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Abstract 
Purpose – The purpose of the study is to expand the knowledge of how wheel motor currents 
can be combined with machine learning to be used in a collision detection system for 
autonomous robots, in order to decrease the number of external sensors and open new design 
opportunities and lowering production costs. 
 
Method – The study is conducted with design science research where two artefacts are 
developed in a cooperation with Globe Tools Group. The artefacts are evaluated in how they 
categorize data given by an autonomous robot in the two categories collision and non-collision. 
The artefacts are then tested by generated data to analyse their ability to categorize.  
 
Findings – Both artefacts showed a 100 % accuracy in detecting the collisions in the given data 
by the autonomous robot. In the second part of the experiment the artefacts show that they 
have different decision boundaries in how they categorize the data, which will make them useful 
in different applications. 
 
Implications – The study contributes to an expanding knowledge in how machine learning 
and wheel motor currents can be used in a collision detection system. The results can lead to 
lowering production costs and opening new design opportunities. 
 
Limitations – The data used in the study is gathered by an autonomous robot which only did 
frontal collisions on an artificial lawn.   
 
Keywords – Machine learning, K-Nearest Neighbour, Multilayer Perceptron, collision 
detection, autonomous robots, Collison detection based on current. 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Studiens syfte är att utöka kunskapen om hur hjulmotorstömmar kan kombineras med 
maskininlärning för att användas vid kollisionsdetektion hos autonoma robotar, detta för att 
kunna minska antalet krävda externa sensorer hos dessa robotar och på så sätt öppna upp 
design möjligheter samt minska produktionskostnader   
 
Metod – Studien genomfördes med design science research där två artefakter utvecklades i 
samarbete med Globe Tools Group. Artefakterna utvärderades sedan i hur de kategoriserade 
kollisioner utifrån en given datamängd som genererades från en autonom gräsklippare. 
Studiens experiment introducerade sedan in data som inte ingick i samma datamängd för att 
se hur metoderna kategoriserade detta.  
 
Resultat – Artefakterna klarade med 100% noggrannhet att detektera kollisioner i den giva 
datamängden som genererades. Dock har de två olika artefakterna olika beslutsregioner i hur 
de kategoriserar datamängderna till kollision samt icke-kollisioner, vilket kan ge dom olika 
användningsområden  
 
Implikationer – Examensarbetet bidrar till en ökad kunskap om hur maskininlärning och 
hjulmotorströmmar kan användas i ett kollisionsdetekteringssystem. Studiens resultat kan 
bidra till minskade kostnader i produktion samt nya design möjligheter  
 
Begränsningar – Datamängden som användes i studien samlades endast in av en autonom 
gräsklippare som gjorde frontalkrockar med underlaget konstgräs.  
 
Nyckelord – Maskininlärning, K-nearest neighbor, Multi-layer perceptron, 
kollisionsdetektion, autonoma robotar 
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Förkortningar  
 
MLP Multilayer perceptron 
KNN K-Nearest Neighbour  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Hemautomation tar allt större plats i det privata hemmet och är en växande marknad som 
estimeras år 2022 att vara värderad till ca 77 miljarder USD, eller ungefär 680 miljarder kronor 
[1]. Allt fler produkter introduceras på marknaden för att underlätta och förbättra 
bekvämligheten i hemmets olika delar. Dessa produkter kommer i form av apparater och 
system, till exempel smart belysning, röststyrning och autonoma robotar. 
 
Autonoma robotar har varit på frammarsch de senaste åren [2]. Ett exempel på en autonom 
robot är en autonom gräsklippare. Den autonoma gräsklipparen arbetar inom ett givet område 
som begränsas av en elektriskledare. Om roboten stöter på föremål inom området, likt om den 
stöter på den elektriskledaren, skall den detektera detta och vända för att fortsätta klippa. För 
att upptäcka dessa möjliga kollisioner används olika tekniker, men alla klassiska tekniker ställer 
höga krav på hårdvaran, mekaniken och mjukvaran. Dessa höga krav sätter begränsningar på 
design och leder till att många, oftast dyra, komponenter krävs. 
 
Forskningsområdet maskininlärning utvecklar idag olika typer av mjukvaru-metoder som kan 
ge en lösning på att minska antalet externa sensorer vilket öppnar upp nya designmöjligheter. 
Sharkawy och Aspragathos, undersökte om maskininlärning är en lämplig metod för att 
detektera kollisioner med hjälp av vridmoment på en industriell robot [3]. Med det till grund 
kommer vidare studier genomföras, vilka undersöker lämpligheten att använda 
hjulmotorströmmar som substitut för vridmoment. Behovet av antalet externa sensorer skulle 
då minska i dessa typer av system vilket leder till att nya designlösningar kan implementeras 
då enbart sensorer för att se strömförbrukning av motorer skulle krävas. 
  

1.2 Problembeskrivning 
Globe Tools Group Jönköping utvecklar idag autonoma gräsklippare. Företaget söker 
alternativa kollisionsdetekteringssystem som i sin design använder sig av ett färre antal externa 
sensorer än det nuvarande systemet samtidigt som det bibehåller prestandan. Det skulle kunna 
leda till reducerade kostnader för produktionen av roboten och eventuellt öppna upp fler 
design-möjligheter i form av hårdvara och mjukvara. Området maskininlärning skulle kunna 
ses som en potentiell lösning till att minska antalet krävda sensorer 
 
Nuvarande kollisionsdetekteringssytem behöver externa sensorer då den inte kan förlita sig på 
hjulmotorströmmar för att detektera kollisioner. Detta är på grund av att dessa strömmar 
varierar mycket beroende på vilken terräng roboten befinner sig i och vad för typ av påfrestning 
motorerna utsätts för. När roboten befinner sig under en kollision så ökar hjulmotorströmmar.  
 
