se Kapitel 2.2.2 RTK för mer information kring RTK 

GPS. Den data som samlas in med den här GPS:en är GPS punkter som visar hur 

robotgräsklipparen har kört. Empirin som samlades in har sedan analyserats med det/de mått 

som framkom i den första frågeställningen. Det valdes i denna studie att analysera hur 
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robotgräsklipparen avviker ifrån en linje mellan den första och sista GPS punkten. Ett annat 

sätt är att räkna ut var robotgräsklipparen skulle vara om 100 meter och beräkna hur stor 

avvikelsen är från en linje mellan start och den uträknade punkten. Eftersom 

robotgräsklipparen följer börvärdet som erhålls från den enkla GPS:en så blir den uträknade 

punkten i det här fallet osäker. 

 

 
Figur 10 - RTK GPS 

3.5 Trovärdighet 
För att få en hög trovärdighet i denna undersökning har en RTK GPS använts när 

experimenten genomförts och data har samlats in. Den RTK GPS som har använts är Satlab 

SL600 som har en noggrannhet på 8 mm + 1 ppm [15]. 8 mm är den konstanta delen av felet 

och 1 ppm är den linjära delen som beror på hur långt bort GPS-mottagaren är från 

basstationen. Att ha noggrann mätdata är viktigt när konfigurationerna jämförs med varandra 

eftersom det då går att se skillnader som har en högre trovärdighet. Hade inte en RTK GPS 

använts skulle det insamlade materialet varit osäkert och det hade varit svårt att veta hur stor 

den faktiska skillnaden är mellan olika konfigurationer.  



 

14 

4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

 

Empirin från experimentet består av 20 körningar, 5 körningar på vardera konfiguration samt 

5 körningar där endast ett varvtal sätts på motorerna. I bilagorna 1-4 visas bilder på vardera 

körning, där röd streckad linje är en referenslinje mellan första och sista GPS-punkten. Den 

svarta heldragna linjen är hur robotgräsklipparen har åkt. I tabellerna som är i kapitel 4.2 till 

4.6 visas mått på avdrift. Måtten förklaras i kapitel 4.1 nedan. Empirin ligger till grund för att 

besvara båda frågeställningarna. 

4.1 Beskrivning och motivering av mått  
 

𝐷𝑝𝑝´ Max distans mellan en GPS-punkt i den körda sträckan och linjen mellan den första 

och sista GPS-punkten. Där 𝑝𝑝′ är vinkelrät mot referenslinjen 

𝐷𝑘 Distans för körningen 

𝐷𝑟𝑒𝑓 Distans för referenslinjen mellan den första och sista GPS-punkten 

𝐴𝑟𝑒𝑎 Approximation av arean 

Tabell 3 - Förklaring av parametrar 

 

I figur 11 är den svarta heldragna linjen robotgräsklipparens körning vars distans betecknas 

𝐷𝑘, den röd streckade linjen är referenslinjen vars distans betecknas 𝐷𝑟𝑒𝑓 och den grön 

streckade linjen är 𝑝𝑝´vars distans betecknas 𝐷𝑝𝑝´. Distansen räknas ut med formeln i kapitel 

2.3. Och för att ta ut en punkt på referenslinjen används formeln i kapitel 2.4.  
 
Måtten har tagits fram genom att studera hur en körning har sett ut och hur 

robotgräsklipparen förhåller sig till referenslinjen. Det första måttet som valdes är skillnaden 

mellan 𝐷𝑘 och 𝐷𝑟𝑒𝑓. Detta valdes för att det antydde att om en avdrift har skett borde 𝐷𝑘 vara 

större än 𝐷𝑟𝑒𝑓. Det andra måttet som valdes är 𝐷𝑝𝑝´. Det valdes för att Husqvarna AB har ett 

krav på ett 𝐷𝑝𝑝´ på mindre än 5 meter.  Med 𝐷𝑝𝑝´ fås det maximala värdet på hur långt ifrån 

robotgräsklipparen har varit från referenslinjen.  

