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Abstrakt 
Det har blivit mer och mer vanligt med ny, datoriserad teknik i hemmen. Fler människor har 
ett allt stressigare liv och inte längre samma tid att ta hand om det egna hemmet. Behovet av 
en hjälpande hand med hushållsarbete har blivit allt större. Tänk själv att komma hem från 
jobbet eller skolan och så har golvet blivit skinande rent utan att Ni knappt har behövt göra 
någonting! Det finns idag flera olika robotar på marknaden för detta ändamål. En av dessa är 
den autonoma dammsugaren, som är det vi inriktat vår uppsats på. I huvudsak är uppsatsen 
inriktad på mjukvaran, som kan användas i en autonom dammsugare. Vi har valt att titta 
närmare på två stycken sökalgoritmer, som kan användas av autonoma mobila robotar, 
exempelvis en autonom dammsugare, som har i uppdrag att täcka en hel obekant yta. Dessa 
algoritmer är Spanning Tree Covering (STC) och ”A Topological Coverage Algorithm”, 
också kallad ”Landmark-based World Model” (fritt översatt till Topologisk Täckande 
Algoritm, TTA). Vi har också undersökt hur ett av Sveriges största märken på marknaden för 
autonoma dammsugare, nämligen Electrolux Trilobite ZA1, klarar sig i test. Vi har även 
analyserat testet med Trilobiten och jämfört detta med antaget beteende hos Trilobiten ifall 
den hade varit implementerad med sökalgoritmerna STC eller TTA. Hur fungerar 
sökalgoritmerna? Hur kan en autonom dammsugare hitta på en hel obekant yta? Hur beter sig 
Electrolux Trilobite ZA1? Täcker de alla en obekant yta? Är de effektiva? 
 
Nyckelord: Autonom dammsugare, Spanning Tree Covering (STC), Topological Covering 
Algorithm, Topologisk Täckande Algoritm (TTA), Electrolux Trilobite ZA1, navigering, 
lokalisering, autonoma mobila robotar, artificiell intelligens, artificiella neurala nätverk 

Abstract 
It has been more and more common with new, computerized technology in the households. 
More people have an increasingly stressful life and don’t have the same time to take care of 
their own households anymore. The need of a helping hand with the housework has gotten 
bigger. Imagine coming home from work or school and while you were gone the floor has 
gotten shiny clean without you hardly have to do anything! Today there are many different 
robots on the market for this purpose. One of these is the autonomous vacuum cleaner, which 
we have focused on in our essay. Our essay is mainly focused on the software that could be 
used in an autonomous vacuum cleaner. We have chosen to look closer on two search 
algorithms that could be used by autonomous mobile robots, for example an autonomous 
vacuum cleaner, whose mission is to cover a whole unknown area. These algorithms are 
Spanning Tree Covering (shorten STC and ”A Topological Coverage Algorithm”, also called 
”Landmark-based World Model” (a free translation to Swedish is Topologisk Täckande 
Algoritm, TTA). We have also investigated how one of Sweden’s biggest trademarks on the 
market for autonomous vacuum cleaners, videlicet Electrolux Trilobite ZA1, passes in a 
practical test. We have also analyzed the test results with the Trilobite and compared this with 
presumed behavior with the Trilobite if it should have been implemented with the search 
algorithms STC or TTA. How do the search algorithms work? How can an autonomous 
vacuum cleaner find its way around a whole unknown area? How does the Electrolux 
Trilobite ZA1 behave? Do they all cover a whole unknown area? Are they effective? 
 
Keywords: Autonomous vacuum cleaner, Spanning Tree Covering (STC), Topological 
Covering Algorithm, Electrolux Trilobite ZA1, navigation, localization, autonomous mobile 
robots, artificial intelligence, artificial neural networks 
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1 Inledning 
Vem skulle inte vilja ha en bra hushållsrobot hemma som bidrar med en hjälpande hand för de 
flesta hushållsarbeten? Det finns idag ett flertal olika robotar på marknaden för detta ändamål. 
En av dessa robotar är den autonoma mobila dammsugaren, som vi valt att inrikta oss på i vårt 
arbete och då i huvudsak Electrolux Trilobite ZA1. Robottekniken innefattar många olika 
områden, så som datorteknik, artificiell intelligens, matematik, mekanik och elektronik. Vi 
har läst ett datavetenskapligt program och har valt att i huvudsak inrikta oss på algoritmer, 
artificiell intelligens och matematik, men även att nudda en viss del av mekanik såsom 
sensorer. Vår huvudinriktning är sökalgoritmerna STC (Spanning Tree Covering) och TTA 
(Topologisk Täckande Algoritm) som kan användas till autonoma dammsugare.  

1.1 Problemområde 
För cirka 20 år sedan började man för första gången att utveckla en prototyp till en autonom 
dammsugare. Hitachi stod bakom den första prototypen, som fick namnet Robby [15]. Dock 
var det först för några år sedan som den autonoma dammsugaren kom ut till försäljning på 
marknaden. Vi har tittat på hur ett av de större märkena på marknaden, nämligen Electrolux 
autonoma dammsugare Trilobite ZA1, klarar sig i test.  
 
Vi har även undersökt två stycken sökalgoritmer, Spanning Tree Covering (STC) och 
Topologisk Täckande Algoritm (TTA), som kan användas av autonoma mobila robotar som 
skall täcka en hel obekant yta. Hur fungerar sökalgoritmerna? Hur pass effektiva är de? 

1.2 Avgränsning 
Vår huvudfokus är på själva mjukvaran som kan användas för autonoma dammsugare. Vi har 
tagit reda på hur en autonom mobil robot, exempelvis en autonom dammsugare, hanterar 
navigering och lokalisering på en obekant yta. Det finns ett antal sökalgoritmer för att täcka 
en hel obekant yta, men vi har endast valt ut två stycken sökalgoritmer, STC och TTA, att 
jämföra med. Vi har även tagit upp lite om vilka framtidsutsikter som finns för den autonoma 
dammsugaren. 
 
Vi är inte intresserade av den fysiska biten, det vill säga hårdvaran i dammsugaren. Till 
hårdvara räknas robotens fysiska attribut. Hårdvara kan vara exempelvis fysisk design (såsom 
storlek på munstycke, form, färg etc.), hjulkonstruktion, hastighet på roboten, bullernivå och 
uppsugningsförmåga. Dock har vi valt att ta med vissa grundläggande ting kring fysiska 
attribut såsom sensorer för att kunna knyta samman algoritmerna med lokalisering och 
robotens kännedom av den yttre världen. Vi kommer dock inte att gå närmare in än så på 
fysisk konstruktion av robotar och autonoma dammsugare. 

1.2.1 Målgrupp 
Vi vänder oss till människor som har minst gymnasiekunskaper eller har ett allmänt intresse 
för autonoma mobila robotar och dess algoritmer. Det kan underlätta med grundläggande 
programmeringskunskaper för att förstå pseudokoden, men det är inget måste för att kunna 
förstå rapporten då pseudokoden är ett komplement till en förklarande text. 

1.3 Mål 
 Vi vill lära oss hur en autonom dammsugare fungerar. 
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 Vi vill lära oss om två sökalgoritmer som kan användas av autonoma dammsugare. 

 
 Vi vill se hur en av de ledande autonoma dammsugarna på marknaden fungerar i 

praktiken. 

1.4 Hypotes 
”Är Trilobitens beteende effektivare1 än Spanning Tree Covering och Topologisk Täckande 
Algoritm?” 

1.4.1 Delfrågor 
 Hur fungerar de valda sökalgoritmerna? 

o Hur byggs kartan upp över omgivningen? 
o När har hela omgivningen blivit täckt? 
o Hur fungerar algoritmen mer ingående? 

 Hur kan en autonom mobil robot hålla reda på sin position i omgivningen? 
 Hur gör en autonom mobil robot om den går vilse eller hamnar på fel position? 
 Hur fungerar Electrolux autonoma dammsugare Trilobite ZA1 i praktiken?  

1.5 Metod 
Från början hade vi tänkt oss att göra en simulering med hjälp av ett datorprogram, där man 
kan ha en grafisk robot där det går att implementera de olika sökalgoritmerna i. Men ju mer vi 
satte oss in i området och desto djupare vi kom insåg vi att en verklig test av en autonom 
dammsugare vore mer lämplig. Detta på grund av att naturen är så pass komplex att det är 
ytterst svårt att i en simulator få med alla ting som kan påverka ett test i praktiken. 
 
I vår uppsats har vi skrivit om- och analyserat två stycken sökalgoritmer, STC och TTA, som 
används för att täcka en hel obekant yta. Vi har också gjort ett praktiskt test av Electrolux 
autonoma dammsugare Trilobite ZA1 för att se hur pass effektiv den är i verkligheten. Då 
Trilobiten är en färdig produkt som inte kan ändras om i kunde vi således inte implementera 
sökalgoritmerna STC eller TTA i den. Vi har istället valt att göra rittester där vi har ritat av 
omgivningen Trilobiten hade och räknat ut hur algoritmerna STC och TTA klarat av att täcka 
samma yta under samma förutsättningar (det vill säga yta, storlek på munstycke etc.). Vi har 
sedan jämfört resultaten från rittesterna med det praktiska testet av Trilobiten, för att ta reda 
på vilken algoritm som är den mest effektiva till att kunna täcka en hel obekant yta. 
 
Detta må inte vara det mest optimala sättet att jämföra på, men vi anser att, utefter de 
förutsättningar vi hade, att detta var det bästa sättet vi kunde göra en jämförelse på då vi ville 
få en så verklig bild av en autonom dammsugare i praktiken som möjligt. 
 
För en mer utförlig förklaring, se Bilaga 1.A Djupgående förklaring av metod. 

1.6 Översikt 
Kapitel 2 Mobila robotar 
Under denna rubrik tas diverse allmän information kring mobila robotar och autonoma 
dammsugare upp. Bland annat 

1 Med effektiv menar vi hur stor andel i procent som en algoritm klarar att täcka av en hel obekant yta samt hur 
lång sträckan blivit när hela ytan har blivit täckt. 
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– Definitionen av en mobil robot och varför en autonom dammsugare är en mobil robot. 
– En beskrivning av Electrolux autonoma dammsugare Trilobite ZA1. 
– Hur konstgjord intelligens, det vill säga artificiell intelligens (AI) kan integreras i autonoma 
dammsugare, till exempel med ett artificiellt neuralt nätverk. 
– Hur den autonoma dammsugaren vet var den befinner sig. 
– Vilka strategier en autonom dammsugare kan använda om den hamnar på fel position. 
– Hur en autonom dammsugare kan undvika kollision med hinder. 
– Hur en autonom dammsugare kan använda sig av sensorer för att kunna se och känna sin 
omgivning. 
– Vilka typer av sensorer som finns. 
  
Kapitel 3 Algoritmer 
Under denna rubrik tas två algoritmer upp som kan användas av autonoma dammsugare i en 
okänd omgivning. Algoritmen ska kunna täcka området och veta när den är klar. De två 
algoritmer vi har tagit upp är STC (Spanning Tree Covering) och TTA (Topologisk Täckande 
Algoritm). 
 
– TTA (Topologisk Täckande Algoritm)  
TTA delar in sin omgivning i subregioner och sicksackar varje region. Subregionerna bildas 
med hjälp av konkava eller konvexa hörn. Omgivningskartan håller reda på subregioner som 
har blivit täckta och subregioner som har blivit upptäckta men ännu inte har blivit besökta. 
När dammsugaren har täckt varje subregion anses städningen som färdig. Omgivningskartan 
kan implementeras som en dubbellänkad graf, där noderna är hörn av hinder. Bågarna och 
noderna bildar subregionerna. 
 
– STC (Spanning Tree Covering) 
STC-algoritmen använder sig av ett spännande träd för att bygga upp sin omgivningskarta. 
För att kunna skapa det spännande trädet delar STC in ytan i celler. Vi nämner fem typer av 
STC-algoritmen, men det är bara Full Spiral-STC som vi kommer att gå in på djupet med. 
Full Spiral-STC delar in varje cell i fyra lika stora subceller. Om en subcell innehåller ett 
hinder kommer inte Full Spiral-STC att besöka denna utan istället gå till nästa hinderfria 
subcell för att ta sig vidare. 
 
Alla typer av STC-algoritmen som vi nämner kör i ett spiralliknande mönster. När STC har 
hittat tillbaka till den cell där den startade anser den sig som färdig. 
 
Kapitel 4 Empirisk kvalitativ observation av den autonoma dammsugaren 
Trilobite ZA1 
Här har vi observerat Trilobiten i ett praktiskt test i olika situationer för att se dess beteende. 
Vi har gjort ett test där vi har haft en och samma omgivning, men placerat 0, 4 respektive 8 
hinder på ytan. Vi har testat effektiviteten vilket innebär sträcka, tid och täckt yta. Även ett 
antal småtester har gjorts. 
 
Kapitel 5 Testning av Topologisk Täckande Algoritm 
Här har vi gjort ett rittest med TTA-algoritmen. Med ett rittest menas att vi har illustrerat den 
väg vi tror att TTA-algoritmen skulle ha tagit i samma omgivning som Trilobiten hade i sitt 
praktiska test. Vi har även här placerat 0, 4 respektive 8 hinder. Vi har testat effektiviteten, 
vilket innebär sträcka, tid och täckt yta.  
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Kapitel 6 Testning av Full Spiral-STC 
Här har vi gjort ett rittest med STC-algoritmen. Med ett rittest menas att vi har illustrerat den 
väg vi tror att STC-algoritmen skulle ha tagit i samma omgivning som Trilobiten hade i sitt 
praktiska test. Vi har även här placerat 0, 4 respektive 8 hinder. Vi har testat effektiviteten, 
vilket innebär sträcka, tid och täckt yta.  
 
Kapitel 7 Stöd för vår testning 
Här beskrivs de belägg vi hade som grund för att utföra det praktiska testet av Trilobiten. Här 
nämns även beläggen vi hade för hur STC och TTA behandlar hinder och besöker en 
omgivning. Denna text bör läsas i samband med ”Empirisk kvalitativ observation av den 
autonoma dammsugaren Trilobite ZA1”, ”Testning av Full Spiral-STC” och ”Testning av 
Topologisk Täckande Algoritm”. För en översikt över alla testresultat, se Bilaga 9.A Tabeller 
över sträcka, missad yta och tid för STC, TTA och Trilobite 
 
Kapitel 8 Framtiden 
Här nämns vilka framtidsutsikter som finns för den autonoma dammsugaren, men även 
framtidsutsikterna för servicerobotar. Informationen grundar sig bland annat på två stycken 
intervjuer som vi har läst på Internet där Henrik Christensen, professor vid Kungliga Tekniska 
Högskolan och Lars Asplund, professor vid Mälardalens högskola i datateknik, framfört sina 
åsikter i ämnet. 
  
Kapitel 9 Analys 
Här diskuteras på djupgående nivå om  
– Testresultaten från de olika testerna med Trilobiten, STC och TTA.  
– Analys kring lokalisering samt hur de olika strategierna kan appliceras på STC och TTA. 
– Vad som har varit bra i vårt arbete och vad vi hade kunnat göra bättre. 
– Analys av metod. 
– Om vår hypotes har bevisats samt testresultaten. 
– Om vi har uppnått de mål som vi har satt upp för arbetet. 
 
Kapitel 10 Slutsats 
Slutsatserna grundas på informationen i vår vetenskapliga rapport och besvarar hypotesen ”Är 
Trilobitens beteende effektivare2 än Spanning Tree Covering och Topologisk Täckande 
Algoritm?” 
 
Kapitel 11 Framtida arbete 
Här finns olika inriktningar och idéer inom området, för dem som vill forska vidare. 
 
Kapitel 12 Ordlista 
Här finns förklaringar av svåra ord som nämns i arbetet. 

2 Med effektiv menar vi hur stor andel i procent som en algoritm klarar att täcka av en hel obekant yta samt hur 
lång sträckan blivit när hela ytan har blivit täckt. 
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2 Mobila robotar 

2.1 Varför är en autonom dammsugare en mobil robot? 
En robot definieras i Nationalencyklopedins ordlista som ”manipulator, fast eller rörlig, med 
datoriserad styrning och med inbyggd flexibilitet att utföra varierade uppgifter genom 
omprogrammering och utnyttjande av sensorer” [9]. 
 
Robotar kan delas in i tre grupper: Manipulator, mobil robot och hybrid [17]. 
 
En manipulator eller robotarm befinner sig oftast på en och samma plats och gör monotona 
arbeten. Den används inom sjukvården vid operationer där den kan gripa objekt vid 
svåråtkomliga ställen [17]. Den används även inom elektronikindustrin då det krävs hög 
precision [20].  
 
En mobil robot rör sig inom sin egen omgivning. Den använder hjul, ben eller liknande för att 
ta sig fram. Den kan exempelvis användas till att utforska havet då människan inte har samma 
möjlighet att göra farliga jobb [17].  
 
En hybrid (humanoid robot) försöker att efterlikna människans beteende och drag [17].  
 
Vi anser att en autonom dammsugare är en robot då den programmeras till syfte att dammsuga 
i en omgivning. Den använder sensorer, vilket också kännetecknas för robotar. 
Dammsugningen sker utan yttre hjälp vilket gör den autonom. Den åker på hjul vilket gör den 
mobil. Av detta drar vi slutsatsen att en autonom dammsugare kan kallas autonom mobil 
robot. 

2.2 Trilobite 
Trilobiten är en autonom dammsugare som är utvecklad av Electrolux, som har sitt säte i 
Sverige. Den första autonoma dammsugaren från Electrolux lanserades 2001 [26] och är 
Trilobite ZA1, som vi har inriktat oss på (se figur 1). Den senaste versionen är Trilobite ZA2 
som lanserades 2004 [27], som har uppdaterats med fler funktioner. Den största förbättringen 
är att den även använder sig av en IR-sensor (se avsnitt 2.5 Sensorer) för att känna av nivåer 
till exempel vid en trappa så att den inte åker ned där [26].  
 
Hädanefter när vi skriver Trilobite så menar vi Trilobite ZA1. 
 
Trilobiten har tre stycken olika städprogram: normalstädning, snabbstädning och 
punktstädning.  
 
Normalstädningen är den som vi har testat mest i arbetet. Trilobiten följer först rummets 
ytterväggar med hjälp av den ena av sju sonarmikrofoner för att bygga upp en karta över 
omgivningen i minnet. Det gör den dels med hjälp av sonarinformation och dels genom 
dödräkning av de båda drivhjulen. Efter det börjar Trilobiten att köra helt slumpmässigt i det 
fria utrymmet, i maximal hastighet där den med hjälp av sensorer har sett att det är hinderfritt 
och i långsam hastighet där det finns hinder [29]. Den maximala hastigheten Trilobiten kan 
uppnå är 0,40 meter/sekund [11]. Om den stöter på ett hinder så vrider den sig först åt höger, 
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sedan åt vänster och fortsätter rakt fram åt ett håll som är hinderfritt. Är det ett stort objekt 
måste den dock först köra runt hindret innan den kan fortsätta [29]. 
 
Snabbstädningen är nästan som normalstädning, fast att den då hoppar över att mäta 
omgivningen [11].  
 
Punktstädningen innebär att den städar en mindre yta cirka 1 kvadratmeter [11]. 
 
Trilobiten använder sig utav ultraljud (sonarsensor) för att upptäcka hinder och stannar några 
centimeter framför det och byter därefter riktning. Om det finns områden som Trilobiten inte 
ska dammsuga så kan man använda sig utav en magnetlist som fungerar som en avspärrning. 
Modellen som vi har testat är Trilobite ZA1 och den behöver ha magnetlist vid trappan så att 
den inte trillar ned [11].  
 
När Trilobiten är klar med dammsugningen av normalstädningen eller snabbstädningen ska 
den gå tillbaka till laddstationen. Om laddstationen hittades under väggföljningen eller av en 
slump när snabbstädningen kördes åker den till laddstationen när den behöver laddas upp.  
När batterierna har laddats upp igen fortsätter den att dammsuga om den inte var klar. Om 
laddstationen inte hittas så kör den runt tills batterierna tar slut [11].  
 

 
Figur 1 Trilobite ZA1 med laddstation 

2.3 Artificiell intelligens 
Med artificiell intelligens (AI) menas konstgjord intelligens som programmeras till roboten. 
Det går ut på att försöka efterlikna människans förmåga att lösa problem på ett kreativt sätt till 
exempel planera, resonera och förstå talspråk [13].  
 
Robotintelligensen uppstod när man undersökte vilka intelligenser som fanns i verkligheten, 
hos naturen, djuren och människan [13].  
 
Hjärnan är ett komplext system som kan lösa många svårlösta uppgifter. För en robot 
simulerar man hjärnan med ett så kallat artificiellt neuralt nätverk (se avsnitt 2.3.1 Artificiella 
neurala nätverk). Ett artificiellt neuralt nätverk består av kopplade modellerade hjärnceller så 
kallade neuroner, som bildar ett nätverk i datorn, som sedan får lära sig att anpassa sig, hitta 
mönster, lösa problem med mera [13].  
 
Ett sätt att använda sig av artificiell intelligens kan vara i en autonom dammsugare. För att en 
dammsugare ska lära sig att känna igen hinder och formen på hindren kan man bland annat 
använda sig av artificiella neurala nätverk. 
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Det artificiella neurala nätverket är en typ av adaptivt lärande vilket innebär att system lär sig 
själva och anpassar sig till olika situationer, till exempel en robot som befinner sig i en okänd 
omgivning. En programmerare kan inte förutse alla situationer som kan uppstå och då måste 
systemet vara intelligent och kunna anpassa sig till omgivningen [13]. 
 