En potentiell lösning är att kombinera hjulmotorströmmar och maskininlärning för att hitta 
mönster i hjulmotorströmmar vilket skulle leda till ett tillförlitligt kollisionsdetektionssystem 
där 100% av kollisionerna detekteras. Svårigheterna som kan uppstå med denna kombination 
är hitta liknelser som kan klassificeras som kollisioner då en stor mängd scenarion av 
kollisioner kan uppstå i olika miljöer. För att lösa det kommer två olika maskininlärnings-
metoder att användas för att tränas upp och att klassificera kollisioner med hjulmotorströmmar 
som inmatningsdata. Metoderna kan kategorisera indata till önskade kategorier. Önskade 
kategorier skulle vara kollision och icke-kollision. Metoderna som valts är K-Nearest Neighbour 
(KNN) och Multilayer Perceptron (MLP) som är två välkända klassificerare och faller under 
typen supervised learning. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
En studie kommer att genomföras för att undersöka om maskininlärningsmetoderna är 
tillräckligt pålitliga med att detektera kollisioner i hjulmotorströmsdata för att användas i 
kollisionsdetektionsystem. Studiens syfte är att utforska alternativa metoder för att detektera 
kollisioner hos autonoma gräsklippare. Metoderna ska med hjälp av hjulmotorströmmar 



 

2 

determinera om en kollision har skett eller inte. I denna studie har metoderna MLP och KNN 
valts ut med syftet att undersöka om de kan appliceras. 
 
För att undersöka om hjulmotorströmmarna innehåller information om det inträffat en 
kollision eller inte lyder första frågeställningen:    

1. Hur kan hjulmotorströmmar användas för att detektera kollisioner? 

 
Med det undersökts det om det är möjligt att applicera maskininlärningsmetoderna för att 
detektera kollisioner. För att sedan kunna avgöra vilken metod som bör väljas behövs djupare 
förståelse om metoderna, detta leder till studiens andra frågeställning: 

2. Hur kategoriserar metoderna MLP och KNN hjulmotorströmsdata utifrån 

kategorierna kollision samt icke kollision? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Datamängden som används till studiens metod kommer att erhållas från en autonom 
gräsklippare som Globe Tools Group har utvecklat. Följd av att datamängden har en stark 
knytning till metodernas resultat kommer dessa vara begränsat till Globe Tools Groups 
autonoma gräsklippare. Av tidsbrist har denna gräsklipparen bara kört på en konstgräsmatta 
inomhus och endast utsatts för frontala kollisioner, detta avgränsar studiens resultat till robotar 
som körs inomhus och utsätts för frontala krockar då ojämn terräng olika typer av krockar kan 
skapa annan datamängd.  

1.5 Disposition 

Rapporten kommer att disponeras på följande sätt: I kapitel 1 får läsaren bakgrunden till det 
specifika problemet som studiens frågeställningar bygger på. Kapitel 2 ger en inblick i 
rapportens metod och beskriver metodvalet som används för att utföra examensarbetet. I 
kapitel 3 förklaras den bakomliggande teorin som ligger till grund för studiens relevans.  Kapitel 
4 innehåller empiri av de respektive metoderna KNN och MLP.
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2 Metod och genomförande 

2.1 Arbetsprocessen 
 
För att besvara studiens frågeställningar kommer en Design Science Research (DSR) att 
utföras. Riktlinjerna för DSR är enligt Hevner och Chatterie [4] följande: 

1. Designa en artefakt 

DSR skall producera en artefakt i form av en konstruktion, modell eller instansiering. 

2. Problemrelevans 

Målet med DSR är att utveckla en lösning på ett viktigt och relevant branschproblem. 

3. Designutvärdering 

Lösningen som artefakten tillhandahåller skall vara väl evaluerad mot problemet. 

4. Forskningsbidrag 

DSR skall bidra med tydligt och verifierbara fakta inom relevant område. 

5. Forskningsstränghet 

DSR skall använda sig utav välutvecklade metoder för utvecklingen av artefakten. 

6. Design som undersökningsmodell 

DSR skall vara välgrundade inom det relevanta forskningsområdet. 

7. Kommunikation av forskning 

DSR måste hålla en god kommunikation för att nå en bred publik. 

 
 
Då studien kommer att tillämpa DSR kommer studiens arbetsprocess vara följande: 
 

 
Figur 1. studiens arbetsprocess 
 
Då DSR ska följas under hela studiens arbetsgång kommer studien att börja med en 
litteraturstudie för att samla teori, förståelse för området och identifiera artefakternas olika 
behov. Följd av detta kommer artefakterna att utvecklas med välgrundad litteratur. 
Experimentet kommer att genomföras därefter och resultatet kommer evalueras. 
Frågeställningarna kommer besvaras i resultat. Studiens diskussion tar upp de punkter 
författarna anser vara relevanta utifrån resultatet. Studiens arbetsgång kan ses i figur 1. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara frågeställningarna kommer två artefakter att utvecklas. De två metoderna, KNN 
och MLP som valts för att besvara frågeställningarna kommer att utvecklas för att kategorisera 
indata till kollision eller icke kollision. Utvecklingen av metoder kommer att ske med 
programmeringsspråket Python. För metoden MLP kommer biblioteket Keras [5] att användas 
då det är ett välutvecklat och väl testat bibliotek. 
 
Datamängden som används i syfte för träning och evaluering av metoderna tillhandahålls av 
företaget Globe Tools Group. Träning och evaluering av metoderna sker under studiens 
experiment.  För att besvara studiens första frågeställning kommer utdata från experimentet 
att evalueras. Studiens andra frågeställning kommer att besvaras genom en analys av 
artefakternas resultat som ges av studiens experiment. 
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2.3 Design 

2.3.1 Data 
Datamängden som tillhandhålls av Globe Tools Group kommer i formen: 
 

Vänster motorström (mA) Höger motorström (mA) 
Kollisionsflagga 
( Boolean) 

183 113 0 

131 366 0 

1151 2363 1 

17 17 0 

87 87 0 

52 70 0 

26 70 0 

1604 1369 1 

140 61 0 

139 375 0 

1430 1386 1 

497 462 0 

96 96 0 

1561 1674 1 

26 87 0 

17 87 0 

44 17 0 

113 122 0 

61 532 0 

994 1404 1 
Tabell 1. Exempel på datamängd 
 
Datamängden genereras från observationer av Globe Tools Groups autonoma gräsklippare och 
sparas sedan i en fil. Observationerna sker genom att en Arduino spara strömmarna i ett 
kontinuerligt intervall. Om det sker en kollision kommer detta intervall att avbrytas, 
strömmarna kommer sedan sparas undan därefter kommer intervallet att återupptas. Roboten 
har två motorer som driver varsitt hjul. Detta resulterar till att det finns två hjulmotorströmmar 
som sparas.  
 