 
Figur 11 - Distans 
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Det sista måttet är att räkna ut arean på en körning. Genom att ta ut 2 punkter på den 

heldragna linjen och de motsvarande projektionerna på den streckade linjen kan en 

rektangelarea beräknas. I figur 12 illustreras dessa rektangelareor och genom att de adderas 

samman fås en approximation av arean. Detta valdes för att det säger hur hela körningen har 

varit, och att det känns som ett självklart mått när det handlar om en avvikelse från en rät 

linje.  

 

Figur 12 - Approximation av area 

4.2 Utan reglering  
Tabell 4 visar empirin från fem körningar där endast ett varvtal sätts på motorerna. I bilaga 1 

finns plottning av GPS-punkter från körningen. 

 

Körning 𝐷𝑝𝑝´ (𝑚) 𝐷𝑘 (𝑚) 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐷𝑘 − 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

1 19.05 85.92 71.92 14.00 466.91 

2 21.03 117.23 98.32 18.91 575.06 

3 8.62 39.13 33.86 5.27 180.48 

4 9.39 46.00 41.96 4.04 235.84 

5 12.53 66.03 60.73 5.30 423.03 

Tabell 4 - Utan reglering 

4.3 P-regulator 
Tabell 5 visar empirin från fem körningar där en P-Regulator har reglerat motorerna. 

Konfigurationen har ett 𝐾𝑝 värde på 0.3. I bilaga 2 finns bilder från körningarna. 

 

Körning 𝐷𝑝𝑝´ (𝑚) 𝐷𝑘 (𝑚) 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐷𝑘 − 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

1 4.56 101.03 99.94 1.09 226.32 

2 3.25 100.92 99.73 1.19 181.22 

3 3.69 101.23 99.87 1.36 179.23 

4 4.98 101.38 99.78 1.6 280.90 

5 5.87 101.63 99.83 1.8 288.45 

Tabell 5 - P-regulator 
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4.4 P-regulator med filter 
Tabell 6 visar empirin från fem körningar där en PI-Regulator har reglerat motorerna. 

Konfigurationen har ett 𝐾𝑝 värde på 0.3 och ett filter som tar medelvärdet på de fem senaste 

värdena från GPS:en. I bilaga 3 finns bilder från körningarna. 

 

Körning 𝐷𝑝𝑝´ (𝑚) 𝐷𝑘 (𝑚) 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐷𝑘 − 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

1 7.23 101.79 99.89 1.9 305.44 

2 4.57 101.00 99.74 1.26 256.88 

3 3.18 100.85 99.75 1.1 147.55 

4 4.52 100.68 99.84 0.84 203.21 

5 4.78 100.73 99.79 0.94 270.45 

Tabell 6 - P-regulator med filter  

4.5 PI-regulator med filter 
Tabell 7 visar empirin från fem körningar där en PI-Regulator har reglerat motorerna. 

Konfigurationen har ett 𝐾𝑝 värde på 0.3, 𝐾𝑖 värde på 0.04 och ett filter som tar medelvärdet på 

de tre senaste värdena från GPS:en. I bilaga 4 finns bilder från körningarna. 

 

Körning 𝐷𝑝𝑝´ (𝑚) 𝐷𝑘 (𝑚) 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐷𝑘 − 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

1 1.98 101.35 99.77 1.58 51.31 

2 1.74 100.47 99.81 0.66 44.50 

3 2.22 101.55 99.98 1.57 95.28 

4 1.87 101.01 99.78 1.23 76.87 

5 1.40 101.78 99.84 1.94 47.07 

Tabell 7 - PI-regulator med filter 

4.6 Jämförelse mellan konfigurationer 
I tabell 8 är medelvärden på vardera konfiguration.  

 

Konfiguration 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑝𝑝´ (𝑚) 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑘 − 𝐷𝑟𝑒𝑓 (𝑚) 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

P-regulator 4.47 1.41 231.22 

P-regulator m.f. 4.86 1.21 234.71 

PI-regulator m.f. 1.84 1.40 63.01 

Tabell 8 – Medelvärden för vardera konfiguration 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 
Analys av frågeställning 1: 

 

Vilka olika mått finns för att mäta avdrift och vilken eller vilka av dessa är att föredra 

i det genomförda experimentet? 