Det artificiella neurala nätverket är bara en typ av robotintelligens. En annan intelligens är att 
använda sig av evolutionära algoritmer som avlar fram lösningar på problem.  
 
Vi har dock valt att enbart fördjupa oss inom artificiella neurala nätverk. Det på grund av att 
artificiella neurala nätverk kan användas och används av algoritmer till mobila robotar, till 
exempel TTA (som tas upp i avsnitt 3.1 Topologisk Täckande Algoritm - TTA). 

2.3.1 Artificiella neurala nätverk 
Artificiella neurala nätverk kan användas av till exempel robotar som behöver lära sig att 
känna igen olika attribut. För en autonom dammsugare kan det vara bra att kunna känna igen 
hinder för att kunna bygga upp en omgivningskarta. En omgivningskarta är en karta över 
topologin i omgivningen. 
 
Artificiella neurala nätverk fungerar så att man försöker efterlikna riktiga hjärnceller, så 
kallade neuroner som simuleras som en modell i datorn. De hjärnceller som simuleras är enkla 
modeller av riktiga nervceller. Artificiella neurala nätverk består av sammankopplade 
neuroner [13]. 
 
Varje enskild neuron har ett antal ingångar men endast en utgång (se figur 2 a). Utgången från 
ett neuron kan kopplas ihop till flera olika neuroner på ingången. Kopplingen mellan de olika 
neuronerna kan vara olika starka. Detta kallas (synaptisk) vikt. Vikten bestämmer hur mycket 
signalen ska höjas eller sänkas i kopplingen. Hela nätverkets vikter bestämmer beteendet, det 
vill säga lösningen på problemet. Hela nätverket liknar ett riktigt nervsystem där kopplingarna 
motsvarar synapser. Vid inlärning i verkligheten förändras synapsen och/eller det bildas nya 
[13].  

2.3.1.1 Hur kan neurala nätverket lära sig 
Metoden, så kallad träningsalgoritm, används för att nätverket ska lära sig är att ändra på 
vikten mellan de olika kopplingarna så att beteendet tillrättavisas för att kunna utföra rätt 
uppgift. Träningsalgoritmen används i många olika exempel för att nätverket ska få rätt 
beteende och kunna anpassa sig till det specifika problemet. Träningsalgoritmens syfte är att 
variera styrkan mellan kopplingarna och justera vikterna så att nätverket får rätt beteende och 
utför rätt uppgift [13].  
 
Neuronen tar varje indata av signalens värde (V1-VN, se figur 2 a) och multiplicerar med 
värdet av kopplingens vikt (W1-WN, se figur 2 a). Neuronens indata kan vara signaler från 
olika sensorer eller signaler från tidigare neuroner. Om den har flera indata av en annan 
neuronkoppling tar den och gör likadant som med föregående neuron, det vill säga 
multiplicerar värdet av kopplingens vikt med signalens värde och adderar ihop med den 
föregående produkten. Summan blir utdatan. För att inte utdatan ska bli alldeles för stor 
pressas den ned i en matematisk formel så kallad sigmoid. Den pressar samman datan till ett 
mindre värde, till exempel om man vill ha värdet mellan -5 till +5 i en graf som de minsta 
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respektive högsta värde. Utdatan blir då aldrig större än 5 eller mindre än -5, även om 
summan hade varit till exempel 12 345 innan den hade genomgått sigmoid [13]. 
 
När man vill att ett nätverk ska lära sig, måste det genomgå ett antal träningsexempel. 
Träningsexempel kan vara då man redan vet det rätta svaret och vill träna upp sitt neurala 
nätverk. Om nätverket spottar ut fel värde så gör man en backpropagation, det vill säga 
felvärdet skickas bakåt genom nätet från utgången till ingångarna och balanserar om vikterna 
som det passerar. Ju fler tester som görs desto säkrare blir nätverket på att lösa problem [13].  
 
Det finns olika typer av neurala nätverk. En typ är återkopplade nätverk, vilket innebär att de 
kan skicka tillbaka sina utsignaler till de första neuronerna i nätverket. En annan typ är 
flerskiktsnätverk (multilayer perceptions), vilket innebär att signalerna endast går från ett håll, 
från insignalerna till utsignalerna, det finns ingen återkoppling (se figur 2b) [33].  
 
Ett flerskiktsnätverk kan bestå av flera lager. På figur 2b har vi ett litet flerskiktsnätverk med 
6 stycken insignaler. Insignalerna kommer från sensorer. På figuren finns det totalt 7 stycken 
neuroner, som finns i två skikt. Första skiktet har 4 stycken gömda neuroner och det andra har 
3 stycken utsignalsneuroner. I första skiktet finns 24 vikter (4*6) och i det andra 12 vikter 
(3*4), sammanlagt finns det 36 stycken vikter. Varje neuron har en sigmoid, som pressar ned 
data och skickar vidare till nästa station, antingen till en annan neuron eller till utsignalen 
[33]. 
 
För att se hur TTA använder sig av artificiella neurala nätverk, 3.1 Topologisk Täckande 
Algoritm avsnitt 3.1.8 Testning 
 

  
Figur 2 a En neuron [13] 
Figur 2 b Ett flerskiktsnätverk [33] 

2.4 Navigering 
Hur vet roboten var den ska? Hur kan den gå från en punkt till en annan och ändå veta var den 
befinner sig? 
 
Ett sätt för att hålla koll på positionen är så kallad dödräkning. Dödräkning innebär att man 
mäter sträckan som hjulen rullat och håller reda på svängningar som görs. Detta sätt är inte 
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det optimala. För att det ska fungera någorlunda ställs det krav på underlaget i omgivningen 
och hjulen på roboten [12]. En nackdel infinner sig när det till exempel är blött på golvet och 
hjulen slirar då detta kan leda till en felmätning eller förflyttning.  
 
En annan teknik är att använda sensorer (se vidare i avsnitt 2.5 Sensorer). Sensorer får 
information om hur omgivningen ser ut. Den autonoma dammsugaren Trilobite använder 
magnetlister i de fall där man inte vill att dammsugaren ska komma åt [11]. Detta kan också 
dammsugare utnyttja till en fördel för att korrigera sin position, då magnetlisten är ”konstant” 
kvar på sin position, eftersom den tejpas fast i golvet, det vill säga man skapar hållpunkter 
[12].  

2.4.1 Lokalisering 
Själva processen när en robot ska hålla reda på vilken position den befinner sig på samt göra 
upp en plan för hur den ska kunna besöka ytan kan delas upp i två delar. Den första delen av 
processen antar roboten att den är på rätt position och att sensorerna bedömt avstånd och 
placering till hinder rätt och utarbetar en plan utefter detta [1]. Vi tror att det kan bero på att 
det i dagsläget inte finns någon bra metod för exakt positionering inomhus. Den andra delen 
av processen korrigerar de estimerade avstånden till föremål etc. på ytan med hjälp av 
information från robotens sensorer samt övervakar den första delen av processen och dess 
framsteg [1]. 
 
Då den utarbetade planen ändras ofta måste processen vara dynamisk. Det innebär att den bör 
hålla kvar väldigt lite statisk information om vilka tidigare planer den har haft samt lätt kunna 
anpassa sig efter förändringar i planeringen utan att tappa bort var den befinner sig [1]. 
 
Det finns två saker man måste tänka på vad det gäller navigering av autonoma mobila robotar. 
Det ena är att en robot aldrig är exakt på den position den har estimerat sig till vara, det vill 
säga att den befinner sig inte exakt där den tror att den befinner sig. Det andra är att roboten 
aldrig kan vara exakt på den position den estimerat fram att den vill vara, det vill säga av 
fysiska skäl är det nästan omöjligt för en robot att vara på den tusendels millimeter som den 
estimerat att den vill befinna sig på [1]. 
 
Det finns några saker roboten måste veta när den ska planera en väg [1].  
Det första är att den måste veta mellan vilka två positioner den ska köra. Det andra är roboten 
inte alltid befinner sig där den från början estimerade att vara när den planerade vägen måste 
den veta hur den ska ta sig till det planerade spåret mellan startpositionen och slutpositionen. 
Det tredje är att den måste ha en strategi för hur den ska ta sig mellan de två positionerna. 
 
Vi kommer att ta upp tre strategier för en robot att kunna ta sig mellan två positioner ifall den 
inte befinner sig på den startposition som den har planerat att befinna sig på. 

2.4.1.1 Ignorans 
Den första strategin är att roboten ignorerar att den inte befinner sig på positionen den från 
början planerat att vara. Den går då från den position den befinner sig på och direkt till 
slutpositionen (se figur 3). Problemet med denna strategi är att vid långa avstånd är risken stor 
att roboten kör in i ett föremål då den inte kör längs den planerade vägen och därför inte helt 
säkert kan veta om något är i vägen [1]. 
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Figur 3 visar strategin ignorans 

2.4.1.2 Gå till startpositionen 
Den andra strategin är att ta sig till startpositionen och utifrån den följa den tidigare uträknade 
vägen mellan startpositionen och slutpositionen (se figur 4). Det är ett säkrare alternativ, men 
också väldigt tidsödande. Dels för att den behöver ta en längre väg och dels för att den kan 
behöva stanna för att byta riktning till exempel om ett hinder kommer i vägen [1]. 
 

 
Figur 4 visar strategin gå till startpunkten 
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2.4.1.3 Möt upp längs vägen 
Den tredje strategin är ett mellanting av de två första strategierna. Den går ut på att roboten 
försöker möta upp vägen mellan de två positionerna (se figur 5). Istället för att gå till 
startpositionen eller slutpositionen direkt följer den en ett osynligt föremål så kallad kanin. 
Principen med en kanin fungerar ungefär som när ett barn drar en kärra via dess handtag. Om 
barnet följer en viss väg och drar kärran efter sig så följer kärran i samma spår som barnet, 
fast med handtagets längd efter. Om barnet skulle följa längs den rätta vägen betyder det att 
kärran så småningom också kommer att hamna längs rätt väg. På samma vis fungerar det med 
roboten och dess kanin, där kaninen motsvarar barnet och kärran motsvarar roboten. Kaninen 
följer den planerade vägen och befinner sig alltid på ett förbestämt avstånd från roboten. Då 
roboten följer kaninen leder det till att den så småningom kommer in på den planerade vägen 
[1]. 

 
Figur 5 visar strategin möt upp längs vägen 

2.4.1.4 Vilken strategi ska man använda? 
De nyss nämnda strategierna, det vill säga ignorans, gå till startpunkten och möt upp längs 
vägen, fungerar bra vid olika tillfällen. Därför är en kombination av de tre strategierna bäst.  
 
Ignoransstrategin kan vara ett problem om den estimerade positionen roboten vill vara på 
ligger långt ifrån den position som roboten befinner sig på. Då ignoransstrategin går ut på att 
ta sig från sin nuvarande position till slutpositionen utan att bry sig om var den borde ha 
befunnit sig så har den inte samma vetskap om vad som finns längs vägen den kommer att ta. 
Risken är då stor att ett hinder kan finnas i vägen längs den väg den nu istället kommer att ta. 
Är det istället nära till den estimerade startpositionen är sannolikheten att ett hinder är i vägen 
relativt låg då roboten kommer att köra nästan samma väg som den planerat. Är det nära till 
slutpositionen är sannolikheten att ett hinder kommit i vägen inte heller speciellt hög då 
sträckan roboten ska köra inte är så lång [1].  
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Strategin om att gå till startpositionen kan lämpa sig om roboten befinner sig långt ifrån den 
position den estimerat sig till att vara. Det är då mer osäkert att använda ignoransstrategin då 
vägen den kommer att gå antagligen kommer att skilja sig en hel del från den planerade 
vägen. Att då gå till startpositionen och sedan göra som den först planerat kan då vara ett 
alternativ. Nackdelen är dock att roboten får köra en längre sträcka då den först måste ta sig 
till startpositionen för att sedan köra som den planerat att den skulle göra. Är det nära till 
slutpositionen, men långt från startpositionen blir det en väldig omväg vilket kan kännas 
onödigt. Är det nära till startpositionen blir inte skillnaden speciellt stor om den går direkt till 
slutpositionen istället för att först gå till startpunkten [1]. 
 
Den sista strategin som vi har tagit upp, möt upp längs vägen, är ett mellanting av ignorans 
och gå till startpositionen. Man kan säga att den kombinerar dessa två strategier genom att 
följa ett föremål, så kallad kanin som befinner sig på den planerade vägen. Den ignorerar då 
inte den planerade vägen helt, men istället för att först gå till startpositionen och sedan följa 
den planerade vägen från början möter den istället upp den planerade vägen. Denna strategi 
lämpar sig bäst när roboten varken är nära eller långt ifrån startposition och slutposition [1]. 

2.4.2 Undvika kollision med hinder  
För Trilobiten är magnetlisten ett sätt att undvika hinder och områden den inte får åka på. Vill 
man inte att magnetlisterna ska synas går det att lägga en matta över magnetlisterna om 
mattan är tunnare än 15 millimeter [11]. Det finns flera sätt att undvika hinder till exempel 
med bra väjningsalgoritmer. Vilken väjningsalgoritm man ska använda beror på vilken 
hårdvara man har till exempel sensorer [12], se avsnitt 2.5 Sensorer.  
 
När programmeraren utformar en kollisionsundvikningsalgoritm måste han ta hänsyn till vilka 
situationer som kan uppstå. Hur kan hinder se ut? Vad är det man ska ta hänsyn till? Om det 
till exempel är en människa som dammsugaren har framför sig, ska den vänta tills han har gått 
iväg eller ska den byta håll och fortsätta? Det blir en ganska generell algoritm. Men man kan 
också få robotar att lära sig att känna igen sin omgivning och bygga på sin intelligenta nivå 
själv genom artificiell intelligens [12]. Se avsnitt 2.3 Artificiell intelligens.  
 
För att undvika att roboten krockar med något föremål bör man utöver en exekveringsplan 
också ta hänsyn till faktorer såsom hastighet och det faktum att en robot aldrig befinner sig 
exakt där den har planerat att befinna sig. Roboten bör därför ha ett visst stoppavstånd till 
föremålen för att undvika att den kör in i det. Ett exempel då det kan ställa till problem utan 
stoppavstånd är ifall roboten har planerat en slutposition i ett hörn och sedan vill vända sig 
om. Då kanske det inte finns tillräckligt mycket svängrum och roboten krockar med väggen. 
Andra faktorer som också spelar in är exempelvis robotens hastighet. Processen som planerar 
vägen bör därför även ha kommunikation med andra funktioner som anpassar robotens 
hastighet och dess stoppavstånd efter situationen. Det för att hitta den bästa kombinationen av 
planerad väg, hastighet och stoppavstånd. Till exempel vid en sväng i ett hörn bör hastigheten 
vara lägre för att undvika kollision än på en lång raksträcka utan föremål i närheten. Ju 
skarpare kurva, desto lägre hastighet om man vill undvika en kollision [1]. 
 
Det beror inte bara på vilka mjukvarufunktioner man använder utan också en hel del på vilken 
sorts hårdvara man har, till exempel vilka sensorer man använder. En del sensorer ger mycket 
data medan andra inte ger så mycket data och det ställer i sin tur krav på algoritmerna. Till en 
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del robotar används flera sensorer och då måste den veta vilken av algoritmerna den ska 
använda i de olika fallen [12].  
 
Det finns olika metoder för att en robot ska kunna lära sig att hantera hinder. Vi tar upp 
artificiella neurala nätverk. Se avsnitt 2.3.1 Artificiella neurala nätverk.  

2.5 Sensorer 
Sensorer är robotens sinnen och vi tar upp sensorer som motsvarar människans syn och 
känsel. Sensorerna tar in information om hur omgivningen ser ut. Informationen som kommer 
från sensorerna sammanställs av algoritmer, till exempel Bayesiska-, HUMM- (Histogrammic 
in Motion Mapping) och Dempster-Shafer-algoritmerna för att bygga upp omgivningskartan. 
Oftast används tvådimensionella rutnätsmönster för att beskriva omgivningen. Algoritmerna 
bygger på sannolikhetsteorin och det beror på att sensorinformationen har en viss osäkerhet. I 
varje cell på kartan finns ett sannolikhetsvärde om cellen är upptagen eller inte, det vill säga 
om det finns hinder eller om det är en tom yta [18].  
 
Den typen av sensorer som Trilobiten använder är 8 stycken ultraljudssensorer. Den nya 
modellen, Electrolux Trilobite ZA2 använder utöver ultraljudsensorer även IR-sensorer. 

2.5.1 Sonar (Ultraljud) 
Sonar används ofta i inomhusmiljöer, både till industrirobotar och till autonoma robotar. Det 
är bra om man har flera sensorer runtom hela roboten, då det ger en bättre 
omgivningsstruktur, det vill säga att man får en bättre avståndsmätning till föremål i 
omgivningen [12]. Den sänder ut en ultraljudssignal och när den träffar ett föremål reflekteras 
ultraljudssignalen tillbaka till sonarn. Tiden det tar för signalen att komma tillbaka anger hur 
långt ifrån roboten är ifrån föremålet. Det är relativt lätt att räkna ut avståndet med formeln 
d=h/2*t. d är avståndet mellan föremål och robot, h är hastigheten för ljudet och t är tiden det 
tar för signalen att vandra från roboten tills signalen kommit tillbaka. Tiden mäts oftast i 
millisekunder [18].  
 
Man brukar dela upp området för signalen för att veta om det finns ett föremål i sonarns 
synfält eller inte. Det första (1) området är där föremålet borde finnas. Det andra (2) området 
är antagligen tomt eftersom annars hade inte föremålet i (1) kunnat ses. Det tredje (3) området 
är så pass långt bort så att man inte vet om det finns något där eller inte. Se figur 6 [18].  
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Figur 6 visar olika områden för en sonar [18]. 

Fördelar: 
+ Sonarsensorn är billig [18]. 

 
+ Sonarsensorn är enkel [18]. 

 
Nackdelar: 

− Inte exakt positionering utan mer en uppskattning om man mäter endast en gång. För 
att få en mer säker mätning ska mätningen ske från olika positioner. Det finns 
algoritmer som sammanställer mätningarna från sonarn [18]. 
 

− Ljudhastigheten är inte konstant och det beror på luftfuktighet och temperatur [18].  
 

− Om ljudet träffas i en stor vinkel mot en platt yta reflekteras den bort och man får inte 
veta att det finns ett hinder där (se figur 7) [18].  
 

− Figur 8 visar en annan nackdel med reflektion som kan infinna sig i hörn där 
ljudsignalen reflekteras mot ett hörn och kommer tillbaka. Roboten tror då att 
avståndet till väggen är längre än vad det är [18].  
 

− När man använder flera sonar kan crosstalk inträffa. Det innebär att sonarn upptäcker 
hinder som inte finns. Detta uppkommer när en sonar som sänder ut en ljudsignal 
reflekteras och mottas av en annan sonar (se figur 9) [18].  

 
Figur 7 En ljudsignal som reflekteras bort [18]. 

 17 



  
 Kandidatarbete i Datavetenskap Josefin Carlsson  
 Augusti 2005 Madeleine Johansson 
  

 
Figur 8 visar hur en ljudsignal reflekteras och kommer tillbaka till sensorn. Roboten tror då att väggen är 
längre ifrån än var den i själva verket är [18]. 

 
Figur 9 En ljudsignal reflekteras och träffar en annan sonar som tar emot värdet och får felaktigt resultat 
[18]. 

2.5.2 Infraröd sensor 
Infrarödsensorn används för att hitta objekt på nära håll, oftast bara några centimeter. Sensorn 
skickar ut infrarött ljus och mäter hur mycket som kommer tillbaka. Ju mer ljus desto närmare 
är objektet [18]. Med IR (Infraröd) sensor kan man få mycket exakt avståndsmätning [12]. 
 
Fördelar:  

+ IR-sensorn upptäcker inte hinder som inte finns såsom sonarsensorn kan göra [18]. 
 

+ IR-sensorn har lång levnadstid. Ända upp till 10 år [30]. 
 

+ IR-sensorn har exakt avståndsmätning såvida materialet orsakar felvärde [12]. 
 

Nackdelar:  
− Kan ge fel mätvärden då det beror på vilket material och vilken färg som ljuset 

reflekteras emot. Sensorn bör veta vilket material som hindren är gjorda av för att få 
ett bättre mätvärde [18].  
 

− Missar hinder som är för mörka [18].  

2.5.3 Laser 
Lasersensorn sänder ut en laserstråle och avståndet mäts på samma sätt som med en 
sonarsensor. Ljuset sänds ut i en punkt och på så sätt vet man mer exakt var objektet finns 
[18].  
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Fördelar:  

+ Lasersensorn har en högre frekvens och därmed är risken för reflektion mindre [18]. 
 

+ Lasersensorn har exakt avståndsmätning [12]. 
 

+ Lasersensorn kan upptäcka föremål från nästan alla vinklar [31].  
 

Nackdelar: 
− Den snabba hastigheten mäts oftast i nanosekunder och det är svårt att få en 

tidmätning [18].  
 

− Lasersensorn är dyrare än sonarsensorn [18].  
 

− Lasersensorn kan missa blanka föremål [31]. 