Metoderna som tas fram för att besvara frågeställningarna kräver två typer av datamängder. 
Datamängderna kan kategoriseras som träningsdata och experimentella. Träningsdata 
används för att lära upp metoderna, se kapitel 3.2, medan den experimentella data sedan 
används för att genomföra experimentet. För att generera de två olika datamängderna delas 
filen upp: 

1. Träningsdata, 66% av den ursprungliga datamängden placeras här. 
2. Valideringsdata, de resterande 34% 
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2.3.2 Experiment 
 
För att besvara studiens frågeställningar ska experimentet framställa statistiska data som skall 
analysera ifall hjulmotorstömmar kan användas för att detektera kollisioner samt hur KNN och 
MLP skulle göra detta med hjulmotorströmsdata.  
 
Experimentet kommer att delas in i två delar. Först kommer metoderna att kategorisera okända 
data i form av den experimentella data som förklaras i 2.3.1. Resultatet analyserades, vilket 
beskrivs i kapitel 5 Analys. Den andra delen av studiens experiment kommer att testa alla 
möjliga datapunkter mellan origo samt maxvärdet av de två olika hjulmotorströmmarna. 
Maxvärdet kommer att tas ifrån hjulmotorströmmarna i datamängden som genererades.  
Del två i experimentet kommer att göra det möjligt att se hur metoderna kategoriserar olika 
datapunkter. 
 
 

2.4 Förberedelser 
 
Förberedelserna för experimentet inkluderar insamling av datamängden som skall testas och 
utveckling av metoderna. Datamängden tillhandahålls från en autonom robot av Globe Group 
och samlas genom observationer och mätningar av hjulmotorströmmar på en autonom 
gräsklippare i drift. Datamängden inkluderar hjulmotorströmmar i en viss tidpunkt samt en 
Boolean-flagga som visar om gräsklipparen är i en kollision eller inte. Metoderna utvecklas i 
programmeringsspråket Python och metoden MLP utvecklas med stöd från biblioteket Keras. 

2.4.1 Utförande 
 

Experimentet kommer att ske i fyra etapper. Dessa är: 

I. Uppdelning av data 
Datamängden som samlades in under experimentets förberedelse delas upp i två 
delar, träningsdata och valideringsdata. Träningsdata består av 66% av datafilen 
som tillhandahölls under experimentets förberedelse och  valideringsdata består av 
resterande data. 

II. Metodevaluering MLP 
Under steg två används metoden MLP med datamängderna. Träningsdata användas 
först för upplärningen av nätverket och valideringsdata används för att kategorisera 
data och ta fram statistiska data, antalet rätt kategoriserade indata  

III. Metodevaluering KNN 
Steg tre liknar steg två i utförandet men använder sig av metoden KNN 

IV. Slutgiltiga steget 
Den statistiska data som samlades in under experimentets andra och tredje steg 
sparas undan i en fil. 
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2.5 Datainsamling 
 
Studiens datainsamling baseras på insamling av empiriska data. Den empiriska data, innehåller 
två datamängder vilket är inmatningsdata som erhålls från den autonoma roboten samt den 
data som fås av studiens experiment.  
 
Den empiriska datamängden som behövs för studiens experiment erhålls genom att mäta 
strömmarna på en autonom gräsklippare som är i drift. Mätningen görs genom en Arduino som 
sitter i gräsklipparen och periodiskt mäter de strömmar som motorlederna tar, 
kollisionsflaggen fås genom att kolla om gräsklipparen är i en kollision eller inte under 
mätperioden. Hur data ser ut kan läsas i kapitel 2.3.1. Statistisk data som används för att 
besvara frågeställningarna genereras sedan från studiens experiment. 

2.7 Dataanalys 
 
Studiens analys kommer att bestå av kvantitativa undersökningar på de datamängder som 
används och genereras av studiens experiment. 
Första frågeställningen: 

”Hur kan hjulmotorströmmar användas för att detektera kollisioner?” 

För att besvara studiens första frågeställning kommer den råa hjulmotorströmmsdata att 
analyseras för att se om det finns en samband mellan denna data samt kategorierna kollisioner 
och icke-kollisioner. Genom att placera data i ett diagram kommer det kunna reflektera om det 
finns ett samband mellan hjulmotorströmmsdata och kategorierna.  
Andra frågeställningen: 

”Hur kategoriserar metoderna MLP och KNN hjulmotorströmsdata utifrån 

kategorierna kollision samt icke kollision?” 

Analysen för studiens andra frågeställning kommer bestå av att jämföra och analysera 
sambanden mellan träningsdata som metoderna fick tillgång till samt de resultat som 
metoderna gav utifrån valideringsdata, Detta ger möjlighet till att besvara hur dessa 
kategoriserar. 

2.8 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet bygger på validitet och reliabilitet [6]. Studiens validitet stärks genom att 
den empiriska data som experimentet använder är erhållen från en autonom gräsklippare i drift 
vilket kan refereras till kapitel 1.4. Experiments resultat skall på ett tydligt redovisas för att 
koppling mellan studiens teoretiska ramverk och implementation av metoderna skall vara 
transparant, se kapitel 5-Analys.   