 

För att kunna få mått på hur bra robotgräsklipparen har kört behövs ett bra mätinstrument. 

Genom att använda en RTK GPS att mäta med går det att ta ut GPS punkterna som 

robotgräsklipparen befunnit sig på under en körning. Med GPS punkterna går det sedan att 

rita ut en bild över hur den kört. Bilder på hur roboten kört finns i Bilagor 1-4. Det går också 

att räkna med punkterna för att kunna få ut mått på hur stor avdriften har varit. För att få ut 

dessa mått så utvecklades ett skript som med hjälp av GPS punkter kan räkna ut vad de olika 

måtten får för värde. Det är bra att kunna visa siffror på hur stor avdriften har varit och även 

kunna se vad som menas med dessa siffror i en bild på körningen. Att kunna använda både 

siffror och en bild underlättar när en konfiguration ska utvärderas eller jämföras med en annan 

konfiguration. 

 

De mått som används i denna studie är max distans mellan en GPS punkt i den körda sträckan 

och linjen mellan den första och sista GPS punkten(𝐷𝑝𝑝´). Ett annat mått är en approximation 

av arean som blir mellan den körda sträckan och referenslinjen(Area). Ett till mått som 

används är skillnaden mellan 𝐷𝑘 och 𝐷𝑟𝑒𝑓. Dessa mått finns beskrivna i kapitel 4 Empiri.  

 

Varför alla dessa mått används beror på att varje mått säger något om hur bra en körning har 

varit. Genom att titta på skillnaden mellan  𝐷𝑘 och 𝐷𝑟𝑒𝑓 går det direkt att se om 

robotgräsklipparen har haft en avdrift eller inte. Denna skillnad skiljer sig inte mycket mellan 

olika körningar men avdriften kan ändå variera mycket. Därför blir detta mått inte användbart 

för att se hur stor avdriften har varit men det går snabbt att se om det varit en avdrift. Den 

extra sträckan som körts kan också bero på olika saker. Det kan vara att robotgräsklipparen 

svängt mycket fram och tillbaks men det kan även bero på att den gjort en stor sväng.  

 

Om arean och 𝐷𝑝𝑝´ används för att analysera avdriften så går det att se om robotgräsklipparen 

har gjort stora svängar och om den under längre sträckor åkt långt ifrån referenslinjen. Att 

detta går att se beror på att arean växer snabbare ju längre ifrån referenslinjen som roboten 

åker. Om även 𝐷𝑝𝑝´ har fått ett stort värde under en körning så måste roboten någon gång varit 

långt ifrån referenslinjen. 

 

För att då kunna jämföra olika konfigurationer och olika körningar kan det vara bra att 

använda alla de här måtten på avdrift och även titta på bilderna som ritats med hjälp av GPS 

punkter. Genom att kombinera måtten med bilderna så går det att skapa sig en bättre bild av 

hur robotgräsklipparen verkligen kört. 
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5.2 Frågeställning 2 
Analys av frågeställning 2: 

 

Hur kan robotgräsklipparens avdrift minskas med mjukvara som använder data från 

endast en enkel GPS?  