2.5.4 Kamera 
En eller flera kameror används till att vara robotens ögon som analyserar omgivningen [12]. 
Kamerorna kan användas då den autonoma dammsugaren har hamnat fel (till exempel kört fel 
eller kommit vilse) och behöver lokalisera sig och hitta tillbaka.  
 
Den kommer ihåg sekvenser av föremål som den sätter ut som hållpunkter. Om roboten 
kommer fel eller går vilse kan man leta efter hållpunkterna och på så sätt hamna på rätt spår 
igen [12].  
 
Fördelar: 

+ En robot med kameror kan uppfatta ett objekt, bestämma centrum av objektet och 
kunna köra dit. Det är en fördel då man skulle kunna positionera sig efter detta [32]. 
 

+ Kameror är relativt billiga [32]. 
 
Nackdelar: 

− Det tar tid och kraft för att beräkna och analysera bilderna [12]. 

2.5.5 Känselsensor (taktila) 
Känselsensorer är sensorer som är känsliga för beröring. Det vill säga när sensorerna vidrörs 
eller vidrör ges det utslag. Dessa utslag används för kollisionsundvikning och roboten får då 
väja för hindret. En av känselsensorerna är "bump". Den består av två lager. När de två lagren 
åker ihop och får kontakt så skickas en signal till roboten och berättar att roboten har stött på 
ett hinder. [19]. 
 
Fördelar: 

+ Känselsensorn ser till att roboten vet när den stöter på ett hinder så den inte går sönder 
[19]. 

 
Nackdelar: 

− Känselsensorn kan bara användas för att känna av om roboten stöter på ett hinder. 
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2.5.6 Global Position System (GPS) 
Global Position System (GPS) är ett satellitnavigationssystem som använder sig av signaler 
från satelliter för att beräkna sin position [19].  
Fördelar: 

+ Roboten får ut exakt information om var den befinner sig [19]. 
 

+ Sannolikheten att roboten hamnar vilse är liten, eftersom GPS:en kommunicerar med 
en satellit [19]. 

 
Nackdelar: 

− Används till robotar i utomhusmiljö eftersom satellitsignalen kan ha svårt att ta sig 
igenom hus [19]. 
  

− Störningar om det är stor nederbörd.  
 
På SAAB Technologys årliga seminarie 2005 nämndes Inomhus-GPS (Urban Training 
Package) [22]. Vi har dock inte hittat någon information om den, men på seminariet sa de att 
den var på frammarsch. 
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3 Algoritmer 
De två algoritmer som vi har valt ska kunna användas till autonoma dammsugare i en okänd 
omgivning. Algoritmen ska också kunna täcka området och veta när den är klar. Vi har valt 
att begränsa oss till endast en dammsugare i omgivningen och inte flera multidammsugare 
som ska samarbeta med varandra.  
 
Algoritmerna går även att använda till andra mobila robotar, som ska täcka en okänd 
omgivning. 

3.1 Topologisk Täckande Algoritm - TTA 
Topologisk Täckande Algoritm, förkortat till TTA, som vi fritt översatt från ”A Topological 
Coverage Algorithm” [4], men som även kallas ”Landmark-based World Model” [3] består av 
tre huvuddelar: 

1. Utveckla en karta över omgivningen. 
2. En täckande algoritm som använder sig av sicksackmönster. 
3. Breadth-first search. 
 

Omgivningskartan, också kallad för topologisk världsmodell (topological world model) är den 
som symboliserar rummet, det vill säga själva världsbilden av rummet. När roboten startar är 
omgivningskartan tom vilket innebär att den inte känner till sin omgivning ännu. 
Omgivningskartan utvecklas under hela dammsugningen, vartefter dammsugaren söker av 
och känner av hinder. Kartan innehåller topologin för omgivningen, men enbart områden där 
roboten har varit och städat. Ytor den ännu inte har besökt är okända och den får därför 
fortsätta att vidareutforska omgivningen under förflyttningens gång [3].  
 
TTA använder ett sicksackmönster för att täcka en subregion. Subregionen är en del utav hela 
omgivningen. Sicksackmönstret går horisontellt i omgivningen (se figur 10), liknande Z. När 
den stöter på ett nytt hinder slutar den aktuella subregionen och en ny subregion skapas som 
ska sicksackas. TTA använder sig utav omgivningskartan för att kunna veta var den ska om 
den stöter på något hinder samt om och i så fall var den ska fortsätta städa [3].  

3.1.1 Breadth-first search 
Breadth-first search består av ett träd med olika nivåer. Breadth-first search startar på nod D 
(den nuvarande noden) som betraktas som roten. Utifrån denna nod traverserar breadth-first 
search genom trädet genom att först besöka alla sina syskon och sedan söka sig en nivå längre 
ner. En breadth-first search implementeras med en FIFO-kö (First In First Out). En FIFO-kö 
fungerar som till exempel en vanlig kö till bankomaten. Den som först kom dit tar först ut sina 
pengar och lämnar sedan kön. När kön är tom anses sökningen som klar [2]. 
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Figur 10 Sicksackmönster i en omgivning [3] 

3.1.2 Konkava och konvexa föremål 
Föremål och vägghörn klassas som hinder och betecknas som en nod i omgivningskartan (se 
figur 11). Roboten skiljer på konvexa och konkava hinder (se figur 12). Robotens sensorer 
känner av om det är konvexa eller konkava föremål, för att veta hur hindret ser ut samt vilken 
sorts nod som ska placeras på omgivningskartan. Sensorer, till exempel IR-sensorn, kan 
avgöra om det är konvexa eller konkava hörn. När roboten har två väggar på vardera sidan om 
sig, vet den att det är ett konkavt hörn. Konvexa föremål upptäcker roboten när det är 
osammanhängande, det vill säga när det sker en förändring i omgivningen. Om roboten har 
många sensorer som är långdistanssensorer kan den upptäcka konvexa föremål från en 
position (se figur 13). Om roboten skulle ha sensorer som mäter korta avstånd kan man 
använda sig utav tidslinje. Först känner roboten av att den har ett hinder bredvid sig, efter ett 
tag så är hindret borta (se figur 14) [4]. 
 

 
 

Figur 11 Omgivningskarta med konvexa och konkava hörn [3]. 

 
Figur 12 Förklarande bild till konvexa och konkava hörn 
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Figur 13 a Roboten upptäcker ett konvext hörn från en position. Figur b föreställer en robot med 48 
stycken sonarsensorer [4]. 

 
Figur 14 Roboten använder en tidslinje för att upptäcka förändringar [4] 

3.1.3 När har omgivningen blivit täckt? 
Omgivningskartan består av noder och bågar och kan implementeras som en dubbellänkad 
graf. En fördel med att använda en graf är att man kan implementera färdiga sökalgoritmer, 
till exempel breadth-first search. En båge kan i vardera änden antingen vara tom eller ha en 
nod. När roboten känner av ett konvext- eller ett konkavt hörn läggs en ny nod till i 
omgivningskartan som med en båge sammankopplas till den förra noden (se figur 15). Det 
läggs till ytterligare bågar åt de riktningar där roboten inte har varit. Det symboliserar 
outforskat område, det vill säga områden som har blivit upptäckta men ännu inte täckta [3].  
 
Skulle det finnas områden där det är bågar som inte har en nod på en ände går roboten dit och 
täcker området [3]. Ett annat alternativ är att ha en nod som får beteckna outforskad (se figur 
16 a). När man använder sig utav outforskade noder letar man efter dem för att se om det 
finns områden som inte har blivit täckta. När alla bågar har en nod i vardera änden har 
roboten gått igenom hela omgivningen och ytan har blivit täckt [4]. 
 
Vi har valt den senare versionen, där man lägger till en ny nod av typen outforskad istället för 
att bågen slutar abrupt i ena änden (se figur 16 a och figur 16 b). Vi valde den därför att vi 
anser att man kan lagra mer information om lokaliseringen då.  
 

 
Figur 15 Överst på bilden visas hur dammsugaren åker.  Den andra bilden visar omgivningskarta med 
noder som har outforskade bågar [3]. 

3.1.4 Hur fungerar TTA mer ingående? 
Roboten antar att den placeras i ett konkavt hörn bestående av två väggar på vardera sidan. 
Den rör sig därefter uppifrån och ned i ett sicksackmönster och hela tiden expanderar 
omgivningskartan [3].  
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I det konkava hörnet där roboten börjar läggs en nod till i omgivningskartan. Från noden läggs 
en båge till för varje riktning (se figur 16 a). I slutet av varje båge läggs en outforskad nod (X) 
till (se figur 16 a). Roboten rör sig därefter framåt tills den stöter på ett hinder. I detta fall är 
det den konkava väggen som är nästa hinder och den läggs till som en ny nod till 
omgivningskartan. En båge sammankopplar de två konkava noderna. En ny outforskad nod 
läggs till i den riktningen som roboten inte har berört (se figur 16 b).  

 
Figur 16  

a visar startnoden med två outforskade noder.  

b visar två noder som har en sammanbindning med varandra och dessutom två noder som är 
outforskade. 

Sedan åker den ned ett spår. Distansen mellan spåren kan varieras. Det är bra om de 
överlappar varandra lite eftersom det ger en säkrare täckning av ytan, eftersom det inte blir en 
skarv mellan spåren. Figurerna visar ingen överlappning för distansspåren och det beror på att 
det är lättare att se och förstå illustrationen över hur roboten åker (se figur 17).  
 
Efter det vänder den sig om och åker tillbaka. Sicksackmönstret har börjat. När den stöter på 
samma vägg som den började vid åker den ned ett spår och fortsätter tills den stöter på ett 
konvext hörn, konkavt hörn eller inte har fler spår att gå ned [3].  
 

 
Figur 17 Den första bilden visar själva färdvägen, där dammsugaren har åkt. Den andra bilden visar 
topologin. Den gröna noden är ett konvext hörn och de blå noderna är konvexa hörn. 

När roboten känner av ett konvext hörn läggs den till, precis som konkava hörn som en nod 
till omgivningskartan (se figur 17).  
 
I artikeln ”Landmark-based world model for autonomous vacuuming robots” [3] står det att 
när roboten hittar ett hinder som ligger fritt i omgivningen, det vill säga inte ligger intill en 
vägg eller bredvid ett hinder så ska den åka runt objektet eftersom den inte kan följa 
väggmetoden. Väggmetoden är när man kan följa väggen för att komma till en speciell nod 
som roboten är ute efter. Väggmetoden blir som ett riktmärke för riktningen åt roboten. 
Genom att följa en vägg blir det lättare för roboten att kunna lokalisera sig och hitta till den 
utvalda noden (se figur 20 och se avsnitt 3.1.5 Vad händer om dammsugaren inte kan förflytta 
sig ett spår längre ned eller upp?). Det står också i artikeln att när roboten har lämnat hindret 
kan det inte nås igen med hjälp av väggmetoden [3].  
 
Om det hade varit en vägg hade roboten kunnat gå tillbaka genom att följa vägen längs med 
väggen. Men när det gäller föremål som är mitt på ytan blir det svårare för roboten att 
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lokalisera sig och därför är det lättare om området täcks med en gång. Dammsugaren går runt 
tills den känner igen sig, det vill säga där den har varit förut och satt ut en nod. När den har 
hittat den ”högsta punkten” börjar den köra sicksackmönstret nedåt (se figur 18) [3].  
 

 
Figur 18 [3] Visar hur roboten beter sig när det gäller ett objekt som står fritt i omgivningen. 

Dammsugaren behöver inte alltid använda sig av denna metod för fria föremål. Det kan 
implementeras på olika sätt. Den kan istället till exempel sicksacka nedifrån och upp och 
slipper då gå upp till förra gränsen, det vill säga "högsta punkten" som den känner igen. 
Gränserna är de heldragna horisontella linjerna.  På figur 19 visas ett exempel som är 
utdragen från artikeln ”A topological coverage algorithm for mobile robots” [4]. Vi har valt 
att använda oss utav metoden då den först går upp längs med hindret tills den känner igen sig 
och därefter sicksackar nedåt.  
 

 
Figur 19 [4] En simulering av algoritmen där täckning sker nedifrån och upp runt ett fritt föremål. 

3.1.5 Vad händer om dammsugaren inte kan förflytta sig ett spår längre 
ned eller upp? 

När dammsugaren kör på sitt spår och stöter på ett hinder, till exempel ett konkavt hörn och 
inte kan förflytta sig ett spår längre ned eller upp, görs en sökning i omgivningskartan med 
hjälp av breadth-first search (se avsnitt 3.1.1 Breadth-first search), vilket innebär att den går 
igenom alla noder horisontellt i grafen. Sökningen kontrollerar om det finns outforskade 
noder, det vill säga regioner som inte har blivit täckta. Om det finns flera outforskade noder 
väljer sökningen den nod som är närmast där roboten befinner sig och returnerar vägen dit. 
Det är lättare för dammsugaren att lokalisera sig rätt om det är en väg som går längs en vägg 
(se figur 20). När den har nått sin nod börjar den köra efter sicksackmönstret återigen [3].  
 
Om sökningen inte returnerar en väg betyder det att hela omgivningen är täckt, det vill säga 
att alla bågar har sammankoppling till något i båda ändarna [3]. 
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Figur 20 [3] visar när dammsugaren har kommit ned till ett hörn och kör en breadth-first search, för att 
ta reda på om det finns otäckta områden. Den svarta vägen är resultatet från sökningen, vilket roboten 
åker, för att påbörja täckningen av den nya subregionen. 

3.1.6 Vad händer om dammsugaren spårar ur? 
Om dammsugaren går vilse följer den väggen eller hindren tills den känner igen sig genom att 
använda sig utav omgivningskartan [3].  

3.1.7 Finit automat 
TTA kan implementeras som en finit automat där tillstånden är gräns (boundary), resa (travel) 
och normal, se figur 21 [4].  
 
Algoritmen kan implementeras som en dubbelriktad graf G. G innehåller noder N(G) och en 
mängd bågar B(G). Noder i grafen G består av 

o =konkava 
[] =konvexa 
x =outforskad 
* sammanlänkning av två bågar. 

 
Bågarna sparar information, till exempel sträckan mellan noderna och vilken sida väggen är 
på [4].  
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Figur 21 Finit automat för TTA 

3.1.7.1 Gräns 
Varför det ena tillståndet kallas gräns är för att det är gränsen mellan två subregioner. På figur 
11 visas subregioner, det vill säga en del av omgivningen. Själva gränsen är det horisontella 
strecket. Dammsugaren börjar i tillståndet ”gräns” eftersom den antar att den utgå ifrån ett 
hörn.  
 
Pseudokoden är fritt översatt till svenska från artikeln där algoritmen är hämtad [4]. 
If hitta ett nytt hinder then  
   uppdatera grafen G  
Slut på if 
If når slutet av en gräns then 
    byt till tillstånd resa 
Else flytta framåt 
Slut på if 
 
När dammsugaren är i gränstillståndet förflyttas den längs med subregioner. Om den hittar 
hinder på sin gräns läggs de till i grafen G. Detta är till för att expandera subregioner. Därefter 
fortsätter den framåt, tills den når slutet av sin gräns [4]. 

3.1.7.2 Resa 
Pseudokoden är fritt översatt till svenska från artikeln där algoritmen är hämtad [4]. 
If precis ankommit till tillståndet resa then 
     Breadth-first search av G och returnera T(n) 
     If T(n) är tom then 
          Exit 
     Slut på if 
Slut på if 
Plocka ut första noden ur T(n) som kallas för ng 
If vid ng then 
     If ng är outforskad then 
        Byt tillstånd till normal 
     Slut på if 
     T(n)-ng = T(n) 
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End if 
Flytta till ng 
 
När dammsugaren har ankommit till tillståndet resa görs en sökning av grafen G. Sökningen 
returnerar vägen T(n), från den nuvarande noden till den närmaste outforskade noden. Om den 
returnerar en tom lista betyder det att det inte finns några outforskade noder, vilket innebär att 
omgivningen har blivit täckt och algoritmen avslutas [4]. 
 
Från T(n) plockas den första noden ng ut. Är dammsugaren inte vid ng går den dit. När den 
har anlänt kontrolleras det om det var den utvalda outforskade noden. Om det inte var det tar 
man bort noden ng som kom från T(n) och plockar sedan ut nästa nod ur T(n). När den har 
kommit till den utvalda outforskade noden hamnar man i normaltillståndet [4].  
 
Ett exempel då en väg returneras kan se ut som på figur 20. Det är det svarta strecket på figur 
20 som dammsugaren kör via för att ta sig till den outforskade noden.  

3.1.7.3 Normal 
Pseudokoden är fritt översatt till svenska från artikeln där algoritmen är hämtad [4]. 
If nytt föremål then 
    If föremålet inte finns i grafen G then  
          Uppdatera G och lägg till det nya föremålet som en nod 
     End if 
     Byt tillstånd till gräns 
Else 
     Sicksackmönster 
End if 
 
När dammsugaren är i normaltillståndet kör den i sicksackmönster för att täcka en subregion. 
Den fortsätter tills den stöter på ett nytt föremål, det vill säga ett konkavt eller konvext hörn 
och hamnar därefter i gränstillståndet [4].  

3.1.8 Testning 
TTA implementerades i en simulerad mobil robot med två hjul och 24 stycken 
kortdistanssensorer, det vill säga sensorer som känner av hinder på nära håll, och 8 stycken 
taktila sensorer. En bild av simuleringen, se figur 22. Informationen från distanssensorerna 
kategoriseras med hjälp av ett neuralt nätverk bestående av 8 stycken gömda neuroner. 
Kategorierna är konvexa hörn, konkava hörn eller inget utav dem. Ungefär 120 prov för varje 
kategori tränades i nätverket. Nätverket används av roboten för att upptäcka hinder [3].  
 
Även ett annat test har gjorts med en simulerad robot. Roboten hade en rund form med 8 
stycken distanssensorer som placerades runtomkring roboten. Bilder från simuleringen, se 
figur 23. TTA klarade även ett annat test som var spiralliknande (se figur 24). Resultatet 
visade att över 99 % av ytan täcktes [4]. 
 
Ytterligare ett test som har gjorts är med en riktig robot, Khepera. Kheperaroboten är inte stor, 
bara 5.3 centimeter i diameter. Roboten använder sig utav 8 stycken infraröda sensorer för att 
upptäcka hinder på ett avstånd upp till 30-40 millimeter. Dödräkning har använts för att få 
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reda på avstånd [4]. Figur 25 visar var roboten har täckt. Mätvärdet beräknades genom att 
räkna antalet otäckta pixlar. Resultatet blev att ca 85 % av ytan täcktes. 
 
Den simulerade roboten har cirka 10 % sämre sträcka än den optimala sträckan och för 
robottestet är det cirka 20 % sämre än den optimala sträckan. Den optimala sträckan beräknas 
genom; 
Optimal sträcka=((Ar/Rd)*X) 
Ar, Arean i kvadratmeter, som roboten kan nå 
Rd, Robotens diameter 
X, antal täckningar av ytan [4]. 
 

 
Figur 22 En bild från en simulerad testning av TTA [3]. 

 
Figur 23 Bilderna visar utdrag från en simulering av TTA. Den täcktes cirka 99,8 % av ytan [4]. 

 
Figur 24 Ett simuleringstest där cirka 99,2 % av ytan som blev täckt [4]. 

 
Figur 25 visar hur Kheperaroboten har åkt. Täckningen var cirka 85 % [4]. 
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3.2  Spanning Tree Covering - STC 
STC står för Spanning Tree Covering och är en algoritm som utvecklades av Yoav Gabriely 
och Elon Rimon på Israel Institute of Technology 2001 [14]. Den kan bland annat användas 
till mobila robotar som ska täcka en hel obekant yta, däribland autonoma dammsugare. 
 
Det finns ett antal olika varianter av STC-algoritmen, däribland Spiral-STC, Column-STC, 
Full Spiral-STC [14], Offline STC algorithm och Ant-like STC algorithm [25]. Grunden är 
densamma, men vissa skillnader finns och kommer förklaras lite längre ned i kapitlet. 
 
STC använder sig av ett spännande träd för att bygga upp sin karta över omgivningen. Det 
den gör är att använda sig av en rekursiv funktion. Roboten startar på startpositionen S, vilket 
skickas in till funktionen. Sedan utgår den från startpositionen S för att bygga upp sitt 
spännande träd som kommer leda den genom hela ytan och förhoppningsvis täcka alla delar 
[5], se figur 29. 
 
STC-algoritmen bygger på att dammsugarmunstycket är kvadratiskt och av bredden D, vilket 
är en återkommande storlek genom hela kapitlet. 

3.2.1 Förutsättningar 
Roboten har ingen vetskap om omgivningen när den börjar [5]. 
Roboten har sensorer som gör att den kan känna av om det finns hinder i granncellerna [5]. 
Roboten har sensorer för positionering och orientering [5]. 
Dammsugarmunstycket är av bredden D [5]. 
Algoritmen är beroende av exakt information av position [14] samt att veta huruvida de 
närliggande grannarna är navigerbara eller inte (det vill säga om det är föremål i 
cellerna/subcellerna eller om det går att köra där) [5]. 
Om någon sensor på roboten skulle gå sönder så fungerar inte algoritmen längre [14], vilket 
medför att det är en förutsättning att alla sensorer fungerar [5]. 