Studiens reliabilitet bygger på en transparant koppling mellan studiens teoretiska ramverk och 
experimentets metoder, detta säkerställs genom en väldokumenterad arbetsprocess genom 
studiens arbetsgång.  
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
Teorier som lyfts fram i detta kapitel ska ge grund till studiens frågeställningar. Områdena som 
beskrivs i det teoretiska ramverket är maskininlärning, KNN, MLP och hjulmotorströmmar. 
Maskininlärning behandlas för att ge en övergripande bild över detta området. KNN respektive 
MLP kommer att behandlas för att förstå hur metoderna fungerar. Slutligen kommer 
hjulmotorströmmar behandlas för att förstå funktionaliteten och hur den används i de två 
metoderna.  

3.2 Maskininlärning 
 
Forskningsgrenen maskininlärning inom datavetenskap utvecklades i mitten av 1970-talet [7]. 
Maskininlärning fungerar som ett verktyg som kan användas för att analysera data. Detta 
verktyg innehåller flertalet algoritmer som upptäcker underliggande mönster i datamängder. 
Processen bakom själva maskininlärandet har många delar, men generellt så används 
erfarenheter för att förbättra förmågan att göra mer exakta förutsägelser om datamängder.  
 
Inom maskininlärning finns det två former av inlärning, supervised learning och unsupervised 
learning. Den mest förekommande inlärningen är supervised learning . Supervised learning är 
en metod där en algoritm tränas upp med hjälp av träningsdata som innehåller indata samt 
önskade svar. För att kunna uppnå det önskade svaret behövs en stor mängd träningsdata så 
att systemet kan göra många iterativa antaganden och justeras för att generalisera okända data 
noggrant. Metoden lär sig genom att replikera givna exempel som på förhand är definierade 
med inmatnings- och utmatningsdata. Supervised learning tillämpas på 
maskininlärningsmetoder som skall användas för klassifikationer och regressionsproblem. 
Klassifikationsmetoderna har till uppgift att klassificera indata till en önskad mängd klasser. 
Regressionsmetoder har till uppgift att hitta ett samband mellan olika datamängder för att 
förutsäga en okänd variabel. Unsupervised learning används på metoder som skall klustra ihop 
data, klustring innebär att metoderna skall kunna hitta samband mellan olika datamängder och 
para ihop dessa. 

 
Figur 2. Modellstruktur över maskininlärning [8] 
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3.2.1 Teori MLP 
 
MLP (Multilayer perceptron) - nätverk är ett artificiellt sätt att  härma den biologiska hjärnan 
och få liknande resultat för kategorisering och approximering. Medan den biologiska hjärnan 
använder sig av ihopkopplade synapser för att hantera data så använder MLP sig av 
ihopkopplade noder för att få likande resultat. Noderna är ett artificiellt sätt att representera 
synapser. Mängden noder i ett nätverk varierar beroende på nätverkets uppgift. Nätverket 
byggs upp genom att placera noder i tre olika typer av lager; 

 

I. Inmatningslagret 

Noder i detta lagret har till uppgift att ta emot data in till nätverket. Antal noder i lagret 

är direkt kopplat till hur inmatningsdata ser ut. Noderna skickar sedan vidare denna 

data till noder i det gömda lagret.  

II. Gömda lagret 

Termen ”Gömda lagret” är ett samlingsnamn på lager som ligger emellan det första 

lagret, inmatningslagret samt det sista lagret; utmatningslagret. Antalet lager i det 

gömda lagret är beroende på vilken uppgift nätverket skall utföra. 

III. Utmatningslagret  

Noder i utmatningslagret har till uppgift att skicka ut data ut ur nätverket. Denna data 

representerar resultat som nätverket har gett ut. Antalet noder i detta lager beror på 

vad nätverket kommer appliceras på och oftast hänvisas till hur många kategorier som 

nätverk kan ge ut. 

 
Noderna i de olika lagren är orienterade på ett feed-forward sätt vilket betyder att noder i ett 
lager är kopplade till alla noder i nästkommande lager. Detta innebär att alla noder skickar sitt 
resultat till alla noder som är i nästa lager i nätverket. Figur 3 är ett exempel på ett MLP-nätverk. 
Nätverket har två noder i inmatningslagret, ett lager av tre noder som är i ”det gömda lagret”  
samt två noder i utmatningslagret.  
 

 
Figur 3. Bildrepresentation av ett MLP-nätverk 
 

3.2.2.1 Noder 

I föregående kapitel ger en introduktion på vad MLP är och hänvisar till att nätverket består av 
noder som är strukturerade i olika lager. Dessa noder är en representation av biologiska 
synapser och hanterar all uträckning i nätverket. Formeln för en nod är:  

𝑦 = 𝑓(𝑏𝑖𝑎𝑠 +  ∑ 𝑥𝑘𝑣𝑘

𝑁

𝑛=1

) 
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Värdet N är antal anslutningar som kommer in till noden. Alla anslutningar har ett associerat 
värde tilldelat till sig som kallas vikt. Vikten gör det möjligt att lära upp systemet då det 
ändrar resultatet från noden (se 3.2.2.3, upplärning). Bias används för att säkerställa att 
nodens resultat inte blir 0 då  ∑ 𝑥𝑘𝑣𝑘

𝑁
𝑛=1  har en möjlighet att bli det. x är resultatet från 

föregående nod och i fallet av noder som ligger i inmatningslagret är denna data 
inmatningsdata som skickas in till nätverket. Funktionen f är nodens aktiveringsfunktion 
vilket kan läsas mer om under kapitlet 3.2.2.2.  