5.2.1 Analys av konfiguration 1 
I kapitel 4.2 och i kapitel 4.3 framkommer det att en P-regulator är betydligt bättre än om 

enbart ett konstant varvtal sätts på båda motorerna. Platsen där experimentet genomfördes är 

någorlunda plan, där det finns en del mindre lutningar som är svåra att upptäcka. P-regulatorn 

klarar att reglera robotgräsklipparens färdriktning till den riktning som ska följas trots dessa 

lutningar. Dock så är 𝐷𝑝𝑝´ över 5 meter i en av körningarna, vilket gör att konfigurationen inte 

klarar av det kravet från Husqvarna AB. I bilderna i bilaga 2 syns förskjutningar i sidled från 

referenslinjen. Detta beror på att denna konfiguration reglerar mot en riktning och tar ingen 

hänsyn till föregående riktningsfel. På grund av detta blir avdriften stor och resultatet varierar 

mycket för varje körning. Arean är 179 till 288 m2 och 𝐷𝑝𝑝´ är 3.25 till 5.87 m. 

 

För att göra nästa konfiguration bättre togs ett beslut om att öka uppdateringsfrekvensen till 

10 Hz. Genom att snabbare få indata så kan förskjutningar i sidled från referenslinjen bli 

färre. Det implementerades även ett medelvärdesfilter som i konfiguration 2 tar 5 värden.  

5.2.2 Analys av konfiguration 2 
Som det går att se i kapitel 4.4 så blev det ingen större skillnad mellan de två P-regulatorerna. 

Den här konfigurationen fick ett medelvärde på 𝐷𝑝𝑝´ på 4.86 m och en medelvärdesarea på 

234.71 m2. Mellan medelvärdena från denna och föregående konfiguration skiljer det 0.39 m i 

𝐷𝑝𝑝´ och 3.49 m2 i area. Där båda värdena är något sämre för denna konfiguration.  

 

Konfigurationen har en tio gånger snabbare uppdateringsfrekvens än den första. Det medför 

att den reglerar färdriktningen oftare. Samtidigt har denna konfiguration ett filter där ett 

medelvärde tas fram från de fem senaste riktningarna som robotgräsklipparen har haft. Detta 

medför att mindre förändringar kommer att göras varje gång som roboten reglerar sin 

riktning. Mjukvaran börjar reglera vid två graders fel från börvärdet, detta medför att dessa 

små ändringar inte har någon betydelse. Den föregående konfigurationen får däremot en 

högre förändring på längre tid, vilket för det mesta kommer att ge en ändring på varvtalet på 

motorerna. Därför har skillnaden blivit så liten mellan dessa två konfigurationer. 

 

Eftersom det inte blev en förbättring av resultatet mellan P-regulator med och utan filter så 

gjordes tester på hur många värden som ska ingå i ett medelvärde för bäst resultat. I ett test 

där en påtvingad riktningsförändring genomfördes kunde det konstateras att fem värden som 

det är i konfiguration två var för många. Detta gick att se på grund av att den reagerade för 

sakta. Genom att filma robotgräsklipparen under körningar med ett till fem värden i 

medelvärdet så kunde det konstateras att tre värden i medelvärdet visade bäst resultat. Utan 

filter blir körningen mer ryckig på grund av noggrannheten i den enkla GPS:en. 

 

Ett beslut togs även om att använda en PI-regulator istället för en P-regulator. Den 

integrerande delen växer desto mer tid robotgräsklipparen har ett riktningsfel från börvärdet. 

Då behövs ett riktningsfel på motsatt sida av börvärdet för att den integrerande delen ska 

minska. På detta sätt kommer den tillbaka till där den skulle ha varit om en 

riktningsförändring inte hade skett. Detta togs med till planering av konfigurationen med PI-

regulatorn. 
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5.2.3 Analys av konfiguration 3 
Resultaten som framkommer i kapitel 4.5 och kapitel 4.6 visar att PI-regulatorn fick ett 

medelvärde på 𝐷𝑝𝑝´ som blev 1.84 m och där det högsta värdet blev 2.22 m. 