3.2.2 Spiral-STC, Column-STC, Full Spiral-STC, Offline STC, Ant-like STC 
Spiral-STC var den först utvecklade STC-algoritmen. Den bygger på att ytan delas in i celler 
av storlek 2D x 2D där hela cellen måste vara fri för att algoritmen ska fungera smärtfritt. 
Robotar som använder sig av Spiral-STC har sensorer som gör att den vet hur dess fyra 
grannceller ser ut (se figur 26).  
Med Spiral-STC-algoritmen som grund skapades sedan Column-STC som alltså är en 
utveckling av Spiral-STC. Det som skiljer Spiral-STC och Column-STC åt är att en robot som 
använder sig av Column-STC har sensorer som gör att den även kan se hur granncellerna på 
diagonalen ser ut och har därför åtta grannceller och inte enbart fyra som Spiral-STC (se figur 
27).  
Full Spiral-STC som är den andra av de två utvecklingar av Spiral-STC. Full Spiral-STC har 
precis som Spiral-STC sensorer för att se hur ytan ser ut i dess fyra grannceller. Dock delar 
Full Spiral-STC in varje cell i fyra lika stora subceller (storlek D x D), där minst en subcell i 
cellen måste vara fri för att algoritmen ska fungera smärtfritt (se figur 28) [14]. 
Offline STC baseras på att omgivningen är känd för dammsugaren, vilket därmed gör att den 
inte är aktuell i vårt arbete. 
Ant-like STC ger samma resultat som Spiral-STC, men istället för att lagra all information i 
minnet sätter Ant-like STC ut markeringar i de subceller den har besökt [25]. 
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Figur 26 Spiral-STC 

Figur 27 Column-STC 

Figur 28 Full Spiral-STC 

 
Nedan kommer algoritmen Full Spiral-STC att gås igenom mer djupgående då det är den mest 
utvecklade algoritmen av de tre relevanta algoritmerna (Spiral-STC, Column-STC och Full 
Spiral-STC). 

3.2.3 Kartan byggs upp 
Roboten har från början ingen aning om hur omgivningen ser ut. Den kommer allt efterhand 
den utforskar omgivningen att dela upp ytan i celler av storlek 2D x 2D, med start på 
startpositionen S (som även den är en cell). Roboten har sensorer som gör att den kan känna 
av hinder, samt se hur omgivningen ser ut i en cell i sidled. Med sidled menas att den är 
medveten om ytan i cellen till vänster, till höger, framåt och bakåt (se figur 28). Den vet även 
huruvida ytan tidigare blivit besökt, samt om den är ledig eller där är ett hinder.  
 
Varje cell delas in i fyra lika stora subceller av storlek D x D. När den ska börja bygga upp det 
spännande trädet utgår den från den föregående cellen och kollar i moturs ordning ifall någon 
av cellerna den har runtom sig är ny. En cell betraktas som ny ifall ingen av dess fyra 
subceller blivit besökta. I annat fall betraktas cellen som gammal. Hittar den en ny cell flyttar 
den sig till denna samt att en ny gren skapas i det spännande trädet. Den nya grenen består av 
en båge som binds mellan den nuvarande cellen och den nya cellen. Roboten fortsätter på 
samma vis tills hela ytan blivit indelad i celler [5]. 
 
Då STC-algoritmen hela tiden letar efter nya grannceller i moturs ordning gör det att kartan 
med det spännande trädet formar ett spiralliknande mönster, därav namnet (Full) Spiral-STC. 

3.2.4 Hur fungerar (Full Spiral-) STC mer ingående? 
Pseudokoden är fritt översatt till svenska från artikeln där algoritmen är hämtad [5]. 
 
Sensorer: Sensorer för positionering, orientering och för att upptäcka föremål. 
Ingångsdata: Startcellen S. Ingen förkunskap om omgivningen 
Rekursiv funktion: En funktion STC(w, x), där x är den nuvarande cellen och w är den 
föregående cellen längs med det spännande trädet 
Initiering: Anropa STC(null, S) där S är startcellen. 
 
STC(w,x) 
1. Markera den nuvarande cellen x till att vara en gammal cell. 
2. While x har en ny granncell utan föremål: 
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2.1. Leta efter den första nya granncellen runt x i moturs ordning. Starta med 
föräldercellen till w. Kalla denna granncell för y. 

2.2. Skapa en båge i det spännande trädet från x till y. 
2.3. Flytta till en av y: s subceller. 
2.4. Anropa STC(x,y) 
//Här slutar while-loopen 

3. If x inte är lika med S, flytta tillbaka från x till en subcell av w 
4. Return (Här slutar anropet STC(w,x)) [5]  
 
1. Varje cell ritas som en nod i det spännande trädet. För noden x (det vill säga cellen x) görs 

en markering att x numera är en gammal cell. En gammal cell är en cell där minst en 
subcell har blivit besökt. 

2. En cell har max fyra grannceller. En till vänster, en till höger, en framför sig och en 
bakom sig. Så länge någon av dess grannceller inte har blivit besökt är detta villkoret 
uppfyllt och följande punkter utförs: 
2.1. För att veta vem som är förälder till cellen w tittar man i det spännande trädet. 

Föräldernoden till w är den nod som är sammanbunden med en båge till w, men är ett 
steg närmare roten i det spännande trädet. 

2.2. Cellen y läggs till i det spännande trädet som nod y och en båge skapas i trädet mellan 
noden x och noden y. 

2.3. En cell delas in i fyra lika stora delceller. En sådan delcell kallas för subcell. När 
STC-algoritmen ska gå till en subcell följer STC-algoritmen den högra sidan av bågen 
i det spännande trädet för att ta sig över till cellen y. 

2.4. Här sker ett rekursivt anrop till funktionen STC. Inkommande parametrar är då cellen 
x och cellen y, det vill säga att x har då blivit förälder till y och y är den nuvarande 
cellen. 

3. När den kommit hit befinner den sig återigen på föräldercellen w. När det inte längre finns 
några nya grannceller följer STC-algoritmen bågen i det spännande trädet mellan cellen x 
och w (det vill säga nuvarande nod och dess föräldernod) och kommer på detta vis följa 
samma väg tillbaka som den tog dit, men på andra sidan bågen. Detta resulterar i att alla 
hinderfria subceller av en cell blivit besökta. 

4. Här avslutas anropet till funktionen för STC(w,x). 
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Figur 29 visar hur en robot besöker en kvadratisk yta med hjälp av sökalgoritmen Full Spiral-STC. 

3.2.5 Faktorer som kan påverka till ett sämre resultat 
STC-algoritmen påverkas på två sätt när något fel uppstår med sensorerna på roboten. Det 
första är när den letar nya grannar. Det andra är när den går tillbaka längs det spännande 
trädet [14]. 
 
Ibland kan det hända att STC-algoritmen tror att en cell eller en subcell är fri, men att det 
senare visar sig att den är upptagen. Det kan bero på diverse företeelser. Dels att roboten har 
kommit ur sin position och inte befinner sig exakt där den tror att den gör och på så vis kan ha 
fått ett hinder i vägen som egentligen inte borde finnas där. Dels för att den på något annat vis 
fått felaktig information om hur omgivningen ser ut. Dels för att ett föremål kan ha kommit i 
vägen sen roboten skapade det spännande trädet (exempelvis en katt som kommit och lagt sig 
i vägen) och så vidare. Om detta sker kan STC-algoritmen få problem med att hitta vilken väg 
den ska ta runt det spännande trädet och kan därmed missa att täcka stora delar av ytan [14].  

3.2.6 Testning 
Algoritmen som testades var Spiral-STC, det vill säga den av STC-algoritmerna som enbart 
besöker en cell såvida ingen av dess subceller innehåller hinder. Efter vad vi har kunnat 
uttyda nämns ingenting om huruvida STC-algoritmens test simulerades i en dator, via en 
verklig robot, exempelvis en Kheperarobot eller om testet utfördes på annat vis. Av vad vi har 
uttytt av artikeln tror vi att simuleringen enbart är teoretisk och inte testad med en verklig 
Kheperarobot eller liknande. Det antagandet baserar vi på att det inte nämns något i testerna 
om att det är en verklig robot som testats, samt att bilderna från simuleringen inte verkar vara 
tagna ur en praktisk test. Dessutom nämns det tidigare i texten, i samband med förklaringen 
av de olika STC-algoritmerna, att praktiska faktorer som problem med att välja rätt sensorer, 
felmätning av sensorerna samt andra problem med sensorer inte övervägs [25]. 
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STC-algoritmen testades i två olika omgivningar. I den första omgivningen nämns inget om 
resultatet av täckt yta utan visar enbart resultatet från en av simuleringarna (se figur 30). I just 
denna simulering täcktes cirka 90 % av ytan [25]. 
 
Från testet i den andra omgivningen nämns lite fler detaljer om själva testningen. Robotens 
dammsugarmunstycke, som är av storlek D, är en ”order of magnitude” mindre, det vill säga 
10 gånger mindre, än dörröppningen i den testade omgivningen. Denna omgivning är skapad 
för att efterlikna en typisk kontorsmiljö. STC-algoritmen testades 100 gånger i denna 
omgivning och gav ett resultat där den täckte mellan 85 % till 95 % av den totala ytan. Ett av 
testresultaten från denna simulering visas i figur 31. I just den simuleringen täckte STC-
algoritmen 92 % av ytan [25]. 
 

 
Figur 30 Testresultat från simuleringen med STC-algoritmen i den första omgivningen [25]. 
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Figur 31 Testresultat från simuleringen med STC-algoritmen i den andra omgivningen. Denna omgivning 
är en realistisk kontorsmiljö [25]. 
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4 Empirisk kvalitativ observation av den autonoma 
dammsugaren Trilobite ZA1 

4.1 Förberedelse inför testningen 

4.1.1 Ris på golvet 
För att se var Trilobiten missade yta behövde vi ha något på golvet som den kunde dammsuga 
upp. I Trilobitens manual stod det att den bland annat klarade av att dammsuga upp ris, så 
därför valde vi att sprida ut matris över ytan. 

4.1.2 Rummets storlek och utseende 
Vi ville inte ha ett traditionellt rum, det vill säga där alla hörn har vinkeln 90 grader, utan 
valde ett rum med större vinklar, se figur 32. Det står i Trilobitens manual [11] att Trilobiten 
ska klara av vinkelrum. Vi har tolkat vinkelrum som att den ska klara vilken vinkel som helst. 
Måtten på rummet, se figur 33. Varför vi valde de måtten var för att kameran skulle kunna få 
en överblick av rummet så att dokumentationen skulle bli pålitlig. Vi ville ha ett litet rum som 
påminner om ett studentrum eller ett litet kontorsrum. 
 
Nackdelen med rummet var golvets färg. Eftersom golvet var så brokigt är det svårt att se var 
riset finns.  
 

 
Figur 32 Testmiljö med en vägg på 1,20 meter där hörnen har större vinkel än 90 grader. 

 
Figur 33 Måtten på testrummet 

 

4.1.3 Effektivitetsvärde 
För att kunna beräkna effektiviteten av ett test har vi valt att räkna ut ett effektivitetsvärde. 
Det räknas ut genom att beräkna (tid + (missad yta i procent x 2)). Formeln utgår från att det 
är dubbelt så viktigt att den täcker yta jämfört med att den är tidseffektiv. Ju lägre 
effektivitetsvärde ett test har, desto bättre är algoritmen. För att avgöra huruvida ett 
effektivitetsvärde är acceptabelt eller inte har vi valt att sätta övre gränser. Överstiger 
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effektivitetsvärdet denna gräns anser vi att det är ett oacceptabelt resultat. Gränserna går 
enligt följande: 
 

Övre gräns för acceptabelt  
effektivitetsvärde 

0 hinder 15 
4 hinder 20 
8 hinder 25 

 

 
I den omgivning som vi har utfört våra tester i anser vi att 5 är en rimlig ökning av den övre 
gränsen för varje nytt test. I praktiken innebär det att för varje 4 nya hinder som placeras på 
ytan är det okej att tiden för att täcka hela ytan ökar med 5 minuter. 

4.1.4 Dokumentation 
Vi valde att rita upp golvet i ett rutsystem för att lättare kunna dokumentera var och i vilka 
rutor som det placeras hinder och var det finns riskorn kvar efter dammsugningen. Vi 
markerade rutorna med hjälp av tejp och skrev på tejpen vilka beteckningar de olika rutorna 
hade. Rutsystemet blev också ett riktmärke för dokumentationen då vi ritade upp var 
Trilobiten körde längs golvet. Varje hel ruta motsvarar 0,5 meter i bredd och höjd, det vill 
säga 0,25 kvadratmeter. Vi försökte portionera ut 1 matsked i varje hel ruta.  
 
Vi dokumenterade testerna med hjälp av en videokamera, som sattes på ett stativ så att vi hade 
överblick över rummet. 
  
I det första testet, test 1.1 valde vi att mäta resultatet i kvadratcentimeter genom att mäta arean 
av ytorna där det fanns ris kvar. Vi har under avgränsning skrivit att vi inte skulle ta upp något 
om prestanda, vilket gör att en mätning via mängd ris kvar på golvet vore att avvika från 
denna avgränsning. Men då Trilobiten var så effektiv att den inte missade något ris på den yta 
som den hade besökt ansåg vi, trots vår avgränsning, att vi kunde mäta mängd ris kvar på 
golvet istället för att mäta kvadratcentimeter. Trilobiten som vi testade var helt ny och på så 
sätt hade den en bra uppsugningsförmåga. Efter varje testning tömde vi behållaren. Att mäta 
med rymdmått istället för kvadratcentimeter utnyttjade vi från test 1.2 och framåt. Sopborsten 
använde vi för att ta upp mängden ris som var kvar efter dammsugningen. Mängden ris som 
blev kvar mättes. Digitalkameran använde vi till att dokumentera till exempel då det fanns ris 
kvar efter en dammsugning på golvet. 
 
En sammanfattning av de material som användes till testningen, se Bilaga 4.A Material vid 
Testning av Trilobite. 

4.2 Observationer 
De viktigaste testerna som har betydelse i vårt kandidatarbete är följande tester:  
1.3 Utan hinder, rak vägg 
2.0 Fyra hinder, rak vägg 
3.0 Åtta hinder, rak vägg 
6.0 Punktstädning 
Test 1.3, test 2.0 och test 3.0 har liknande förutsättningar. Det är samma storlek på 
omgivningen och vi har haft samma sätt att mäta. De hinder som fanns i test 2.0 försökte vi ha 
på samma plats när test 3.0 gjordes. Ett problem med test 2.0 var att vi hade en dörrmatta som 
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togs bort under testningen för att vi var rädda att dammsugaren skulle trassla till den. 
Dörrmattan flyttades också under testningens gång.  
 
Det som mättes i testerna var tiden det tog för att städa, mängden ris som fanns kvar på golvet 
efter städningen och var Trilobiten körde.  
 
Punktstädningen är en funktion som finns i Trilobiten. Den rengör en yta på en kvadratmeter 
och kan därför användas ifall det finns ett specifikt ställe där man vill göra extra rent.  Vårt 
syfte var att ta reda på om Trilobiten hade något speciellt mönster. Efter testet med 
punkstädningen tyckte vi att verkade det som att Trilobiten hade ett fast mönster den gick 
efter och ingen slumpmässig körning. 
 
Test 1 gjordes om ett antal gånger eftersom vi kom på bättre mätvärden. Från början mätte vi i 
kvadratcentimeter men övergick till rymdmått. Vi hade även en vågig vägg som bestod av 
nedlagda stolar. Det visade sig vara mindre bra då Trilobiten dels puttade undan stolarna och 
dels kom åt sämre än vad vi hade väntat oss. Vi valde därför att ändra denna vägg till en 
traditionell rak vägg istället.  
 
Testerna som inte fick relevanta värden eller en verklig omgivning ligger som bilagor. 
Dessa är: 
Test 1.0 utan hinder, halvmåneformad vägg. Testet avbröts för att batteriet tog slut. Inga 
mätresultat gjordes, se Bilaga 4.B Test 1.0 Utan hinder, halvmåneformad vägg. 
Test 1.1 utan hinder, halvmåneformad vägg. Det var ett område där mycket ris blev kvar 
på golvet och vi trodde att det kunde ha med dokumentationen att göra, det vill säga att en 
utav oss gick efter Trilobiten och filmade och att detta kunnat distrahera Trilobiten då den har 
sensorer som känner av 180 graders vinkel [11]. Efter analys av videodokumentationen 
konstaterades att detta inte hade påverkat Trilobiten utan att det antagligen var slumpen som 
bidragit till den missade fläcken. Se Bilaga 4.C Test 1.1 Utan hinder, halvmåneformad vägg.  
Test 1.2. utan hinder, halvmåneformad vägg. Mättes med rymdmått. Testet blev inte bra 
eftersom vi använde oss utav en halvmåneformad vägg. Se Bilaga 4.D Test 1.2 Utan hinder, 
halvmåneformad vägg, se Bilaga 4.E Färdväg av test 1.2 och Bilaga 4.F för rismängd för test 
1.2. Vi ville ha en omgivning som var mer likt ett vanligt rum med raka väggar. Det blev test 
1.3. 
 
Vi har även gjort en del småtester för att försöka ta reda på mer om Trilobitens beteende. 
Dessa tester är inte avgörande för hur Trilobiten klarar av att täcka en hel obekant yta. 
Testerna ligger som bilagor och kan vara intressant för den som vill läsa mer om Trilobitens 
beteende i olika situationer. 
Test 5.0 Test med flaska. En 50-centiliters plastflaska placerades ut för att se om Trilobiten 
tog det som ett hinder, och det gjorde den. Se Bilaga 4.M Test 5.0 Test med flaska. 
Test 7.0.0 Hittar Trilobiten tillbaka till laddstationen om laddstationen flyttas? Vårt 
syfte var att ta reda på om Trilobiten hittar tillbaks till laddstationen om laddstationen flyttas. 
Resultatet blev att Trilobiten hittade laddstationen. Se Bilaga 4.N Test 7.0.0, Test 7.0.1, Test 
7.0.2. 
Test 7.0.1 Test av snabbstädning med timer. Snabbstädningen var en annan manuell 
funktion som användaren kunde välja. Vi ville se hur Trilobiten betedde sig med denna 
funktion. Se Bilaga 4.N Test 7.0.0, Test 7.0.1, Test 7.0.2. 
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Test 7.0.2 Tolka colaburk som ett hinder? Vi ville testa att se om en colaburk togs som ett 
hinder. Hindret var mindre än föremålet som testades i test 5.0. Resultatet blev att Trilobiten 
tog colaburken som ett hinder. Se Bilaga 4.N Test 7.0.0, Test 7.0.1, Test 7.0.2. 
Test 8.0 Tidsplanering. På Trilobitens display visas det hur lång tid Trilobiten planerar att 
städningen av rummet kommer att ta och visar hela tiden hur lång tid det är tills den planerar 
att vara klar. Se Bilaga 4.O Test 8.0 Tidsplanering, Test 8.1 Låsa in Trilobiten i ett hörn. 
Test 8.1 Låsa in Trilobiten i ett hörn. Detta test gjordes för att vi ville ta reda på hur den 
beter sig när den blir inlåst samt hur den beräknade tiden det skulle ta att täcka ytan i ett 
minimalt område. Det visade sig att den sista minuten tog över 4 minuter. Se Bilaga 4.O Test 
8.0 Tidsplanering, Test 8.1 Låsa in Trilobiten i ett hörn. 
Test 9.0 Tar hinder som vägg? Tar Trilobiten det första fristående hindret som en vägg? 
Nej, den åker runt föremålet och inser att det inte är en vägg och åker vidare tills den stöter på 
en vägg. Se Bilaga 4.P Test 9.0 Tar hinder som vägg?. 
Test 10.0 Tidsplanering, förlängd vägg.  Resultatet för testningen blev att ju fler hinder man 
har bredvid väggen desto längre tid planerar Trilobiten att städningen tar. Se Bilaga 4.Q Test 
10.0 Tidsplanering, förlängd vägg. 
Test 11.0 Test av bänk. Syftet med testet var att se om Trilobiten kan åka upp på ett föremål 
med tjockleken 2 centimeter, och det gjorde den. Se Bilaga 4.R Test 11.0 Test av bänk. 

4.2.1 Test 1 Utan hinder 
Antal hinder: 0 stycken 
Rismängd vid start: 6 deciliter 
Fri yta: 10,11 kvadratmeter 
Hinder: inga 
Placering av dammsugare: 9E 
Placering av laddare: 9C 
 
I vårt första test hade vi inga hinder. Vi ville se hur den klarade av en yta där inget var i vägen 
för att ha ett mått att utgå ifrån. Med fri yta menas yta som Trilobiten kan komma åt. 

4.2.2 Test 1.3 Utan hinder, rak vägg 

4.2.2.1 Förberedelse 
För att dokumentera det hela hade vi en uppritad karta över topologin på ytan. Madeleine 
observerade och ritade vägen Trilobiten körde, medan Josefin satt och filmade från högre höjd 
för att få en större överblick över ytan. Det för att kunna analysera Trilobitens beteende i 
efterhand. 
 
En av väggarna var avskärmad med bänkar, vilket gav en rak långsida. En del av den fria ytan 
skymdes av bänkarna, men vi ansåg att det var viktigare att få ett verkligt mätvärde än att få 
med hela ytan i videodokumentationen då denna endast skulle bidra som hjälp vid analys. 