3.2.2.2 Aktiveringsfunktion 

Aktiveringsfunktionen används i noder för att skala indatat till ett önskat spann och sedan 
skicka denna data vidare i nätverket eller ut ur nätverket som resultat. Det finns många olika 
typer av aktiveringsfunktion och väljs utifrån problemet som nätverket skall lösa samt i vilket 
lager som noden befinner sig i. exempel på aktiveringsfunktioner som används till noder i det 
gömda lagret är:  
Sigmoid: 

  𝑓(𝑥) =  
1

1 + 𝑒−𝑥
 [9] 

 
Figur 4. Grafisk representation av sigmoid [10] 

 
 
Och Relu: 

𝑓(𝑥) = 𝑥+ = max(0, 𝑥) [11] 

 
Figur 5. Grafisk representation av Relu [12] 

 
 
 

 
Om nätverket används för klassificering av indata används aktiveringsfunktionen Softmax: 
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𝜎(𝑧)𝑗 =  
𝑒𝑧𝑗

∑ 𝑒𝑧𝑘𝑘
𝑘=1

 𝑗 = 1, … . . , 𝑘 [13] 

j = klasser, z = inmatning till neuronen  
 

 för noder i utmatningslagret. Softmax gör det möjligt för nätverket att få ut en sannolikhet för 
att indatat tillhör en av de j stycken klasserna. I ett klassificeringsnätverk så finns det lika 
många neuroner i utmatningslagret som det finns klasser.    

3.2.2.3 Upplärning 

 För att metoden skall kunna användas som en klassificerare behövs upplärning av metoden 
göras. Upplärningen görs genom att använda sig av supervised learning och köra metoden i 
iterativa omgångar med träningsdata. Genom att ändra nodernas vikter kan metodens 
kategoriseringsförmåga förbättras. Figur 4 visar processen supervised learning för metoden 
MLP. 
 

1. Producera kategoriserad datamängd 
2. Producera resultat från nätverket med kategoriserade data. 
3. Jämför resultatet som gavs av nätverket mot det önskade resultatet  
4. Ändra vikterna så att metodens kategorisering förbättras, börja om på steg 2 

 

 
Figur 6. Sekvens för supervised learning. 

3.2.2 Teori KNN 
 
KNN (K-Nearest Neighbour) introducerades som en icke parametrisk metod av Fix och Hodges 

1951[14] som sedan blev känd som KNN, inom maskininlärning en så kallad lazy learning 

algoritm. Vilket betyder att algoritmen använder all träningsdata vid den exekverade körtiden. 
KNN är inom mönsterigenkänning en icke-parametrisk metod för klassificering och 
regressionsprognos. Algoritmen har använts för statisk uppskattning, mönsterigenkänning och 
data mining [15]. KNN klassificerar data genom att fastställa hur sannolikt en datapunkt kan 
tillhöra en fastställd grupp eller en annan beroende på vilken datagrupp som den är närmast. 
Denna jämförelse sker i ett N-dimensionellt plan där objekt placeras ut i planet beroende på 
dess egenskaper. Exempel på detta är figur 7 nedan, där alla objekt placeras ut i det 
tvådimensionella planet beroende på egenskaperna (x, y). 
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Figur 7. Datapunkter placerade i två dimensionella plan. 
 
För att sedan klassificera nya objekt beräknas avståndet mellan datapunkterna. När avstånden 
till respektive datapunkt har mätts, används de k närmaste grannarna för att avgöra objektets 
klassificering (se figur 8). Parametern k väljs av användaren. 
 

 
 

 
Figur 8. Klassificering av ett okänt objekt med metoden KNN. 
 

Avståndet mellan datapunkterna i det flerdimensionella rummet kan beräknas med flertalet 
metoder. Men den särklass vanligaste och mest använda är det euklidiska avståndet [16]. Det 
euklidiska avståndet mellan två punkter i ett flerdimensionellt rum beräknas enligt formeln: 
 

 
d (A, B) är avståndet mellan två punkter, i det här fallet A och B. n representerar antalet 
dimensioner och Ai - Bi är avståndet mellan datapunkterna A och B i dimension i. [17] 
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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. 

4.1 Frågeställning 1 
 
Empirin som samlats in under experimenten redovisas i Graf 3 nedan. Data presenterar hur 
motorströmmarna har varierat under experimentet där vänster och högermotorström 
representerar Y- respektive X-axeln. Empirin har samlats in genom att den autonoma 
gräsklipparen har låtits köra en kortare raksträcka på en konstgräsmatta inomhus. En Arduino 
har varit inkopplad i mätpunkter som gör det möjligt att se strömförbrukningen av motorerna 
i en given tidpunkt. Arduino har också varit inkopplad till externa strömbrytare som är 
monterade längst fram på gräsklipparen för att se om kollision sker eller inte för roboten.  
Arduinon sparar sedan denna hjulmotorströmsdatat i ett intervall samt att den sparar data 
direkt när en kollision sker, detta gör det möjligt att få data när roboten kör samt när roboten 



 

13 

är under en kollision. Datan som Arduinon samlar sparas i en .txt fil som sedan importeras in i 
metoderna under studiens experiment. 
 
 

 
Graf 1. Spridning av hjulmotorströmmar 
 
Graf 1 visar samlade datapunkter från experimentet där röd representerar kollision och grön 
icke kollision. Grafen visar ca 4500 datapunkter varav 1896 är registrerade kollisioner.  
 

4.2 Frågeställning 2 

4.2.1 Data ifrån MLP 
 
Nedan visas statiska data som ifrån experimentet: 
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Graf 2. Statistisk data för MLP:s beslutsregioner utifrån träningsdata. Grönt = icke-kollision, 
Rött = kollision 
 
Graf 2 är en visuell representation av den statiska data som genererades under studiens 
experiment. Data i grafen visar hur MLP kommer att kategorisera alla möjliga datapunkter 
mellan 0,0 och 3000,3000 mA. Det grönmarkerade området visar de hjulmotorströmmar som 
metoden kategoriserade som icke-kollisioner och det rödmarkerade området kollisioner. 
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Graf 3. statistiska data för MLP kategoriseringar av Experimentella data. Grönt = icke-
kollision, Rött = kollision  
 
Graf 3 är en visuell representation av den statistiska data som representerar hur MLP 
kategoriserade träningsdata under studiens experiment. Vad som skiljer sig mellan graf 2 och 
3 är att graf 2 visar hur alla datapunkter i 2 dimensionella planet kategoriseras. 
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4.2.2 Data ifrån KNN 
 
Nedan visas ett utdrag av den statiska data som utgavs ifrån experimentet:   

 
Graf 4. Statistisk data för KNN:s beslutsregioner utifrån träningsdata. Grönt = icke-kollision, 
Rött = kollision 
 
Graf 4 är en visuell representation av den statiska data som genererades under studiens 
experiment. Data i grafen visar hur KNN kommer att kategorisera alla möjliga datapunkter 
mellan 0 och 3000 mA. 
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Graf 5. statistiska data för KNN kategoriseringar av Experimentella data, Grönt = icke-
kollision, Rött = kollision 
 
Graf 5 är en visuell representation av den statistiska data som representerar hur MLP 
kategoriserade träningsdata under studiens experiment. 