Medelvärdesarean blev 63.01 m2 där det högsta låg på 95.28 m2. Detta är bättre än de 

föregående konfigurationerna. Under tester och experimentet gick det också att observera att 

PI-regulatorn körde rakare eftersom det var en så pass stor skillnad. Med denna konfiguration 

visar resultatet också att det är en mindre spridning mellan värdena i 𝐷𝑝𝑝´ och area. I bilaga 1-

4 visas bilder på körningarna där det går att se hur robotgräsklipparen kört. I bilaga 4 går det 

se att den följer referenslinjen betydligt bättre än de andra konfigurationerna.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
De mått som har analyserats visar att de säger olika saker om avdriften i en körning. Där 𝐷𝑝𝑝´ 

och arean är de mått som säger hur stor avdriften är. Om det är skillnad mellan 𝐷𝑘 och 𝐷𝑟𝑒𝑓 

påvisas att en avdrift har skett, men det säger inte mycket om hur stor avdriften är. Genom att 

implementera en mjukvara för att se hur stor en avdrift har varit så blir det lättare att se 

förändringar mellan olika körningar.  

 

Genom analysen framkommer det att den slutgiltiga konfigurationen, PI-regulator med ett 

medelvärdesfilter på tre värden har minst 𝐷𝑝𝑝´ och area. Med denna konfiguration kunde 

Husqvarnas krav på ett 𝐷𝑝𝑝´ på mindre än 5 meter uppfyllas. Genom att den slutgiltiga 

konfigurationen förhåller sig till referenslinjen bättre än de andra konfigurationerna, så ser det 

bättre ut för en konsument/användare. Men eftersom det kan finnas olika åsikter om detta så 

är det svårt att säga om robotgräsklipparens körning är tillräckligt bra för en 

konsument/användare.  

6.2 Begränsningar 
Studien har genomförts under en begränsad tid. Om mer tid hade funnits så skulle mer tester 

och experiment gjorts på andra platser. Framförallt för att se om det går att minska avdrift i 

backar med en GPS eller om det även krävs andra sensorer. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån tillgänglig data visar studiens resultat att det går att minska avdriften med hjälp av en 

enkel GPS. De mått som är av värde för att kunna avgöra hur stor en avdrift har varit är 𝐷𝑝𝑝´ 

och area. Resultatet visar även att en PI-regulator är att föredra över en P-regulator.  

6.4 Vidare forskning 
Det finns mycket att forska kring inom områdena reglerteknik och GPS. Något som denna 

rapport inte riktigt kunnat ge ett bra svar på är om robotgräsklipparens körning ser bra ut för 

en konsument/användare. För att bättre besvara detta skulle en kvalitativ studie kunna 

genomföras där det framkommer hur en användare vill att en robotgräsklippare ska köra.  

  

Det skulle också gå att lägga mer tid på regulatorn. Genom att förbättra denna så kan 

robotgräsklipparens avdrift minskas ytterligare och det ser på så sätt bättre ut när den kör. 

  

En till sak som är viktig om robotgräsklipparen ska använda en GPS för att navigera är att 

titta på hur GPS signalen ser ut vid olika miljöer. Signalen kan till exempel försämras när 

robotgräsklipparen kör nära en husvägg. Detta kan leda till att den kör sämre alternativt 

förlorar kontrollen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Utan reglering 

Bilaga 2 P-regulator 

Bilaga 3 P-regulator med filter 

Bilaga 4 PI-regulator med filter 
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Bilaga 1 - Utan reglering 

Y-axeln är Latitud och X-axel är longitud. 

Körning 1: 

 
Körning 2: 
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Körning 3: 

 
Körning 4: 
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Körning 5: 
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Bilaga 2 - P-regulator 

Y-axeln är Latitud och X-axel är longitud. 

Körning 1: 

 
Körning 2: 
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Körning 3: 

 
Körning 4: 
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Körning 5: 
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Bilaga 3 - P-regulator med filter 

Y-axeln är Latitud och X-axel är longitud. 

Körning 1: 

 
Körning 2: 
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Körning 3: 

 
Körning 4: 
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Körning 5: 
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Bilaga 4 - PI-regulator med filter 

Y-axeln är Latitud och X-axel är longitud. 

Körning 1: 

 
Körning 2: 
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Körning 3: 

 
Körning 4: 
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Körning 5: 

 
 