4.2.2.2 Resultat 
Tid: cirka 15 minuter 
Sträcka: 168,1 meter. 
Mängd ris kvar på golv: 0,5 deciliter av 6 deciliter 
Täckt yta i procent: 98,7 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,98 kvadratmeter av 10,11 kvadratmeter 
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Effektivitetsvärde: 17,6 
 
Test 1.3 gick cirka 7 minuter snabbare än test 1.2. Det tror vi beror på att vi hade tagit bort 
den vågiga väggen och ersatt den med en rak. Vägen som dammsugaren har åkt är ganska 
jämn över ytan, men har ett område vid laddstationen i ruta 9C där den har varit extra noga 
med städningen. 
  
Dammsugaren missade en del riskorn mitt på ytan mellan ruta 1C och 2C, mellan 2C och 3C 
och vid gränsen mellan 4C och 4D. Den hade också missat mycket ris vid väggen mellan ruta 
5E och 6E. 
 
Effektivitetsvärdet för test 1.3 ligger på 17,6. För att det ska vara ett rimligt effektivitetsvärde 
i vår omgivning med 0 hinder bör värdet inte överstiga 15. Det innebär att vi anser att 
resultatet av test 1.3 är oacceptabelt. Trilobiten täcker all den yta den fysiskt kan komma åt, 
vilket är bra. Dock tar det lång tid vilket gör att effektivitetsvärdet ökar. 
 
Se Bilaga 4.G färdväg av dammsugare för test 1.3 
Se Bilaga 4.H för rismängd för test 1.3 

4.2.3 Test 2 Fyra hinder, rak vägg 
Antal hinder: 4 stycken 
Rismängd vid start: 5,85 deciliter 
Fri yta: 9,87 kvadratmeter (9,71 kvadratmeter) 
Hinder: En papperskorg på 25 centimeter i diameter, en stol med bakben på 5x4 centimeter 
per styck och framben på 4x3 centimeter per styck, en kartong symboliserande ett tv-bord 41 
centimeter x 48 centimeter, liten matta 47 centimeter x 32 centimeter 
Placering av dammsugare: 9E 
Placering av laddare: 9C 
 
I vårt andra test hade vi fyra hinder. Vi ville mäta skillnaden på sträcka och täckt yta mellan 
ett tomt rum och ett rum med hinder. 
 
Vad det gäller värdena för yta Trilobiten som kan komma åt avser värdet utanför parentesen, 
det vill säga 9,87 kvadratmeter. Här tolkas ytan för den lilla mattan som fri yta.  
Värdet inom parentes, det vill säga 9,71 kvadratmeter, är således fri yta där den lilla mattan 
tolkas som hinder. 

4.2.4 Test 2.0 Fyra hinder, rak vägg 

4.2.4.1 Förberedelse 

4.2.4.1.1 Val av hinder 
Vi valde att placera ut de hinder vi hade på det vis vi har, dels för att få med ett antal olika 
situationer som skulle vara intressant att se hur Trilobiten hanterar och dels möblera på ett 
realistiskt sätt. 
 
Papperskorgen valde vi för att se hur Trilobiten hanterar ett runt hinder. 
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Stolen valde vi då stolar är ett vanligt föremål i ett rum. Vi ville se hur Trilobiten hanterar ett 
hinder med ben. 
Kartongen som symboliserar ett tv-bord är placerad på sin position för att få en så pass 
realistisk möblering som möjligt. Den var fyrkantig och täckte en relativt stor del av ytan. 
Dörrmattan valde vi för att se om den tolkade mattan som ett hinder eller körde över den, 
samt för att se hur bra den var att hantera ett sådant föremål. Det stod i manualen till 
Trilobiten att den skulle klara av att dammsuga de flesta mattyper [11]. 

4.2.4.1.2 Placering av hinder 
Papperskorgen är placerad nära väggen, men med tillräckligt avstånd från väggen för att 
Trilobiten ska kunna ta sig mellan väggen och papperskorgen. 
Stolen är placerad intill en vägg för att se hur Trilobiten hanterar ett hinder som står längs en 
vägg. 
Kartongen som symboliserar ett tv-bord är placerad på sin position för att få en så pass 
realistisk möblering som möjligt. Den är placerad 40 centimeter från väggen så att Trilobiten 
ska kunna komma mellan väggen och tv-bordet. 
Dörrmatten är placerad vid dörren av rummet för att få en så pass realistisk möblering som 
möjligt. 

4.2.4.1.3 Avdrag av ris på grund av minskad yta 
Vi har dragit av följande mängd ris från den totala rismängden (6 deciliter) på grund av 
minskad rumsyta: 
1 matsked ris för tv-bordet 
1 tesked ris för papperskorg + stolsben. 
 
Vi har valt att lägga ris på dörrmattan för att se om Trilobiten kör över den. Därför har inget 
avdrag för denna yta gjorts. 
 
Avdragen baseras på att varje ruta (som har en yta på 0,25 kvadratmeter) innehåller 1 matsked 
ris. 

4.2.4.2 Resultat 
Tid: cirka 30 minuter 
Sträcka: 254,1 meter. 
Mängd ris kvar på golv: 0,5 deciliter av 5,85 deciliter 
Täckt yta i procent: 98,7 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,74 kvadratmeter av 9,87 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 32,6 
 
Färdvägen har varit oregelbunden med 4 stycken hinder. Dammsugaren har koncentrerat sig 
mycket på vänstra halvan av ytan och har ofta kört till papperskorgen. Den har även besökt 
hörnet i 1A flera gånger. Med tanke på att Trilobiten täcker lite drygt 3 små rutor i en ruta så 
har den åkt mycket på samma ställe, vilket vi tycker är onödigt. Det tar längre tid men blir 
”extra” rent. Den tolkade inte den lilla rosa mattan som ett hinder, men på grund av dåligt 
fäste under mattan kunde Trilobiten inte köra upp på mattan utan drog den med sig tills den 
nådde en vägg. Av säkerhetsskäl tog vi efter cirka halva testet bort den lilla mattan från 
omgivningen. 
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Effektivitetsvärdet för test 2.0 ligger på 32,6. För att det ska vara ett rimligt effektivitetsvärde 
i vår omgivning med 4 hinder bör värdet inte överstiga 20. Det innebär att vi anser att 
resultatet av test 2.0 är oacceptabelt. Trilobiten täcker all yta den fysiskt kan komma åt, vilket 
är bra. Dock tar det lång tid vilket gör att effektivitetsvärdet ökar. 
 
Se Bilaga 4.I färdväg av dammsugare test 2.0 
Se Bilaga 4.J för rismängd för test 2.0 

4.2.5 Test 3 Åtta hinder, rak vägg 
Antal hinder: 8 stycken 
Rismängd vid start: 5,7 deciliter 
Fri yta: 9,65 kvadratmeter (9,37 kvadratmeter) 
Hinder: En papperskorg på 25 centimeter i diameter, en stol med bakben på 5x4 centimeter 
per styck och framben på 4x3 centimeter per styck, en kartong symboliserande ett tv-bord 41 
centimeter x 48 centimeter, stor matta 235 centimeter x 115 centimeter, stol cirka 40 
centimeter mellan stolsbenen, en kartong symboliserande en bokhylla 35 centimeter x 40 
centimeter, ryggsäck 20 centimeter x 30 centimeter, skrivbord med skrivbordsben på 5x3 
centimeter per styck. 
Placering av dammsugare: 9E 
Placering av laddare: 9C 
 
I detta test hade vi åtta hinder, vilket är det maximala antalet som vi har valt i vår testning.  
Vi har bytt ut den lilla rosa mattan mot en stor svart matta av säkerhetsskäl. Den lilla mattan 
trasslades ihop av Trilobiten i test 2.0 och vi var rädda att Trilobiten skulle gå sönder ifall vi 
behöll mattan under test 3.0. 
 
Värdet utanför parentesen, det vill säga 9,65 kvadratmeter är yta där den stora mattan inte 
tolkas som ett hinder. Värdet inom parentes, det vill säga 9,37 kvadratmeter, är således fri yta 
där den stora mattan tolkas som hinder. 

4.2.6 Test 3.0 Åtta hinder, rak vägg 

4.2.6.1 Förberedelse 

4.2.6.1.1 Val av hinder 
För information om papperskorg, stol och tv-bord, se avsnittet om 4.2.4 Test 2.0 Fyra hinder, 
rak vägg. 
 
På grund av säkerhetsskäl har vi tagit bort den lilla mattan ur testningen och ersatt den med en 
större matta. Syftet är detsamma, det vill säga att se om den tolkade mattan som ett hinder 
eller körde över den, samt för att se hur bra den var att hantera ett sådant föremål. 
Kartongen symboliserande bokhyllan hade vi med för att det är vanligt att ha flertalet hyllor i 
ett rum. 
Stol nummer två hade vi med då avståndet mellan stolsbenen är bredare än stolen vi har haft 
med från Test 2.0. Det är för att Trilobiten ska kunna ta sig under stolen mellan stolsbenen. 
Ryggsäcken har vi med för att det inte är helt ovanligt att man har det på sitt rum samt att det 
en ojämn design utan skarpa kanter. 
Skrivbordet har vi med då vi tyckte att det passade in i miljön. 

 42 



  
 Kandidatarbete i Datavetenskap Josefin Carlsson  
 Augusti 2005 Madeleine Johansson 
  
4.2.6.1.2 Placering av hinder 
För information om placering av papperskorg, stol och tv-bord, se avsnitt 4.2.4.1.2 Placering 
av hinder. 
 
Då den lilla mattan av säkerhetsskäl bytts ut mot en större matta passade vi även på att flytta 
den till en mer lämplig plats. Vi valde att placera mattan under skrivbordet då vi anser att det 
var en lämplig placering, dels för att det är realistiskt och dels för att en så stor matta inte får 
plats på så många andra ställen; i synnerhet inte där den lilla mattan tidigare låg. 
Skrivbordet står framför en av stolarna då vi ansåg att det var en bra plats för en realistisk 
möblering. 
Stol nummer två står i ett hörn. Dels för att se om Trilobiten tolkar stolen som en del av 
väggen och dels för att se hur den beter sig med en stol som står in till väggen i ett hörn. 
Dessutom är det en bra placering för att få en så realistisk möblering som möjligt. 
Ryggsäcken är placerad vid skrivbordets ena ben då det oftast är där man placerar en väska i 
ett rum. 
 
Alla möbler är placerade för att Trilobiten ska kunna ta sig mellan alla hinder (utom eventuellt 
mellan ryggsäcken och det ena skrivbordsbenet då avståndet däremellan var väldigt precist). 

4.2.6.1.3 Avdrag av ris på grund av minskad yta 
För information om avdrag av rismängd för papperskorg, tv-bord och stol, se avsnitt 4.2.4.1.3 
Avdrag av ris på grund av minskad yta 
 
Vi har dragit av följande mängd från den totala rismängden på grund av minskad rumsyta: 
1 matsked ris för ryggsäck + bokhylla 
Inget avdrag har skett för stolsbenen till stol nummer två eller bordsbenen till skrivbordet då 
ytan är försumbar. 
 
Avdragen baseras på att varje ruta (som har en yta på 0,25 kvadratmeter) innehåller 1 matsked 
ris. 

4.2.6.2 Resultat 
Tid: cirka 54 minuter 
Sträcka: 348,8 meter. 
Mängd ris kvar på golv: 0,5 deciliter och 1 tesked av 5,7 deciliter 
Täckt yta i procent: 97,7 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,43 kvadratmeter av 9,65 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 58,6 
 
Trilobiten gjorde en annorlunda väggbeskrivning. Den åkte runt väggen i rummet cirka 2½ 
gånger. Första varvet rundade den papperskorgen, vilket den inte borde ha gjort då denna inte 
är placerad längs väggen utan står fritt på ytan. Varför tiden blev så mycket kan bero på att 
den mätte mer vägg än vad det egentligen var. Den täcker ofta samma yta flera gånger, MEN 
mellan hindren ryggsäcken och tv-hyllan passerar den endast en gång. Den dammsuger 
mycket på höger sida av rummet (det vill säga väggen från 9A till 9E).  
 
Riset som finns kvar ligger runt väggen och runt hindren och ytterst lite på mattan. Sugningen 
var bra och den sög upp det mesta på mattan. 
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Effektivitetsvärdet för test 3.0 ligger på 58,6 vilket är långt över den övre gränsen på 25 som 
vi anser är ett acceptabelt effektivitetsvärde för 8 hinder i vår omgivning. Det beror i 
huvudsak på att Trilobiten troligtvis missbedömde storleken på rummet och täckte ytan på 54 
minuter. Effektivitetsvärdet blev då betydligt högre än vad det hade blivit om Trilobiten 
beräknat ytan rätt. Vi bör därför ta Trilobitens effektivitetsvärde med en nypa salt då det 
antagligen blivit lägre ifall ett likadant test hade gjorts igen.  
 
Se Bilaga 4.K färdväg av dammsugare för test 3.0 
Se Bilaga 4.L för rismängd för test 3.0 

4.2.7 Test 6.0 Punktstädning 
Vi testade programmet punktstädning, vilket innebär att Trilobiten täcker en yta av 1 
kvadratmeter. Vi valde att testa funktionen för att se hur Trilobiten hanterade situationen. 

4.2.7.1 Resultat 
Tid: cirka 2 minuter 
Mängd ris kvar på golv: ej syftet med testet.  
Resultat: Dammsugaren dammsög ett område på cirka en kvadratmeter.  
 
Efter vad vi kan se verkar det som att Trilobiten har ett mönster den följer när den ska täcka 
ytan för punktstädningen. Resultatet kan ses i Bilaga 4.S Punktstädning. 
 
Bra att använda om det är ett specifikt område man vill städa, till exempel då man har tappat 
jord på golvet.  

4.2.8 Fördelar och Nackdelar med Trilobite ZA1 
Fördelar: 

+ Dammsuger rent, då den oftast kör över varje område minst en gång.  
 

+ Täcker likvärdigt med TTA. 
 

+ Positionsoberoende. 
 
Nackdelar: 

− Tidskrävande. 
 

− Ineffektiv färdväg. 
 

− Den har ingen karta som den använder för att veta var på ytan den befinner sig eller 
vilka områden som den har kvar att täcka. 
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5 Testning av Topologisk Täckande Algoritm 
Testet är inte använt i någon fysisk simulering utan är enbart ett rittest, det vill säga att vi har 
illustrerat den väg vi tror att TTA-algoritmen hade tagit i samma omgivning som Trilobiten 
hade i sitt praktiska test.  
 
För att kunna beräkna effektiviteten av ett test har vi valt att räkna ut ett effektivitetsvärde. 
Det räknas ut genom att beräkna (tid + (missad yta i procent x 2)). Formeln utgår från att det 
är dubbelt så viktigt att den täcker yta jämfört med att den är tidseffektiv. Ju lägre 
effektivitetsvärde ett test har, desto bättre är algoritmen. För att avgöra huruvida ett 
effektivitetsvärde är acceptabelt eller inte har vi valt att sätta en övre gräns för varje test. 
Överstiger effektivitetsvärdet denna gräns anser vi att det är ett oacceptabelt resultat. 
Gränserna går enligt följande: 
 

Övre gräns för acceptabelt  
effektivitetsvärde 

0 hinder 15 
4 hinder 20 
8 hinder 25 

 

 
I den omgivning som vi har utfört våra tester i anser vi att 5 är en rimlig ökning av den övre 
gränsen för varje nytt test. I praktiken innebär det att för varje 4 nya hinder som placeras på 
ytan är det okej att tiden för att täcka hela ytan ökar med 5 minuter. 
 
Vi utgick efter Trilobitens förutsättningar, exempelvis storleken på dammsugaren och 
dammsugarmunstycket. Trilobiten är 35 centimeter i diameter och därför valde vi att ha 
samma mått till vår dammsugarerobot. Spåret ned för TTA är cirka 35 centimeter. Vi valde 
ingen överlappning i skarven, eftersom varken Trilobiten eller STC använder sig av det. Vi 
vill vara konsekventa i våra testningar. 
 
För mått på rummet, se figur 33 i kapitel 4 Empirisk kvalitativ observation av den autonoma 
dammsugaren Trilobite ZA1 
 
Då Trilobiten är beräknad till att täcka all yta 1-2 gånger [29] har vi därför räknat med att 
TTA skall täcka ytan 2 gånger. Vi fick modifiera TTA till att då den täckt hela ytan en gång, 
vänder sig om 90 grader och täcker hela ytan ytterligare en gång. Vi valde 90 grader av två 
orsaker. Den första orsaken är att vi inte har med någon överlappning. För att få bukt med att 
TTA inte missar för mycket i skarvarna valde vi 90 grader eftersom den då korsar skarvarna 
från det första varvet. Den andra orsaken till att vi valde 90 grader är för att TTA följer 
väggen för att få en bra mätning och de flesta rum har 90-gradersvinklar i hörnen. 
  
Färdvägen som är ritad för TTA utgår från mittpunkten av roboten och därför sträcker den sig 
inte ända in till kanten och vid hinder. När vi har mätt de olika sträckorna på bilderna har vi 
försökt att mäta med liknande förutsättningar som för Trilobiten. När vi observerade 
Trilobiten valde vi att rita ut sträckan ända ut till kanten, men av estetiska skäl har vi i våra 
simulerade test valt att utgå från mittpunkten av roboten istället. Dock har vi mätt sträckan 
ända ut till kanten även i våra simulerade test för att få jämförbara värden med Trilobiten. 
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Tiden det tog för TTA att besöka ytan räknades ut genom att beräkna snitthastigheten för 
Trilobiten i de olika testerna för 0, 4 respektive 8 hinder. 
 

5.1.1 Noll hinder för TTA 

5.1.1.1 Resultat 
Tid: 6 minuter 15 sekunder 
Sträcka: 70,1 meter. 
Täckt yta i procent: 98,6 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,98 kvadratmeter av 10,11 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 9,1 

Första varvet 
På figur 34 ser man tydligt sicksackmönstret som roboten har åkt. Sicksackmönstret är tydligt 
trots att det är två hörn som har cirka 135 graders vinkel vid rutorna 2E, 1E och 1D. Varför 
det blir överlappning från 2E till 9E och från 1D till 9D beror på den sneda väggen med 135 
graders vinkel. Längs den nedersta färdvägen från 1A till 9A är överlappningen större och det 
beror på att väggen tog emot så att den inte kunde fullfölja hela sitt spår ned.  
 
TTA missar en del vid den sneda väggen vid 1E och det beror på att Trilobiten är rund i sin 
design och att vi ”klipper av” täckningen av ytan vid munstycket på roboten. Den når då inte 
ända in till kanten. Det hade blivit bättre resultat om väggen inte hade varit sned. Hade alla 
hörn varit 90 grader och dammsugaren hade kunnat nå ända in till kanten så hade TTA täckt 
100 % av ytan. Nu missar den cirka 1 centimeter längs med väggen. 
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Figur 34 Färdväg för TTA med täckt yta 0 hinder varv 1 

För en tom omgivning med två hörn, som har en vinkel på cirka 135 grader bildas två stycken 
subregioner i omgivningskartan (se figur 35). Om det däremot hade varit en omgivning med 4 
stycken konkava hörn istället för 5 hade det endast varit en enda stor region. 
 
På figur 36 visas både färdvägen och omgivningskartan för noll hinder. Det syns tydligt när 
TTA upptäcker hörn och sätter ut en nod. Vi har varit konsekventa och valt att sätta ut 
noderna på själva färdvägen då den känner av ett hinder. På bilden syns sicksackmönstret 
tydligt i subregionerna eftersom subregionerna är så pass stora. 
 
TTA missar en del yta vid ruta 1E (se figur 37), det beror dels på dammsugarens runda 
design, men också att vi inte kör med överlappning av spåren. Hade vi kört med överlappning 
av spåren så hade den missade ytan inte blivit lika stor, men istället hade sträckan ökat. För att 
vara konsekventa valde utan överlappning, med tanke på att varken STC eller Trilobiten 
använder sig utav det. 
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Figur 35 Omgivningskarta för TTA 0 hinder varv 1 

 

 

 

 
Figur 36 Färdväg och omgivningskarta för TTA 0 hinder varv 1 
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Figur 37 Missad yta med TTA 0 hinder varv 1 

Andra varvet 
När det inte finns några fler outforskade noder kvar i omgivningskartan är ytan täckt. Därefter 
vänder den sig 90 grader om och tar bort sin gamla omgivningskarta och påbörjar en ny.  
 
TTA börjar vid 9A och figur 38 visar ett tydligt sicksackmönster i omgivningen med 0 hinder 
och 90 graders vändning. TTA överlappar lite från 3A till 3E och det beror på den sneda 
väggen. Det är mer överlappning vid 1E till 1A och det beror på två saker. Det första är den 
sneda väggen och det andra är designen av dammsugaren. Figur 38 visar tydligt hur färdvägen 
för TTA blir i en tom omgivning. Om vi inte hade tagit hänsyn till Trilobitens förutsättningar 
hade vårt rittest resulterats med 100 % täckning. Nu blir resultatet istället att TTA missar 1 
centimeter längs med väggen och missar i ruta 1E. TTA slutar på ruta 1D. 
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Figur 38 Färdväg för TTA med täckt yta 0 hinder varv 2 

Figur 39 visar hur omgivningskartan för 0 hinder med 90 graders vändning ser ut. Det bildas 
två stycken subregioner. Det finns 5 stycken konkava noder och en sammanlänkningsnod. 
Hade det varit 4 stycken konkava noder, hade en enda stor subregion bildats.  
 
För att se färdvägen och subregionerna tillsammans, se figur 40. Sicksackmönstret i de två 
subregionerna syns tydligt.  
 