4.2.3 Experimentella data och Träningsdata 
 
Grafer 6,7 är hjulmotorströmsdata (Graf 5) som har delats upp i träningsdata och 
experimentella data. 

 
Graf 6. Experimentella data använd för studiens experiment 

 
Graf 6 är den experimentella data som användes för studiens experiment. Grafen representerar 
1519 datapunkter varav 626 punkter är kollisioner. 
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Graf 7. träningsdata använd för studiens experiment 
 
Graf 7 är träningsdata som användes för studiens experiment. Grafen representerar 3080 
datapunkter varav 1270 punkter är kollisioner. 
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 
 
För studiens första frågeställning är graf 8 intressant då den visar spridningen av 
hjulmotorströmmar för roboten. De två olika typerna av datapunkter, kollision samt icke-
kollision är markant uppdelade i två regioner. Regionerna som saknar datapunkter kan ses som 
en brist på vad man kan kategorisera med hjälp av hjulmotorströmmar. De här regionerna 
representerar scenarion som roboten inte har befunnit sig i under datainsamling, vilket leder 
till odefinierade regioner. Grafen tyder på en uppdelning av datapunkter linjen för 
uppdelningen kan dras som: y= 650x - 1. Överstiger datapunkten linjen skall denna datapunkt 
tolkas som en kollision. Ett värde som understiger linjen tolkas som en icke kollision. Därmed 
besvaras studiens första frågeställning ”Hur kan hjulmotorströmmar användas för att detektera 
kollisioner?” 
 

 
 
 
Graf 8. Graf för spridning av hjulmotorströmmar för frontal krock.  
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5.2 Frågeställning 2 
 
Studiens andra frågeställning lyder ”Hur kategoriserar metoderna MLP och KNN 
hjulmotorströmsdata utifrån kategorierna kollision samt icke kollision?”. 
 
 

5.2.1 MLP 
 
Graf 9 är en visualisering av den empiriska data från studiens experiment. Grafen visar hur 
nätverket MLP kategoriserar strömmarna beroende på vart i grafen datapunkten placeras i.  
Regionerna som är markerade rött samt grönt i grafen är hur MLP metoden har byggt upp 
beslutsområden med hjälp av den träningsdata som metoden har haft tillgång till under sin 
konstruktion. 

  
 
Graf 9. Statistisk data för MLP:s beslutsregioner utifrån träningsdata. 
 
 
Metoden har matchat in kollisionsområdet väl med den kollisionsdata som finns i träningsdata, 
se graf 10. Detta kan fastställas med en jämförelse av det röda området för graf 9 och de röda 
punkterna i graf 10.  
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Graf 10. Markering av hur utseenden har formats för MLP:s beslutsregioner 
 
Metoden har dock inte lika väl matchat in området för icke-kollisioner. En anledning till att 
metoden har ett stort område som är grönt är att träningsdata som metoden fick tillgång till 
hade flera icke-kollisions datapunkter än kollision. Detta ledde till att metoden lärde sig att 
kategorisera icke-kollision på allt i början av upplärningen. Efter upplärningsepoker lärde sig 
metoden vart den ska börja kategorisera kollisioner och efter det så expanderande metoden det 
område så att alla kollisioner i träningsdata kategoriserades rätt. När metoden sedan 
kategoriserade kollisionerna i träningsdata rätt så avbröts upplärningen. 
En effekt av att metoden fokuserade på att matcha in det röda området är att de områden som 
inte hade någon träningsdata kategoriseras till icke-kollisioner.  
 
Testdatat som kategoriserades med MLP under studiens experiment kategoriserades med 
100% precision. Metoden klarade av detta på grund att beslutsområdena matchade väl in med 
den data som metoden testades med.  
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5.2.2 KNN 
 
Utifrån den empiriska data som gavs av studiens experiment ser man att KNN kategoriserade 
experimentets testdata med 100% precision likt MLP-nätverket, Dock finns det en markant 
skillnad i beslutsområdena mellan metoderna. Detta kan fastställas med en jämförelse av Graf 
11 gentemot graf 9 som är för MLP. Skillnaden grundas i hur metodernas upplärning sker. 

 
Graf 11. Statistisk data för KNN:s beslutsregioner utifrån träningsdata. 
 
Läsaren rekommenderas att gå tillbaka till teoridelen för KNN då den analys som genomförs 
bygger på hur metoden hanterar kategorisering av träningsdata. 
Metoden klassificerar datapunkter i majoritet till kollisioner. Detta är på grund av att 
kollisionsdata i studiens träningsdata har mer spridning och metoden bygger sin klassificering 
på de K stycken närmaste datapunkterna som finns i metodens träningsdata.  
 
Den markerade delen av graf 12 är intressant då detta är en gränsinteraktion av kollisionsdata 
och icke-kollisionsdata. Här har K-värdet en stor påverkan i hur metoden kategoriserar data då 
båda kategorierna har flera datapunkter som ligger i närheten av området.  
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Graf 12. Gränsinteraktion mellan kollision och icke kollision som formar beslutsregionerna. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 

1. Hur kan hjulmotorstömmar användas för att detektera kollisioner  

 

Genom studiens analys kan det konstateras att det går att dra en vertikal linje mellan 

hjulmotorstömmar som representerar en kollision samt de hjulmotorströmmar som 

finns när det inte sker kollisioner. Detta kan bara visas för den datamängd som studiens 

empiri har. En följd av algoritmer kan appliceras på strömmarna. Den statistiska data 

visar är att man kan man hjälp av MLP samt KNN använda hjulmotorstömmar för att 

detektera kollisioner. 