Det andra varvet, det vill säga 90 graders vändning, är likvärdigt med missad yta för det första 
varvet. TTA missar på ungefär samma ställe som för första varvet, det vill säga i ruta 2E (se 
figur 41). Den missade ytan ligger vid den sneda väggen.  
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Figur 39 Omgivningskarta för TTA 0 hinder varv 2 
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Figur 40 Färdväg och omgivningskarta för TTA 0 hinder varv 2 
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Figur 41 Missad yta med TTA 0 hinder varv 2 

Sammanställning 
Den totala täckta ytan är 98,7 % vilket man får se som ett bra resultat. Förutom det lila på 
figur 42 missar den cirka 1 centimeter längs väggarna. Vad som är gemensamt för första och 
andra varvet är att de missar yta på ungefär samma ställe det vill säga vid den sneda väggen, 
men även storleksmässigt missar de ungefär samma yta. De båda varven har lika många 
subregioner och noder i omgivningskartan.   
 
Där TTA missar yta beror det på den fysiska konstruktionen av Trilobiten, då den missade en 
centimeter längs väggar och hinder. Om omgivningen hade haft 90-graders hörn hade TTA 
minskat den missade ytan. Nu missar den yta vid den sneda väggen (från 1D till 2E), och det 
beror på att den inte når ända in, för att munstycket tar emot med ena kanten på den sneda 
väggen, men att TTA tror att den har täckt hela vägen in mot väggen.  
 
TTA har ett bra effektivitetsvärde, tack vare att den är systematiskt uppbyggd på ett konkret 
sätt. Den går inte samma sträcka flera gånger, vilket sänker färdsträckan. TTA täcker även 
ytan bra, över 98 %, vilket blir ett lågt effektivitetsvärde. TTA har ett effektivitetsvärde på 
8,8, en god marginal till den övre gränsen som ligger på 15 för 0 hinder.  
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Figur 42 Missad yta totalt för TTA 0 hinder 

5.1.2 Fyra hinder 

5.1.2.1 Resultat 
Tid: 10 minuter 44 sekunder 
Sträcka: 91 meter 
Täckt yta i procent: 98,0 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,67 kvadratmeter av 9,87 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 13,5 
 
På figurerna 43-51 med 4 hinder finns 3 hinder uppritade och det beror på att det fjärde 
hindret är en matta, som är placerad vid 1B och 1C. Då mattan inte tolkades som ett hinder av 
Trilobiten gör den inte heller det av TTA och vi valde därför att inte ha den med på ritningen.  

Första varvet 
Fyra hinder i omgivningen ställde flera krav på TTA. Det blev en utmaning att ta egna 
antaganden då TTA inte hade alla svar. Hade man följt algoritmen slaviskt hade det uppstått 
problem när det gäller stolen som är placerad i ruta 5E (se figur 43). Vi har inte hittat någon 
information som tar upp om hindren är mindre än roboten eller om de står så nära varandra att 
roboten inte kan ta sig mellan dem.  
 
När roboten kommer från startpunkten 9E och träffar på det första hindret (som är ett 
stolsben) borde den sätta ut en outforskad nod eftersom när dammsugaren besöker stolsbenet 
ser den att rakt fram finns det inga hinder. Men då båda stolsbenen tar emot kan TTA inte åka 
rakt fram utan får istället binda samman de båda stolsbenen till ett enda stort hinder. Det för 
att undvika outforskade noder. Kanske finns det algoritmer som även tar hänsyn till hinder 
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som står så tätt att roboten inte kommer emellan, men vi har dock inte funnit det. Resultatet 
med detta tankesätt blev att stolen i 5E togs som ett enda stort hinder istället för 4 små (se 
figur 43).  
 
Ett annat antagande som vi gjorde var att när TTA är vid 6E/6D och ska åka till 9E/9D skulle 
den kunna sätta ut en outforskad nod vid stolsbenet på samma sträcka för att inte missa den 
delen nedanför stolen (5E). Men vi tror att det blir svårare för TTA att hålla reda på hur 
mycket den ska åka ned i nästa spår så att den inte missar yta. Om hela roboten skulle hamna 
nedanför stolsbenet skulle vi sätta ut en outforskad nod så att den åker tillbaka samma spår för 
att kunna ta den delen senare.  
 
När den åker från 5D till 4D har vi antagit att den med hjälp av sensorerna kan se minst 30 
centimeter runtomkring sig och upptäcker därför hindret som den följer längs med. Från 4D 
till 4E ser man tydligt att TTA:s färdsträcka går uppåt längs med stolen (ruta 5E). 
Dammsugaren åker upp eftersom den upptäckte ett hinder och ska täcka det området där den 
inte har varit tidigare. När den kommer upp till 4E startar sicksackmönstret från uppifrån och 
ned. Från 2E till 3D (följ den svarta färdvägen i figur 43) syns det lilla sicksackmönstret. Vid 
3D upptäcker den ett hinder och ska åka uppåt, ända upp tills den känner igen sig (till ruta 
3E), därefter börjar sicksackmönstret. De rosa strecken är där TTA har åkt en eller flera 
gånger. När den kommer till 4E och ska åka ned ett spår, åker den på samma sträcka som den 
gjorde tidigare. Sedan fortsätter sicksackmönstret tills den stöter på hindret vid 7A, där den 
får åka upp till ”toppen” av hindret vid 7C då tills den känner igen sig. Därefter börjar 
sicksackmönstret igen. 
 
Det syns tydligt att den har täckt flera gånger från 1A till 9A. Det beror på att när TTA 
kommer från 1B till 1A, når den inte ända ned till väggens kant och på så sätt har den en 
omgång ytterligare att täcka senare. När den kommer till hindret vid 7A åker den ända upp för 
att sammanbinda noderna vid 7C och sicksackar därefter nedåt. När den kommer från 9B till 
9A åker den till 1A, men når dock inte längs med väggen. När den kommer till 1A åker den 
ned ytterst lite på spåret, för att kunna nå väggen och åka längs med denna och slutar därefter 
i ruta 9A. Noderna är sammanbundna och det finns inga outforskade kvar. Den första 
täckningen av omgivningen är klar.  
 
På figur 43 ser man att det på flera områden har blivit mer överlappning än under det testet 
med 0 hinder. Överlappningen bildas vid hinder och väggar som inte har 90-graders hörn. 
Som vi ser på figur 43 missar den en del vid de olika hindren.  
 
När roboten stöter på hindret vid 6B/7B når den inte ända in till väggen. Det beror på att 
dammsugarens skal är runt och att dammsugarmunstycket inte går ända ut i kanterna undertill. 
Det är därför den missade ytan blir en triangel och inte en rundning, trots dammsugarens 
runda design. 
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Figur 43 Färdväg för TTA med täckt yta 4 hinder varv 1 

När det är en omgivning med 4 hinder skapas det betydligt fler subregioner och fler noder. I 
det här fallet blir det 13 stycken subregioner (se figur 44). Det finns både mindre och större 
subregioner.  
 
Figur 45 visar färdvägen och subregionerna. Det har blivit svårare att urskilja 
sicksackmönstret i de olika subregionerna. Det finns betydligt fler noder för TTA att hålla 
reda på än för 0 hinders omgivningskarta. 
 
TTA missar en hel del yta vid hindren (se figur 46). Den missar en stor yta i 5D och det beror 
på dammsugarens storlek. Om den hade varit mindre hade den inte missat den stora delen som 
den nu gör. Den missar även på fler ställen, till exempel vid 1E och 3D. Det beror på hindrens 
form och dammsugarens utformning.  
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Figur 44 Omgivningskarta för TTA 4 hinder varv 1 
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Figur 45 Färdväg och omgivningskarta för TTA 4 hinder varv 1 
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Figur 46 Missad yta med TTA 4 hinder varv 1 

Andra varvet 
Efter varv 1 står TTA i ruta 9A. Den vänder sig om 90 grader och tömmer sin 
omgivningskarta för att påbörja en ny. Sicksackmönstret börjar mycket bra och är tydligt (se 
figur 47). När TTA kommer till 6B första gången upptäcker den ett hinder som den måste gå 
runt tills den känner igen sig eller tills den har kommit till dess ”topp”. Därefter sicksackar 
den nedåt.  
 
När den kommer till 5D går den ned ett spår. Den känner fortfarande av hindret och sätter 
därför inte ut någon outforskad nod. Hade hela dammsugaren åkt ned ytterligare i spåret så att 
den inte hade haft hindret på sin högra sida så hade den satt ut en outforskad nod.  
 
När den kommer till 4E blev det ett nytt ställningstagande om hur TTA kan bete sig. För att 
den ska känna av ett konkavt hinder ska den ha två sidor omkring sig. I det här fallet var den 
en bit ifrån, men som vi har antagit tidigare ska den med hjälp av sina sensorer kunna se minst 
30 centimeter runtomkring sig. På så sätt känner den att den har ett konkavt hinder och kan 
sammanbinda noderna (se figur 48).  
 
Vid 3E stöter den på ett nytt hinder och går ned ett spår på 35 centimeter. När den kommer till 
slutet av spåret upptäcker den att det är ett runt hinder och ska gå längs med det tills den 
känner igen sig eller har kommit till toppen av hindret. Därefter sicksackar den sig nedåt. När 
den kommer till 3D åker den ned ett spår och åker längs en sträcka där den har varit tidigare. 
Här sätter den ut en outforskad nod mot 2E så att den inte ska missa det området. Den åker 
sedan mot 2A. När den kommer fram upptäcker den att den har en outforskad nod på samma 
spår och för att inte glömma bort denna åker dammsugaren till den noden (mot 2E). Det är 
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därför som det inte blir något typiskt sicksackmönster (se figur 47). Sedan sicksackar den ned 
som vanligt och slutar i ruta 1A.   
 

 

 
Figur 47 Färdväg för TTA med täckt yta 4 hinder varv 2 

TTA:s omgivningskarta innehåller 11 stycken subregioner (se figur 48). På figur 49 kan man 
se färdvägen och omgivningskartan för TTA med 4 hinder med 90 graders vändning. Det blir 
svårare att se sicksackmönstret i subregionerna.  
 
TTA missar en del yta med 90 graders vändning med 4 hinder (se figur 50). Den missar ett 
område vid 4E och det beror på storleken på dammsugaren. Om den hade varit mindre och 
haft överlappning hade den inte missar lika mycket. Men eftersom den är 35 centimeter i 
diameter finns risken att den missar sådana stycken som vid 4E. Det beror på hur långt ned 
och upp den hamnar, vilket avgör om den sätter ut en outforskad nod som bevis att den ska 
täcka området senare.  
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Figur 48 Omgivningskarta för TTA 4 hinder varv 2 
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Figur 49 Färdväg och omgivningskarta för TTA 4 hinder varv 2 
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Figur 50 Missad yta med TTA 4 hinder varv 2 

Sammanställning 
När TTA har täckt ytan två gånger, både horisontellt och vertikalt täcker den 98,3 % (se figur 
51). Förutom det lila på figur 51 missar den cirka 1 centimeter längs väggarna och hindren. 
Vad som är gemensamt för det första och det andra varvet är att de missar ungefär lika stor 
yta vid och omkring 5E, där stolen befinner sig. Under det första varvet missar den en yta 
nedanför stolen och under det andra varvet missar den yta till vänster om stolen. Det beror på 
den horisontella och vertikala täckningen. De missar även vid den sneda väggen. Under det 
andra varvet missar TTA extra vid den sneda väggen och det beror på att den tror att den har 
varit vid hela 2E. Dammsugaren missade den ytan för att den upptäckte papperskorgen när 
den hade åkt ned hela sitt spår, men även på grund av munstyckets utformning och designen 
på Trilobiten. Under båda varven missar dammsugaren en liten triangelbit vid papperskorgen. 
Vid 7B missar de också en yta. TTA missar mer vid 7B under det första varvet. Den missade 
ytan för de båda varven är ungefär lika mycket. Det första varvet har dock två fler subregioner 
än andra varvet.  
 
För fyra hinder klarar sig TTA mycket bra. Den har ett effektivitetsvärde på 14,1 och klarar 
sig med god marginal till den övre gränsen, som ligger på 20 för 4 hinder. Den går en del 
sträckor två eller flera gånger och det är en del långa sträckor, men det viktigaste är att den 
inte missar stora ytor och håller sig under den övre gränsen. Genom att den inte missar stora 
ytor får den ett lågt effektivitetsvärde. TTA går fint och man ser det systematiska 
sicksackmönstret (se figur 43 och figur 47).  
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Figur 51 Missad yta totalt för TTA 4 hinder 

5.1.3 Åtta hinder 

5.1.3.1 Resultat 
Tid: 18 minuter 6 sekunder 
Sträcka: 116,9 meter 
Täckt yta i procent: 97,8 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,44 kvadratmeter av 9,65 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 22,1 
 
Mattan som användes under fyra hinder var placerad i ruta 1B och 1C, har blivit utbytt på 
grund av att Trilobiten trasslade in sig i den. Istället finns en större matta placerad mellan 7D, 
7B, 3B och 3D. Då mattan inte tolkades som ett hinder av Trilobiten gör den heller inte det av 
TTA och vi valde därför att inte ha med den på ritningen. Därför finns enbart sju stycken 
hinder uppritade på figurerna 52-60.  

Första varvet 
TTA startar på ruta 9E. Den sicksackar ända ned till 7A. Den tar hindren vid 6E, 7D, 7C, 8B, 
7B och 7A, som ett enda stort hinder.  
 
Vid 7A upptäcker den ett hinder som den måste gå längs med för att inte missa någon yta. När 
den kommer till 7C märker den fortfarande att det finns hinder högre upp, som den måste 
följa ända tills den inte kommer längre upp. När den kommer till 6D verkar det som att den 
inte kommer längre upp. Den påbörjar sitt sicksackmönster, men när den kommer till 4D 
upptäcker den ett hinder som den måste följa och hamnar därefter på ruta 4E. Allt från ruta 
7A till ruta 4E har den tagit som ett enda stort hinder (se figur 52 och 53). 
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Sicksackmönstret går från 4E till ruta 3D, då TTA upptäcker ett nytt hinder som den ska följa 
längs med ända tills den känner igen sig. Den tar papperskorgen (8-hörningen) och det ena 
bordsbenet i ruta 4D, som ett enda stort hinder. När den hamnar i ruta 3E känner den igen sig 
och fortsätter sen på sicksackmönstret. Den sicksackar nedåt via 3E, 4E, 4D och ytterst lite in 
på 3D och fortsätter från 4D till 6D. Sedan åker den ned ett spår till 6C och åker till 4C, där 
den stöter på ett nytt hinder (ett bordsben). TTA försöker att åka ned ett spår, men när den 
upptäcker att det är ett fristående hinder måste den åka runt ända tills den känner igen sig eller 
tills dess att den har kommit till ”toppen”. Därefter fortsätter sicksackmönstret ända till 9A. 
En breadth-first search görs och upptäcker att den har outforskade noder. TTA åker till sin 
outforskade nod för att täcka av området och slutar i ruta 4A.  
 

 

 
Figur 52 Färdväg för TTA med täckt yta 8 hinder varv 1 

Med åtta hinder bildas det betydligt fler små subregioner, i det här fallet 20 stycken (se figur 
53). Det finns ett område med en relativt stor subregion via 1C, 6C, 7C, 6B, 1B och tillbaks 
till 1C. Det beror på att det inte finns några direkta hinder inom denna subregion. Vid 
papperskorgen och de två närliggande bordsbenen bildas det många små subregioner och det 
beror på att hindren är små och ligger nära varandra.  
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Det blir svårare att urskilja sicksackmönstret i de olika subregionerna (se figur 54). 
 
TTA missar stora ytor med 8 hinder. Den största ytan missar den vid 1A, eftersom den tar 
stolen som ett enda stort hinder (se figur 55).  
 

 

 
Figur 53 Omgivningskarta för TTA 8 hinder varv 1 
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Figur 54 Färdväg och omgivningskarta för TTA 8 hinder varv 1 
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Figur 55 Missad yta med TTA 8 hinder varv 1 

Andra varvet 
TTA startar vid 4A, följer hindret längs 5A och upptäcker då att den måste gå runt hindret. 
Därefter hamnar den i ruta 6A (se figur 56). Den åker längs med väggen tills den stöter på ett 
konkavt hörn. Den åker längs med väggen från 9A till 9E och fortsätter med 
sicksackmönstret. När den kommer från 7E till 7D och ska gå ned ett spår tar det emot för att 
ett hinder är i vägen. Den går ned så långt som den kommer och sicksackar nedåt ända tills 
den kommer till 6E. Här görs en breadth-first search för att få reda på vart den ska gå härnäst. 
Sökningen returnerar vägen till den outforskade noden, som finns i ruta 8B. Den åker längs 
med hindren som bildar en vägg, eftersom TTA tolkar att det är ett sammanhängande hinder. 
När den kommer till 8B påbörjas sicksackningen. När den kommer till 6B upptäcker den ett 
hinder som den måste följa runt ända tills den kommer till ”toppen” eller tills den känner igen 
sig. När den når toppen av 7B står den vid 7C och åker ned ett spår, sätter dit en outforskad 
nod mot 6D och åker själv mot 6A. Den åker därefter tillbaka till den outforskade noden på 
samma väg. När den kommer till 6D har han nått sin topp och fortsätter ett spår nedåt. 
Sicksackmönstret fortsätter.  
 
När den har gått ned ett spår vid 5D längs med hindret vid 5E, sätter TTA ut en outforskad 
nod mot 4E och fortsätter själv åt det andra hållet där det också har ett outforskat område. När 
den kommer till 4A går den tillbaka mot det andra outforskade området till 4E och fortsätter 
därefter sicksackmönstret. Ett liknande fall finns även mellan 2E och 2A. 
 
 När TTA är vid 2D upptäcker den ett hinder som den måste följa ända tills den känner igen 
sig eller tills den kommer till ”toppen”. Vid 4D börjar den sicksacka nedåt tills den stöter på 
ett av bordsbenen i ruta 4C. Den går då upp längs med bordsbenet och sicksackar därefter 
nedåt.  
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När TTA stöter på hindret vid 2B åker den ned ett spår och upptäcker även att den ska åka 
runt hindret tills den kommer till ”toppen” eller tills den känner igen sig. Den kör runt hindret 
vid 2B, 1B, 1A, 2A och hamnar i 2B. Den kör en breadth-first search och upptäcker att den 
närmsta outforskade noden finns i ruta 2A och åker därför dit. Den kör först på samma sträcka 
som den gjorde tidigare (se figur 56, ruta 2B och 2A med ett rosa streck). Den kör sedan ett 
spår nedåt och hamnar i ruta 1A. Därefter åker den cirka 10 centimeter tills den stöter på 
stolsbenet som den åkte runtom tidigare. Den påbörjar att åka ned ett spår, men eftersom 
stolsbenet tar slut kan den inte åka ned hela sitt spår utan det blir cirka 5 centimeter nedåt (det 
lilla rosa strecket i ruta 1A i figur 56). Sen åker den mot väggen (där beteckningen 1A finns i 
figur 56). Den åker sedan tillbaka till 1B till den outforskade noden och fortsätter sträckan 
tills den stöter på väggen vid 1D. Den går ned ett spår tills den hamnar i det konkava hörnet. 
Den fortsätter sedan att åka framåt tills den stöter på hindret vid stolsbenet vid 1A. En 
breadth-first search görs och dammsugaren upptäcker en outforskad nod i ruta 1A. Den åker 
dit och därefter åker den ned ett spår tills stolsbenet (längst ned i det vänstra hörnet på figur 
56) tar emot. Därefter åker den och knyter ihop den sista outforskade noden så att det blir en 
fulländad omgivningskarta. TTA slutar i ruta 1B. 
 
Ju fler hinder det är desto komplexare blir det. Det är också vanligare att den åker vissa 
sträckor flera gånger.  
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Figur 56 Färdväg för TTA med täckt yta 8 hinder varv 2 

Ju fler hinder det är desto fler subregioner bildas. För 8 hinder med 90 graders vändning finns 
det 20 stycken subregioner. Det finns en del subregioner som är väldigt små till exempel vid 
1B och 1A (se figur 57).  
 
Det blir även mer överlappning, när det finns flera hinder (se figur 58). Det blir även avsevärt 
svårare att kunna uttyda sicksackmönstret i subregionerna. Noderna hamnar ibland väldigt 
nära varandra.  
 
Med 90 graders vändning med 8 hinder missar TTA inte lika mycket i förhållande till antal 
hinder. Det beror till stor del på att den inte tar stolsbenen vid 1A som ett enda stort hinder (se 
figur 59). Den missar inte heller runt bordsbenen (4D, 6D, 6C och 4C) och det beror på att 
den åker runtomkring dem. Vid 5E missar den en stor yta och det beror på att den inte kan ta 
sig mellan stolsbenen på grund av dammsugarens storlek.  
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Figur 57 Omgivningskarta för TTA 8 hinder varv 2 
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Figur 58 Färdväg och omgivningskarta för TTA 8 hinder varv 2A 
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Figur 59 Missad yta med TTA 8 hinder varv 2 

Sammanställning 
När TTA har täckt ytan två gånger, täcker den cirka 98 % (se figur 60). Det den missar i första 
varvet täcker den i stort sett under det andra varvet. TTA missar mer yta det första varvet än 
det andra varvet och det beror på att under det första varvet tolkas stolen vid 1A som ett 
hinder istället för fyra stycken små hinder. Det som är gemensamt för de båda varven är att de 
missar ungefär lika mycket vid stolen 5E, vid den sneda väggen och vid 6D-6C. De missar 
inget (förutom en centimeter längs hindret) vid 5A och de små bordsbenen vid 6D, 4C och 
4D. En annan sak som är gemensam för de båda varven är att de har lika många subregioner, 
20 stycken.  
 
Effektivitetsvärdet för TTA ligger på 22,1, vilket är en bit under gränsen som ligger på 25 för 
8 hinder. TTA klarar sig bra för att ha 8 hinder i sin omgivning. Den täcker 98 %, vilket blir 
ett lågt effektivitetsvärde. Den totala sträckan blir cirka 117 meter. Man ser att den går oftare 
på samma sträcka desto fler hinder det finns i omgivningen, vilket ökar sträckan.  
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Figur 60 Missad yta totalt för TTA 8 hinder 

5.1.4 Fördelar och nackdelar med TTA 
Vi har tagit upp de viktigaste för- och nackdelarna med TTA. 
Fördelar:  

+ Idén för TTA är väldigt bra, det vill säga att den delar in omgivningen i subregioner 
och sicksackar regionerna. 
 

+ Bra effektivitetsvärde. 
  

+ Mycket bra täckning. 
 
Nackdelar: 

− Roboten måste tränas för att veta vad som är ett konkavt hörn, konvext hörn och 
övrigt.  

 
− Positionsberoende i den bemärkelsen att den ska hålla koll på hur den åker rakt, det 

vill säga följer väggen, men även hur den tar sig för att ta sig till nästa outforskade 
nod.  

 

5.1.5 Sammanfattning av testerna 
Vi kan se ett liknande sicksackmönster genom alla tre testerna. När det gäller den tomma 
omgivningen kan man se sicksackmönstret mycket tydligt. När det blir ett större antal hinder 
blir det svårare att se mönstret.  
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Ju fler hinder det finns i en omgivning desto flera subregioner bildas. Subregionerna kan vara 
stora eller små beroende på hur hindren är utplacerade och hur nära de är varandra. Man kan 
även se att sträckan blir längre eftersom den får åka på samma väg flera gånger. 
 
I en riktig simulering eller en test med en riktig robot hade vi antagligen fått en annan bild av 
det hela. Det beror mycket på hur dammsugaren tolkar omgivningen, med vad- och hur 
mycket den är implementerad och hur mycket den har övat på att känna igen olika hinders 
utseende och form. 
 
Vad som är gemensamt för de tre testerna är att båda varven har ungefär lika många 
subregioner och missar ungefär lika mycket yta i närheten av varandra och vid samma hinder.  
 
TTA klarar våra gränser på effektivitetsvärdena med god marginal på alla våra tester. Den 
största marginalen hade TTA på 0 hinder då den hade 6,2 effektivitetsvärde tillgodo. För 0 
hinder klarar sig TTA bra, både när det gäller sträckan och när det gäller täckningen av ytan. 
Det genomsnittliga värdet för täckningen är cirka 98 %. TTA blir godkänd som en 
städalgoritm i vår testomgivning. 
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6 Testning av Full Spiral-STC 
Testet är inte använt i någon fysisk simulering utan är enbart ett rittest, det vill säga att vi har 
illustrerat den väg vi tror att Full Spiral-STC-algoritmen hade tagit i en likadan omgivning 
som Trilobiten hade i sitt praktiska test.  
 
För att kunna beräkna effektiviteten av ett test har vi valt att räkna ut ett effektivitetsvärde. 
Det räknas ut genom att beräkna (tid + (missad yta i procent x 2)). Formeln utgår från att det 
är dubbelt så viktigt att den täcker yta jämfört med att den är tidseffektiv. Ju lägre 
effektivitetsvärde ett test har, desto bättre är algoritmen. För att avgöra huruvida ett 
effektivitetsvärde är acceptabelt eller inte har vi valt att sätta en övre gräns. Överstiger 
effektivitetsvärdet denna gräns anser vi att det är ett oacceptabelt resultat. Gränserna är enligt 
följande: 
 

Övre gräns för acceptabelt  
effektivitetsvärde 

0 hinder 15 
4 hinder 20 
8 hinder 25 

 

 
I den omgivningen som vi har utfört våra tester anser vi att 5 är en rimlig ökning av den övre 
gränsen för varje nytt test. I praktiken innebär det att för varje 4 nya hinder som placeras på 
ytan är det okej att tiden för att täcka hela ytan ökar med 5 minuter. 
 
För mått på rummet, se figur 33 i kapitel 4 Empirisk kvalitativ observation av den autonoma 
dammsugaren Trilobite ZA1. 
 
Vi har modifierat formatet på STC:s munstycke efter Trilobitens förutsättningar. Med detta 
menas att Trilobiten har ett munstycke av bredden D, men att munstycket inte är kvadratiskt 
såsom STC:s algoritm är gjord för. 
 
Då Trilobiten är beräknad till att täcka all yta 1-2 gånger [29] har vi därför räknat med att 
STC-algoritmen skall köra över ytan 2 varv, eftersom STC då den är optimal täcker all yta 
exakt 1 gång på ett varv runt ytan. 
 
Då STC delar in ytan i ett kvadratiskt rutmönster har vi, för att kunna täcka eventuellt missade 
ytor runt exempelvis hinder, valt att efter ett varv runt rummet låta dammsugaren vrida sig 45 
grader. Detta leder i vårt test till att roboten under det första varvet kommer att köra längs 
med väggarna i rummet och under det andra varvet köra på diagonalen. 
 
Tiden det tog för STC att besöka ytan räknades ut genom att beräkna snitthastigheten för 
Trilobiten i de olika testerna för 0, 4 respektive 8 hinder. 

6.1.1 Noll hinder 

6.1.1.1 Resultat 
Tid: 5 minuter 
Sträcka: 56 meter 
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Täckt yta i procent: 95,1 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 9,61 kvadratmeter av 10,11 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 14,8 

Första varvet 
Om man tittar på bilden för användningen av STC för 0 hinder varv 1 (figur 61) och fokuserar 
på det spännande trädet kan man se att roboten bygger upp ett spännande träd i ett 
spiralliknande mönster. Trädet kommer roboten sedan att följa längs med ytan. En robot 
implementerad med STC följer det spännande trädet först på höger sida på ditvägen och sedan 
på vänster sida på vägen tillbaka (i den mån det finns lediga subceller). Det spännande trädet 
skapar ett spiralliknande mönster, vilket också dammsugaren får eftersom den följer det. 
 
STC-algoritmen vi använt för testningen heter Full Spiral-STC och i testet med 0 hinder kan 
man tydligt se varifrån den fått sitt namn, nämligen att den skapar ett spiralliknande mönster 
när den besöker ytan. 
 
Trots att inga hinder är i vägen missar STC-algoritmen mer yta än bara den centimetern längs 
kanterna som Trilobiten missade på grund av sin fysiska konstruktion. Det beror på att 
rummet vi testade i hade en vägg som gick på diagonalen enligt det rutmönster som STC 
byggde upp över omgivningen. Det ledde till att när STC-algoritmen kom bort till den 
vinklade väggen (1D, 2D) ansåg den att där var subceller som var till cirka hälften blockerade 
av hinder. Det här gav resultatet att STC inte besöker dessa subceller och därmed missar yta 
längs med denna kant. Hade rummet varit rektangulärt och jämnt delbart med 
dammsugarmunstyckets bredd hade STC täckt hela ytan. 
 
Om man tittar på figur 61 kan man se att roboten har besökt samma yta två gånger på ett par 
ställen. Det är vid den vinklade väggen samt längs hela den nedre väggen (2D och 1A-6A). 
Det beror på att om en cell har subceller som innehåller ett hinder går STC-algoritmen istället 
genom de subceller som är fria. Det leder till att celler med upptagna subceller kommer att ha 
yta som besökts minst två gånger. 
 
STC-algoritmen startar i cell 6D (motsvarande Trilobitens ruta 9E i sin omgivning) precis 
som Trilobiten gjorde i testet med 0 hinder. STC-algoritmen anser sig klar när den inte längre 
har några nya grannar att besöka och dessutom hittat tillbaka till cellen den startade från (i det 
här fallet ruta 6D). 
 
För 0 hinder varv 1 har STC-algoritmen 2 stycken löv (i 2B samt 5B). Lövet i ruta 5B är där 
roboten vänder för att ta sig tillbaka till startpositionen. 
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Figur 61 Färdväg för STC 0 hinder varv 1 
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Figur 62 visar missad yta för STC under det första varvet med 0 hinder. Vi ser att STC inte 
når riktigt hela vägen ut till kanten på vänster sida i omgivningen. Det beror på att STC:s 
celluppdelning tolkar den här delen av väggen som ett hinder då väggen hamnar inuti en cell. 
På grund av den vinklade väggen i ruta 1D, 1E och 2E hade STC ändå inte klarat att täcka 
hela ytan då väggen korsat cellerna oavsett storlek på munstycket.  
 

 

 
Figur 62 Missad yta för STC 0 hinder varv 1 

Andra varvet 
Vi kan på figur 63 se hur STC-algoritmen besökt ytan för 0 hinder varv 2. Vi har då låtit 
dammsugaren vrida sig 45 grader från sin startposition och figur 63 visar rummet ur 
dammsugarens ögon. 
 
Vi kan se att dammsugaren fläckvis missar yta längs med hela väggen. Den har även ett antal 
ställen där den besöker samma yta 2 gånger. 
 
För 0 hinder varv 2 har STC-algoritmen 4 stycken löv (i 5A, 5C, 4C samt 3C). Lövet i ruta 5C 
är där dammsugaren vänder för att ta sig tillbaka till startpunkten. 
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Figur 63 Färdväg för STC 0 hinder varv 2 

 80 



  
 Kandidatarbete i Datavetenskap Josefin Carlsson  
 Augusti 2005 Madeleine Johansson 
  
Figur 64 visar missad yta för STC under det andra varvet med 0 hinder. Då STC har vänt 45 
grader går inte väggen parallellt med STC:s rutmönster längre. Det gör att STC hela tiden 
missar yta intill väggen. Däremot kommer den närmare den sneda under det andra varvet 
jämfört med det första varvet för 0 hinder. 

 

 
Figur 64 Missad yta för STC 0 hinder varv 2 

Sammanställning 
Figur 65 visar missad yta för STC-algoritmen efter 2 körda varv runt rummet. Vi kan se att 
STC, trots att vi har bytt vinkel under det andra varvet, inte kommit åt hela ytan. Det beror på 
att storleken på dammsugarmunstycket inte är jämnt delbart med bredden och längden på 
ytan. 
 
Att lägga märke till är dock, till följd av att dammsugaren bytte vinkel efter det första varvet 
och därmed kört längs diagonalen på rummet, att den når lite närmare väggen på vissa ställen. 
Vi har därmed kunnat reducera den missade ytan med cirka en fjärdedel jämfört med om 
dammsugaren hade kört längs med samma spännande träd även under det andra varvet. 
 
Effektivitetsvärdet för STC för 0 hinder ligger på 14,8 vilket är precis under den övre gränsen 
som för 0 hinder ligger på 15. Det beror i huvudsak på att STC är en tidseffektiv algoritm och 
täcker ytan på en kort sträcka. Men då den missar yta längs med den vänstra delen av rummet 
ökar effektivitetsvärdet då det även är viktigt att algoritmen täcker all yta. 
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Figur 65 Missad yta totalt för STC 0 hinder 

6.1.2 Fyra hinder 

6.1.2.1 Resultat 
Tid: 5 minuter 55 sekunder 
Sträcka: 50,1 meter. 
Täckt yta i procent: 91,1 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 8,99 kvadratmeter av 9,87 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 22,3 
 
På figurerna 66 till 70 med 4 hinder finns 3 hinder uppritade och det beror på att det fjärde 
hindret är en matta som är placerad vid 1B-1C. Då mattan inte tolkades som ett hinder av 
Trilobiten gör den inte heller det av STC och vi valde därför att inte ha med den på ritningen.  

Första varvet 
Figur 66 visar hur dammsugaren implementerad med STC-algoritmen kört runt rummet med 
4 hinder under det första varvet. 
 
Vi kan här se att spiralmönstret inte längre syns lika väl som för 0 hinder. Det beror på att 
rummet enbart består av 6 x 4 rutor. Med 4 hinder har dammsugaren inte så stor yta att göra 
ett spiralliknande mönster på utan får mest köra runt hinder. 
 
Om vi tar en närmare titt i ruta 2D kan vi se ett fenomen som inte nämnts i någon av de texter 
vi har tagit del av. Vi kan se att 2 av de 4 subcellerna är upptagna. Det här innebär dock att 
dammsugaren rent teoretiskt bör besöka de två tomma subcellerna. Men då de fria subcellerna 
ligger diagonalt i förhållande till varandra kommer dammsugaren aldrig att kunna nå den 
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andra subcellen då det inte finns utrymme för dammsugaren att ta sig fram eftersom 
subcellerna den behöver gå via är upptagna. 
 
I övrigt kan vi se att dammsugaren, på grund av storleken på cellerna, missar en del yta kring 
hindren då hindren enbart täcker delar av de upptagna subcellerna. Det här syns bland annat 
runt tv-bordet i ruta 5B. 
 
Det spännande trädet över ytan för 4 hinder under första varvet leder till att trädet får 3 
stycken löv (ruta 2D, 2B samt 6C). I ruta 6C vänder dammsugaren sig om för att återgå till 
startpunkten. 
 

 

 
Figur 66 Färdväg för STC 4 hinder varv 1 

Figur 67 visar missad yta för STC under det första varvet med 4 hinder. Vi ser att STC missar 
en betydligt större yta under det första varvet med 4 hinder jämförelsevis med det första 
varvet utan hinder. Mellan ruta 1E och 3E kan vi se att dammsugaren inte har tagit sig 
emellan och därför missat värdefull yta. Precis som för 0 hinder kan vi se att STC inte når 
ända in till den vänstra väggen (1A-1D). Ser man runt stolen som är placerad i ruta 5E kan vi 
se att STC inte når ända in till kanten här heller. Det beror på att stolen överlappar flera 
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subceller i STC:s rutnät. Runt tv-bordet som är placerat i ruta 7B ser vi att STC har missat 
värdefull yta. Det beror på att tv-bordet står på diagonalen i förhållande till STC:s rutnät. 
Anledningen är, precis som med stolen i 5E, att föremålet täcker flera subceller och därför når 
inte STC ända in till kanten. 
 

 

 
Figur 67 Missad yta för STC 4 hinder varv 1 

Andra varvet 
Figur 68 visar hur dammsugaren implementerad med STC-algoritmen kört runt rummet med 
4 hinder under det andra varvet. 
 
Vi kan se att, precis som för 0 hinder andra varvet, missar STC-algoritmen yta längs med 
kanterna. 
 
Precis som för 4 hinder första varvet ser vi här att spiralmönstret inte längre syns så tydligt. 
STC-algoritmen har många löv vilket gör att spiralmönstret försvinner en aning. 
 
Tittar vi närmare i ruta 4E kan vi här se samma fenomen som i ruta 2D på första varvet för 4 
hinder, det vill säga att 2 av de 4 subcellerna är upptagna och de två fria subcellerna ligger på 
diagonalen i förhållande till varandra. Det leder till att den andra fria subcellen inte kan nås på 
grund av de upptagna subcellerna i cellen. 
 
Genom att vi under det andra varvet kör på diagonalen kan vi se att dammsugaren kan komma 
närmare tv-bordet i ruta 5B då cellerna är uppritade parallellt med tv-bordet vilket gör att 
större yta i de upptagna subcellerna är täckta. Vi kommer därmed åt mer yta närmare hindret 
än vi gjorde under det första varvet för 4 hinder. 
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Det spännande trädet över ytan för 4 hinder under andra varvet leder till att trädet får 5 
stycken löv (ruta 4E, 2D, 4A, 4C samt 5C). I ruta 4C vänder roboten för att återgå till 
startpunkten. 
 

 

 
Figur 68 Färdväg för STC 4 hinder varv 2 
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Figur 69 visar missad yta för STC under det andra varvet med 4 hinder. Då STC har vänt 45 
grader går inte väggen parallellt med STC:s rutmönster längre. Det gör att STC hela tiden 
missar yta intill väggen. Däremot kommer den närmare den vänstra kanten under det andra 
varvet jämfört med det första varvet för 4 hinder. STC missar stora delar av ytan under det 
andra varvet. Exempelvis kommer den på grund av sin cellindelning inte åt någon yta i den 
övre delen på vänster sida i omgivningen (ruta 1E till 4E). Inte heller nere i det högra hörnet 
(8A, 8B, 9A och 9B) kommer STC åt. Däremot når den närmare inpå tv-bordet i ruta 7B 
under det andra varvet för 4 hinder än vad den gjorde under det första varvet. Det beror på att 
tv-bordet nu går parallellt med STC:s rutnät. 
 

 

 
Figur 69 Missad yta för STC 4 hinder varv 2 

 Sammanställning 
Sammanställningen av den totala missade ytan efter 2 varv med 4 hinder kan vi se i figur 70. 
 
Vi kan se att dammsugaren fortfarande missar samma yta längs med den vänstra väggen (1A-
1D, 2E) som för 0 hinder. Den missar även en del yta runt de olika hindren. 
 
Genom att dammsugaren under det andra varvet har bytt vinkel och därmed ritar upp cellerna 
på diagonalen istället för parallellt med rummets väggar når den yta den inte kommit åt ifall 
samma spännande träd byggdes upp två gånger. Dock missar den fortfarande värdefull yta då 
den inte når intill alla hinder och väggar trots två varv runt rummet. 
 
Effektivitetsvärdet för STC för 4 hinder ligger på 22,3 vilket är en bit över den övre gränsen 
som ligger på 20 för 4 hinder. Då STC är tidseffektiv drar den ner en aning på sitt 
effektivitetsvärde, men då den missar värdefull yta räcker det inte riktigt till för att hålla sig 
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under gränsen. Därför anser vi att detta är ett oacceptabelt resultat för en städalgoritm i vår 
omgivning. 
 

 

 
Figur 70 Missad yta totalt för STC 4 hinder 

6.1.3 Åtta hinder 

6.1.3.1 Resultat 
Tid: 2 minuter 1 sekund 
Sträcka: 13,0 meter. 
Täckt yta i procent: 24,3 % 
Täckt yta i kvadratmeter: 2,34 kvadratmeter av 9,65 kvadratmeter 
Effektivitetsvärde: 152,6 
 
Mattan som användes under testet med 4 hinder var placerad i ruta 1B och 1C, har blivit 
utbytt på grund av att Trilobiten trasslade in sig i den. Istället finns en större matta placerad 
mellan 7D, 7B, 3B och 3D. Då mattan inte tolkades som ett hinder av Trilobiten gör den 
heller inte det av STC, och vi valde därför att inte ha med den på ritningen, därför finns enbart 
sju stycken hinder uppritade på figurerna 71-75.  

Första varvet 
Figur 71 visar hur dammsugaren implementerad med STC-algoritmen kört runt rummet med 
8 hinder under det första varvet. 
 
Vi kan se att det spännande trädet är väldigt litet och att en stor del av ytan har blivit missad. 
Testet för 8 hinder visar ett av de problem som STC-algoritmen dras med. Det är när den fria 
ytan mellan olika hinder är mindre än diagonalen på en subcell gånger två. Då kan ett problem 
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uppstå med att STC-algoritmens rutnät ritas på ett vis som gör att alla tillgängliga subceller 
blir upptagna och STC-algoritmen kan inte ta sig mellan hindren. 
 
Tar vi en närmare titt vid ruta 5A kan vi se att om dammsugaren vridit sig 45 grader hade den 
kunnat ta sig mellan de två hindren. Men då rutnätet är uppbyggt längs väggen ser den därför 
ruta 4A och 5B som upptagna och kan därför inte ta sig emellan. Det gör att STC-algoritmen 
får vända redan innan den har hunnit runt hela rummet då den anser sig som inlåst. 
 
För ytan med 8 hinder första varvet kan vi se att den yta som blivit täckt till största delen 
blivit täckt två gånger. 
 
Det spännande trädet över ytan för 8 hinder under första varvet leder till att trädet får 3 
stycken löv (ruta 5D, 5C samt 5A). I ruta 5A vänder dammsugaren sig om för att återgå till 
startpunkten. 
 

 

 
Figur 71 Färdväg för STC 8 hinder varv 1 

Figur 72 visar missad yta för STC under det första varvet med 8 hinder. Vi ser att STC har 
missat den större delen av ytan. Det beror på att STC:s rutnät gör att dammsugaren inte kan ta 
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sig mellan i ruta 6A och 6B då rutnätet gör att alla subceller är upptagna. På så vis kan 
dammsugaren aldrig fortsätta täcka resten av ytan utan får därmed vända tillbaka. 
 

 

 
Figur 72 Missad yta för STC 8 hinder varv 1 

Andra varvet 
Figur 73 visar hur dammsugaren implementerad med STC-algoritmen kört runt rummet med 
8 hinder under det andra varvet. 
 
Precis som under det första varvet för 8 hinder kan vi se att STC-algoritmen missar väldigt 
stor yta. Det här beror på, precis som under första varvet, att den lediga ytan är för snäv 
mellan de olika hindren. STC-algoritmen har ritat upp rutnätet så att det finns hinder i 
subcellerna på ett vis som gör att den inte kan ta sig igenom. 
 