 

2. Hur kategoriserar MLP och KNN hjulmotorstömmar utifrån kollisioner 

samt icke-kollisioner på givna träningsdata 

 

Båda metoderna kategoriserar hjulmotorströmmar baserat på givna träningsdata och 

utifrån analysen ser man att metoderna anpassar sig väl till denna data. Det man kan 

konstatera är att metoderna fokuserar på olika attribut av träningsdata. MLP kommer 

att i majoritet att klassificera datapunkter till den kategorin som hade mest 

datapunkter i träningsdata. KNN kommer att klassificera i majoritet till den kategorin 

som har mest spridning. 

6.2 Implikationer 
 
Examensarbetet bidrar till en ökad kunskap om hur maskininlärning och hjulmotorströmmar 
kan användas i ett kollisionsdetekeringssystem. De två metoderna har olika egenskaper som 
ger dom varierande användningsområden.  Studiens resultat kan användas i framtida beslut 
om att implementera ett kollisonssystem med hjälp av maskininlärning. Om detta görs öppnas 
fler designmöjligheter upp samt att det skapar möjlighet till billigare produktion. 

6.3 Begränsningar 
 
Examensarbetets fördes till viss del under ideala förhållanden när det gäller olika typer av 
kollisioner vilket ledde till begränsad insamling av data för maskininlärningsmetoderna. 
Studiens experiment utfördes inomhus på konstgräs där endast raka kollisioner skedde. 
Rekommendation från författarna är att vid fortsatt arbete undersöka flera typer av kollisioner 
vilket skulle ge ytterligare information och kunskap om hur de två olika metoderna 
kategoriserar olika typer av kollisioner. 
 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 
 
Examensarbetets syfte var att undersöka hur hjulmotorströmmarna och metoderna KNN samt 
MLP kan användas i ett kollisiondetekteringssystem för autonoma robotar. Studiens resultat 
visar att det finns en stark korrelation mellan hjulmotorströmmar och kollisioner samt att både 
KNN och MLP är väl lämpade för att detektera dessa.  
 
Studien visar också att metoderna har olika egenskaper som måste väljas utifrån systemets 
önskade beteende. Författarna rekommenderar att göra flera experiment med olika typer av 
kollisioner samt underlag för att vidare kunna evaluera vad detta har för påverkan för 
metodernas kategoriseringsförmåga 
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6.5 Vidare forskning 
 
Hjulmotorströmsdata som förklaras i avsnitt 2.3 innehåller bara datapunkter när roboten 
befann sig på konstgräsunderlag under frontala krockar. Detta påverkar resultat till att inte 
kunna dra några generella slutsatser till vilken av metoderna som är lämpligast att användas 
vid kollisionsdetektion för autonoma gräsklippare som var studiens bakgrund. 
 
Studiens författare rekommenderar att bedriva vidareforskning till den punkt att kunna dra 
dessa typer av slutsatser genom iterativa designcykler. Dessa designcykler är enligt Bill 
Kuechler och Vijay Vaishnavi [18] ett sätt att utveckla teorier genom iterativa cykler. Detta 
skulle adopteras till arbetet mot rapportens bakgrund genom att utföra samma experiment men 
att utöka datamängden som används i experimentet. Enligt Bill Kuechler och Vijay Vaishnavi 
sker dessa designcykler genom 5 steg:  

 Awareness of problem  

Under detta steg så förklaras det verkliga problemet som denna designcykeln skall 

hantera. I denna rapportens var detta att kunskapen om hur hjulmotorströmmar kan 

användas för att detektera kollision samt hur metoderna MLP och KNN gjorde detta 

saknades.  

 Suggestion 

Under denna del närmar man sig problemet och börjar arbeta fram en teoretisk lösning 

på problemet 

 Development 

Här utvecklas det som introducerades under suggestion fasen 

 Evaluation 

Utvärdering av det som utvecklas under development fasen. Under en designcykel är 

det vanligt att arbetsgången går emellan development fasen samt evaluation fasen, 

dock inte nödvändigt. 

 Conclusion 

Här presenteras den slutsats som kan dras av denna designcykel samt vilka slutsatser 

som kan dras tillsammans med tidigare designcykler  

 
Efter conclusion steget kan författare höja upp problem som kan gå tillbaka till ”awareness of 
problem” 
för nästa designcykel. Nedan är två problem nästa designcykel kan adoptera till awareness of  
problemfasen.  

6.5.1 Utökande av kollisionstyper 
 
Rapportens insamlade data (se kapitel 2.3.1) innehåller endast data från frontala krockar. Detta 
medför att datapunkter som representerar kollisioner är samlade runt en punkt i graf 1 då dessa 
kollisioner sker på samma sätt varje gång. Detta är bra för att på ett enkelt sätt kunna se om 
metoderna kan användas vid kollsionsdetektion men för att kunna dra slutsatsen att dessa 
metoder är lämpade för att användas vid normal drift för en robotgräsklippare behöver denna 
datamängd utökas med flera olika typer av kollisioner. Genom att utöka datamängden kommer 
ett större omfång av datapunkter att täckas och som nämns i avsnitt 5.1 så är det en stor zon av 
regioner runt omkring som roboten inte befunnit sig i. Detta experiment kan leda till 
utforskandet av dessa regioner och således utöka kunskapsbasen.  
 
Genom att införa andra typer av kollisioner som kan ske i en mer naturlig miljö borde ett 
experiment utföras som innehåller olika scenarion av kollisioner för att utöka 
emperiinsamlingen. Teoretiskt sett kommer en större mängd av regioner att täckas av 
datapunkter då flertalet strömnivåer betraktas ifrån de olika scenarion som ställs upp. Därefter 
kan samma experiment som denna rapport utfört användas för att analysera den nya 
datamängden som samlats in och resultatet samt metodernas upplärning skulle ändras och på 
så sätt förändra resultatet. Det intressanta här kan vara att se om metoderna påverkas positivt 
eller negativt beroende på svårighetsgraden av denna data. Detta kan bevisas genom att ta ett 
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svårt fall av datapunkter och sedan jämföra resultatet med resultatet av denna rapport. Svårt 
fall kan vara att samla datapunkter från sidokollisioner, detta kommer att höja 
svårighetsgraden då det kan samlas när roboten svänger och hjulmotorströmmarna inte är så 
höga vilket kan medföra att de två olika kategoriserings områdena kollision samt icke-kollision 
flyter samman (se graf 1)  
 
Experimentet som skall utvecklas för att ta sig an flera kollisionstyper skulle kunna utföras på 
olika sätt, exempel på dessa sätt skulle kunna vara kollision rigg. Denna kollision rigg är en 
avgränsad miljö med olika typer av hinder som roboten kolliderar mot. När roboten är i denna 
miljö övervakas den på samma sätt som roboten observeras i avsnitt 2.3.2. Under denna miljö 
kommer flera typer av olika kollisioner ske och miljön måste då skapas på så sätt att den 
möjliggör kollisioner när roboten svänger och andra rörelsemoment som sker inuti 
kollisionsriggen.  
 
Utvärdering för denna designcykel sker i 2 etapper i första etappen bygger på att data är korrekt 
beroende på önskad kollisionstyp då detta är vitalt för designcykeln om inte detta är korrekt 
rekommenderas då att gå tillbaka till utvecklingsfasen för att samla nya data. Som Bill Kuechler 
och Vijay Vaishnavi nämner är det naturligt att skifta mellan designcyklerna development och 
evaluation. När korrekt data har samlats in kan experimentet gå vidare till etapp 2 där 
utförandet sker enligt anvisningarna i avsnitt 2.4.1 där utförandet nu kommer att ske med en 
ökad datamängd. För att kunna dra slutsatser för denna rapport rekommenderas det ej att 
förändra experimentet då det försvårar en analys gentemot de resultat som presenterar i denna 
rapport.  
 
Denna designcykel kommer att komplettera kunskapen till vilken metod som är bäst för 
Kollisionsdetektering för flera typer av kollisioner eller om de nya fallen är så pass svåra för 
metoderna att klassificera att ingen av metoderna lämpar sig alls för mer komplicerade 
kollisioner.  
 
Om resultatet av denna cykel visar att metodernas klassificeringsförmåga har försämrats kan 
det vara intressant att öka awareness of problem till nästa cykel som skulle kunna introducera 
historik för metoderna vilket då blir en undersökning gällande optimering för metoderna.  

6.5.2 Terrängbyte 
 
 Awareness och problem:  

Som tidigare nämnts i 6.5.1 så är den empiriska data för rapporten en förenklad version av 
den data som metoderna kommer behöva kategorisera för en robotgräsklippare. Dock är inte 
mängden av typer kollisioner den enda förenklingen av denna data. Terrängen som roboten 
befinner sig på har en stor påverkan på hur data i graf 1 ser ut. En jämn terräng, som i denna 

studie var konstgräs gör också så att data kommer klumpa ihop sig och på så sätt förenkla för 
metoderna att kategorisera detta försvårar valet av metod då det finns kunskapsluckor att 
fylla. Några av dessa luckor kan fyllas med kunskapen som samlas från ett terrängbyte då 
metodernas inlärning expanderas med ännu mer scenarion som reflekterar den verkliga 
driften av en autonomgräsklippare.  

Suggestion: 

För att samla in data som kan kopplas till verkligare fall behöver datamängden komma ifrån 
en riktig gräsmatta där miljön är mer komplex än ett plant underlag som konstgräs som 
använts i denna studie. Denna miljö kommer vara varierade då gräsmattor kan gå allt ifrån att 
vara plana till att innehålla lutningar och gropar av olika slag. Denna miljö kommer att skapa 
mer motstånd för motorerna på grund av ojämn miljö. Strömnivåerna kommer att påverkas 

med yttrefaktorer som varierar från gräsmatta till gräsmatta. För att stärka resultatet av 
studien rekommenderar författarna att denna designcykel fokuserar på att samla data från 

andra typer av terränger till exempel en riktig gräsmatta. Detta kommer ge en större 
distribution av datapunkter vilket sedan kan analyseras mot den datamängd som genererades 
av denna studie. 
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Development & Evaluation: 
 
Likt det som nämndes i 6.5.1 kommer experimentet under denna designcykel vara likt det 
experiment som genomfördes under denna studie då denna cykel skall fokusera på att generera 
en mer representativ bild av den data som metoderna måste kunna kategorisera i fallet av en 
riktigt robotgräsklippare. Development under denna cykel kommer vara att samma in korrekt 
data samt skapa de verktygen för att åstadkomma detta.  Då data är en vital del för cykel så 
behövs stort arbete läggs ner i evalueringen av denna data då störningar i data kan leda till 
missvisade resultat.  
Efter att data är korrekt samt att tillräcklig mängd av önskade data har samlats kan metoderna 
evalueras genom ett experiment likt experimentet som genomfördes i denna studie.  
 
Conclusion:  
 
Designcykel kommer att kunna ge mer underlag till studiens bakgrund som är att utveckla ett 
kollisionsdetekteringssytem för robotgräsklippare. Detta är på grund av att den empiriska data 
närmar sig data som en riktig robotgräsklippare kommer att utsättas för. Cykeln kommer kunna 
dra slutsatser till hur metoderna presterar i en varierande miljö och tillsammans med resultat 
från denna studie kommer slutsatser kunna dra till hur metoderna presterar i olika 
svårighetsgrader.  
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