Tittar vi närmare i rutorna 5B och 6B kan vi se skälet till att så stor yta av rummet aldrig 
kommer att besökas. Algoritmen uppfattar det som att subcellerna är upptagna på diagonalen 
och därför inte kan ta sig vidare. 
 
Det spännande trädet över ytan för 8 hinder under andra varvet leder till att trädet får 2 
stycken löv (ruta 5E och 5C). I ruta 5C vänder dammsugaren för att återgå till startpunkten. 
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Figur 73 Färdväg för STC 8 hinder varv 2 

Figur 74 visar missad yta för STC under det andra varvet med 8 hinder. Vi ser att STC har 
missat den större delen av ytan. Det beror på att STC:s rutnät gör att dammsugaren, precis 
som under det första varvet, inte kan ta sig mellan hindren. Enligt STC:s rutnät är rutorna 8B 
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och 9B båda upptagna subceller. Det gör att dammsugaren inte kan fortsätta att täcka resten 
av ytan utan får vända tillbaka. 
 

 

 
Figur 74 Missad yta för STC 8 hinder varv 2 

Sammanställning 
Sammanställningen av den totala missade ytan efter 2 varv med 8 hinder kan vi se i figur 75. 
Bilden visar att STC-algoritmen för ytan med 8 hinder missar cirka 2/3 av ytan vilket inte är 
acceptabelt. Det beror på att utrymmet mellan de olika hindren är mindre än diagonalen av en 
subcell gånger två vilket gör att dammsugaren, med lite otur, kan dela in ytan så att den tror 
att den inte kan komma emellan. Det här leder i vårt fall till att den fria ytan mellan tv-bordet 
och bokhyllan i ruta 6A ses som upptagen och STC-algoritmen får vända. Under det andra 
varvet får STC-algoritmen vända redan i ruta 8B. 
 
Effektivitetsvärdet för STC för 8 hinder ligger på 152,6 vilket är flera gånger högre värde än 
vad som är acceptabelt för 8 hinder i vår omgivning. Alla värden över 25 anser vi är 
oacceptabla. Varför STC har fått ett så pass högt effektivitetsvärde beror på att den inte kom 
emellan bokhyllan och tv-bordet utan missade 2/3 av ytan. Det gjorde att effektivitetsvärdet 
sköt i höjden.  
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Figur 75 Missad yta totalt för STC 8 hinder 

6.1.4 Fördelar och nackdelar med STC 
Vi har tagit upp de viktigaste för- och nackdelarna med STC. 
Fördelar 

+ Den har kort sträcka vilket gör att den är tidseffektiv. 
 

+ Den ritar upp kartan på ett strategiskt vis genom att dela in ytan i celler för att sedan 
skapa ett spännande träd med dessa celler. 
 

+ Den behöver inte starta i ett hörn utan kan starta var som helst på ytan. 
 
Nackdelar 

− Den är mycket positionsberoende. Om den kommer snett finns risken att den missar en 
mycket stor del av ytan. 
 

− Den missar mycket yta när hindren är större eller mindre än dammsugaren. 

6.1.5 Sammanfattning av testet 
Vi kan under testet för 0 hinder se ett spiralliknande mönster då dammsugaren besöker ytan. 
Spiralmönstret försvinner dock successivt under de två kommande testerna med 4 respektive 
8 hinder på ytan. Under de två första testerna, det vill säga med 0 respektive 4 hinder, kan vi 
se att STC missar en del yta intill den ena väggen, men att den i övrigt täcker den största delen 
av ytan. När vi placerade ut 8 hinder på ytan föll det sig så illa att uppdelningen av cellerna 
som dammsugaren gjorde ledde till att dammsugaren inte ansåg sig komma mellan de hinder 
som stod tätt ihop vilket ledde att större delen av ytan aldrig blev besökt. 
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Gällande effektivitetsvärdet kan vi se att under de två första testerna, det vill säga med 0 
respektive 4 hinder, ligger STC runt den övre gränsen. Testet med 8 hinder ligger den långt 
över ett acceptabelt effektivitetsvärde. Vi kan därmed dra slutsatsen att även om STC är 
betydligt mer tidseffektiv än både Trilobiten och TTA så missar den så pass mycket yta att 
den totalt sett inte ger ett acceptabelt resultat. 
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7  Stöd för vår testning 
När vi började vårt arbete läste vi om ett test som ”PC för alla” hade gjort [21]. Testet byggde 
på att PC för alla hade testat fyra olika sorters autonoma dammsugare, däribland en Trilobite. 
Vi fick då idén att vi ville testa hur bra en autonom dammsugare egentligen är och hur den 
klarar sitt jobb. 
 
Vi gick till Stefan Johansson som är universitetslektor på Blekinge Tekniska Högskola. Vi 
berättade att vi skulle göra ett praktiskt test med en autonom dammsugare. Tillsammans 
spånade vi på diverse idéer om hur vi skulle få ut det bästa möjliga ur vår testning. Vi kom 
fram till att dela in ytan i ett rutmönster vore en bra idé. Dels för att bland annat STC delar in 
ytan i ett rutmönster då den ritar upp kartan och besöker ytan och dels för att det är ett bra sätt 
att på ett lätt vis få en strukturerad överblick över vilka ytor dammsugaren besöker och var 
den missar. Ytterligare en sak vi kom fram till under mötet var att för att kunna få ut bästa 
möjliga resultat från testningen borde vi placera ut hindren på ett strategiskt vis i rummet.  
 
Vi har tittat på testningen för TTA, men har inte kunnat hitta något som vi kunnat använda oss 
utav som stöd för vår testning. Det enda vi har fått hjälp med är ifrån faktan och de bilder, 
som visar hur TTA fungerar. Vi har även tittat på en del filmklipp [16], där de visar sina 
testningar av TTA dels med en robotsimulering och dels med en Kheperarobot. Vi försökte 
analysera dem och använda oss utav dem i vårt rittest. En sak som vi lärde oss var att när 
Kheperaroboten följer väggen, för att få en rak sträcka, går den rakt ifrån början, men snedare 
mot slutet. Alltså hade Kheperaroboten svårt att veta vad som var rakt, och missar därmed yta.  
 
Vad det gäller STC har vi inte hittat några testresultat där någon robot implementerad med 
STC-algoritmen använts. Vi har däremot haft bilder där de ritat upp det spännande trädet och 
hur en robot implementerad med STC-algoritmen skulle fungera i teorin. Med dessa bilder 
som grund har vi antagit hur STC-algoritmen hanterar olika hinder och hur den tar sig runt i 
omgivningen [5]. Vi har även sett tester av en annan variant av STC-algoritmen, nämligen 
Spiral-STC [25], som antas vara en teoretisk simulering (se avsnitt 3.2.6 Testning). 
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8 Framtiden 
Vi läste en intervju med professor Henrik Christensen vid KTH, Kungliga Tekniska 
Högskolan [6]. Han är chef för CAS, Centre for Autonomous Systems. Han menar att 
servicerobotar kommer att användas ofta i hemmen. Henrik tror att det kan bli verklighet om 
10-15 år. Han menar även att servicerobotarna kan lösa mycket av det som hemtjänsten gör 
idag. Enligt Henrik bör robotarna inte ha några mänskliga drag, då det ger en högre förväntan 
av användaren på hög social kompetens. Han menar även att det ska synas på robotens form 
vilka uppgifter den kan utföra. 
  
På ett av mötena [8] med vår handledare Jenny Lundberg diskuterade vi om vilka möjligheter 
som finns för att dammsugaren ska erhålla ytterligare funktioner i hemmet. Jenny kom med en 
idé att man kan sätta tyg som liknar hår på dammsugaren som barn kan kamma på och på så 
sätt blir en del utav familjen. Vi spann vidare på idén. Om man sätter ”tussigt” hår omkring 
dammsugaren kan det eventuellt fungera som en dammvippa, exempelvis till trälisterna som 
kanske inte dammas alltför ofta. Ett annat tips som vår handledare gav oss var att det skulle 
kunna vara löstagbart hår som man kan tvätta det.  
 
En intervju gjordes av tekniska museet med Lars Asplund, professor vid Mälardalens 
högskola i datateknik, om robotar [7]. 
En fråga som ställdes var ”Vilka robotar tror du kommer att ingå i en ’standardutrustning’ i ett 
vanligt hem om tio år?”. Han svarade bland annat att robotar kommer att tas fram som ska 
lösa svåra arbeten. Han tror också ”att man kommer att hyra robotar för att måla, göra rent 
eller rensa på svåråtkomliga ställen”. Kanske även robotar som löser vardagliga problem som 
till exempel att skotta snö. Han säger även att ”Städningen finns det mera att göra på, så jag 
tror säkert att vi kommer att se fler städrobotar” [7]. 
 
Ytterligare en åsikt läste vi om i boken ”Designing Autonomous Mobile robots” [1]. 
Författaren John M. Holland anser att om man lyckas skapa en användbar och effektiv 
autonom dammsugare tror han att dammsugaren har en ljus framtid. Det svåra är dock att 
lyckas skapa en autonom mobil robot som är tillförlitlig och kostnadseffektiv. I dagsläget är 
autonoma dammsugare fortfarande dyra och kan än så länge inte alls mäta sig med en 
traditionell dammsugare i effektivitet [1].  
 
Vad framtiden för den autonoma dammsugaren egentligen är får tiden utvisa. 
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9 Analys 

9.1 Sträcka 
Tabellerna 1 och 2 visar hur lång sträcka Trilobiten, STC och TTA hade i respektive test och 
hur längre sträcka Trilobiten körde gentemot STC och TTA.  
 

STRÄCKA I METER 

 STC TTA Trilobite 
Optimal 
sträcka 

0 hinder 56,0 70,1 168,1 57,8 
4 hinder 50,1 91,0 254,1 56,4 
8 hinder 13,0 116,9 348,8 55,1 

 

Tabell 1 

 
ANTAL GGR KORTARE STRÄCKA ALGORITMEN 

KÖR GENTEMOT TRILOBITEN 
 STC TTA 
0 hinder 3 2 
4 hinder 5 3 
8 hinder 27 3 

 

Tabell 2 

Det är stora skillnader på sträckorna för de olika algoritmerna. Trilobiten har betydligt längre 
sträcka i alla tester än vad STC och TTA har och kommer inte närheten av den optimala 
sträckan. För 0 hinder ligger STC och TTA bra till för den optimala sträckan. STC ligger lite 
under gränsen av den optimala sträckan och det beror på att den inte besöker upptagna 
subceller även om det finns delvis fri yta i dem. Det märks mest vid den sneda väggen.  
TTA ligger bra till för den optimala sträckan och det beror på att den inte åker samma sträcka 
flera gånger samt att den inte överlappar så mycket. Ju mer överlappning TTA har, desto 
längre sträcka. Överlappningen för TTA sker vid den sneda väggen och sista spåret ned.  
 
STC kan enbart uppnå en optimal sträcka ifall omgivningen är hinderfri, samt att längd och 
bredd på ytan är jämnt delbart med robotens bredd. I annat fall blir sträckan under den 
optimala sträckan då STC inte besöker all fri yta. För 8 hinder ligger den långt under den 
optimala sträckan. Det beror på att den inte kom mellan vissa hinder, då de stod så tätt. STC 
klarar därmed enbart att täcka ¼ av ytan och får därför en väldigt kort sträcka. 
 
STC är den som är närmast den optimala sträckan i alla testerna. 
 
TTA kör längre sträcka än den optimala och det beror på att den åker samma väg flera gånger, 
då den upptäcker konvexa noder eller fristående hinder. Det beror även på att TTA inte åker 
ned hela sitt spår vid sista vändan, och då bildas det överlappning. När den har åkt över 
omgivningen med 8 hinder har den kört flera gånger på samma sträcka, vilket då skapat 
överlappning och en längre färdsträcka.  
 
Trilobiten har den längsta sträckan i alla testerna. Det beror på att den åker över samma ställe 
många gånger. Trilobiten har i genomsnitt cirka 3 gånger längre sträcka än TTA. Trilobiten 
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mäter sträckan omkring rummet för att sedan beräkna den tid det tar för att täcka hela 
omgivningen. Trilobiten tar inte hänsyn till hur mycket fri yta det är totalt i omgivningen. 
Trilobiten känner inte av när den har täckt hela ytan, utan kör hela sin beräknade tid. Det kan 
leda till att Trilobiten kör en längre sträcka än vad den troligtvis hade behövt. För STC och 
TTA påverkas sträckan av det totala antalet hinder på ytan och inte enbart vilka hinder som 
finns längs med väggen.  
 
Vi bör dock återigen påpeka att Trilobiten användes i ett praktiskt test, medan STC och TTA 
gjordes i en teoretisk simulering. Om alla algoritmer testats i ett praktiskt test hade 
jämförelsen blivit mer rättvis då yttre faktorer kan påverka resultatet. 
 
Informationen från sensorerna kan påverka sträckan för roboten. Skickar sensorerna felaktiga 
värden kan roboten göra felaktiga antaganden och den skulle kunna gå vilse vilket skulle 
kunna få konsekvenser för både STC och TTA. 
 
STC och TTA är konstruerade för att få så kort sträcka som möjligt och i den mån det går, 
täcka så liten del av ytan mer än en gång. 

9.2 Täckt yta 
På grund av den fysiska konstruktionen av Trilobiten når inte dammsugarmunstycket ända ut 
till kanten. Trilobiten missar cirka 1 centimeter intill kanterna, vilket vi även har tagit med i 
våra beräkningar för STC och TTA.  
 

TÄCKT YTA I PROCENT 
 STC TTA Trilobite 
0 hinder 95,1 % 98,7 % 98,7 % 
4 hinder 91,1 % 98,3 % 98,7 % 
8 hinder 24,3 % 98,0 % 97,7 % 

 

Tabell 3 

9.2.1 Noll hinder 
Trilobiten och TTA har liknande värden när det gäller att täcka ytan (se tabell 3). Alla tre 
algoritmerna missar längs med väggen, men STC missar mer än övriga algoritmer. 
 
STC täcker mindre yta än Trilobiten och TTA. STC täcker ändå relativt bra med cirka 95 %. 
Det STC missar beror på att STC delar in ytan i subceller. Varje subcell är lika stor som 
dammsugaren själv. Detta gör att vid den vänstra väggen kan den inte skapa hela subceller, 
eftersom väggen tar emot. STC tolkar då väggen som hinder, vilket gör att dessa subceller 
klassas som upptagna och ej besöks. 

9.2.2 Fyra hinder 
Även här följer TTA:s och Trilobitens värden varandra relativt väl. STC, TTA och Trilobiten 
missade yta under en stol, eftersom dammsugaren inte kunde ta sig mellan stolsbenen.  
 
Vi ser att STC börjar tappa sin förmåga att täcka hela ytan. Det är fler subceller som 
innehåller hinder vilket leder till mer otäckt yta. Då föremål står på snedden i förhållande till 
subcellerna blir det en stor förlust i täckt yta. Det optimala för STC hade varit hinder som 
lagom täcker en subcell. Detta hade lett till bättre resultat då subcellerna i så fall hade varit 
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antingen helt täckta eller helt fria. På så sätt hade STC bara missat 1 centimeter längs kanterna 
av varje hinder.  

9.2.3 Åtta hinder 
I det praktiska testet med Trilobiten visas att trots den långa sträcka som Trilobiten kör är där 
ändå områden som den inte täcker fullständigt. Även i detta test är mätvärdena mellan TTA 
och Trilobiten förhållandevis lika om man jämför mot STC. STC håller inte måttet. Den 
täcker ungefär ¼ av all yta som den kan komma åt.  
 
Det beror på att hindren är placerade så att STC inte kan ta sig mellan eftersom subcellerna 
blir upptagna. Den blir instängd i ett område av ytan och kan då inte ta sig vidare. Om 
diametern på roboten hade varit mindre hade även subcellerna varit mindre och STC hade 
troligtvis täckt mer yta.  

9.3 Tid 
I tabell 4 visas den beräknade tiden i minuter som det tar för algoritmerna att besöka ytan. 
Trilobitens värde är det verkliga värdet då detta test utfördes i praktiken. STC:s och TTA:s 
värden har vi beräknat genom att ta genomsnittshastigheten för Trilobiten för de olika testerna 
med 0, 4 och 8 hinder.  
 

TID I MIN 
 STC TTA Trilobite 
0 hinder 5 min 6 min 15 sek 15 min 
4 hinder 5 min 55 sek 10 min 44 sek 30 min 
8 hinder 2 min 1 sek 18 min 6 sek 54 min 

 

Tabell 4 

Då vi tidigare visat den stora skillnaden i sträcka mellan Trilobiten och de två 
sökalgoritmerna STC och TTA, leder detta helt naturligt till att både STC och TTA kommer 
ha betydligt kortare tid att täcka hela ytan. Störst skillnad märks på 8 hinder där Trilobiten tog 
närmare en timme på sig att besöka rummet. TTA klarar sig på cirka 18 minuter. STC är klar 
efter enbart 2 minuter, vilket är mycket snabbt gjort. Men då ska vi ha i åtanke att STC är den 
som täcker minst yta då den inte besöker hela omgivningen.  
 
Dock tror vi att resultatet för Trilobiten med 8 hinder hade blivit annorlunda om den inte hade 
”villat bort sig” och därmed trott att rummet var större och beräknat tiden efter detta. Hade 
testet med 8 hinder gjorts flera gånger hade vi antagligen fått ett annat mätvärde, som 
förhoppningsvis lett till att städningen tagit betydligt kortare tid för Trilobiten. 
 
Ju fler hinder det är för STC, ju kortare blir tiden, men däremot för TTA och Trilobiten 
fungerar det tvärtom.  

9.4 Effektivitetsvärde 
Tabell 5 visar effektivitetsvärdet för respektive algoritm. Effektivitetsvärdet innebär att det är 
dubbelt så viktigt att ytan blir täckt än att den tar kort tid på sig. Vi har satt olika gränser som 
vi tycker att en bra städalgoritm ska klara av. För 0 hinder är vår övre gräns 15, för 4 hinder är 
vår övre gräns 20 och för 8 hinder är vår övre gräns på 25. 
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EFFEKTIVITETSVÄRDE (tid + (missad yta i procent x 2)) 
  STC TTA Trilobite Övre gräns 
0 hinder 14,8 8,8 17,6 15 
4 hinder 22,3 14,1 32,6 20 
8 hinder 152,6 22,1 58,6 25 

 

Tabell 5 

9.4.1 Noll hinder 
Vi har bestämt en övre gräns på 15 i effektivitetsvärde, som en effektiv städalgoritm ska klara 
av. Både STC och TTA klarar av den övre gränsen. TTA klarar sig på hälften av 
effektivitetsvärdet och har den bästa effektivitetsvärde i vår testning. STC klarar sig och det 
beror på att den täcker en stor del av ytan, men även att den är effektiv med färdsträckan.  
 
Trilobiten var inte långt ifrån med sina 17, 6 i värde, men klarade inte testet. Varför Trilobiten 
inte klarade gränsen beror på att den tog för lång tid på sig. Den klarade täckningen bra, men 
Trilobiten kör vissa områden många gånger, vilket resulterar i längre tid.  

9.4.2 Fyra hinder 
Vår övre gräns är på 20 i effektivitetsvärde och det är enbart TTA som klarar sig. Även här 
klarar sig TTA med god marginal. Det beror på att TTA går i ett fint sicksackmönster och 
täcker ytan, men ändå försöker begränsa färdsträckan.  
 
Effektivitetsvärde för STC har ökat och klarar inte vår övre gräns, och det beror på att den 
börjar missa stora ytor i omgivningen. Den har den kortaste färdsträckan, men det hjälper inte 
ända fram i det här fallet, eftersom vi har prioriterat täckningen till att vara dubbelt så viktig. 
STC har dock bättre effektivitetsvärde än Trilobiten.  
 
Trilobiten har ett högt effektivitetsvärde, trots att den täcker ytan bra. I det här fallet 
kompenserar inte den täckta ytan för den långa färdsträckan, utan det resulterar i ett högt 
värde.  

9.4.3 Åtta hinder 
Vår övre effektivitetsgräns är 25 och det är enbart TTA som blir godkänd. Den har en bra 
täckning av ytan och relativt kort färdsträcka. Trilobiten har ett värde som ligger över vårt 
tillåtna effektivitetsvärde. Trilobiten har fått ett högt värde, trots att den täcker ytan bra och 
det beror på den långa färdsträckan. STC förkastlig i detta test. Den har 6 gånger högre 
effektivitetsvärde än vårt tillåtna. Det beror på att den endast täcker cirka ¼ av ytan då den 
inte kommer mellan hindren. 

9.4.4 Sammanfattning av effektivitetsvärde 
TTA klarar sig i alla test, oftast med god marginal till den övre gränsen av effektivitetsvärdet. 
Enligt våra tester och beräkningar blir TTA en bra städalgoritm då den är den mest effektiva. 
 
STC är relativt effektiv då den klarade effektivitetsvärdet i det första testet med 0 hinder. STC 
fallerar på övriga test och det beror på att den missar stora ytor att täcka, fast den har mycket 
kort färdsträcka. 
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Trilobiten klarade inte effektivitetsvärdet i något av testerna och det beror på den långa 
färdsträckan, fast den täcker ytan bra.  

9.4.5 Konsekvenser av felbedömning av positioner 
Om exempelvis sensorerna läser av fel position kan det leda till att STC får ett sämre resultat. 
Ifall STC tror att den befinner sig på en plats den i verkligheten inte befinner sig på kan detta 
leda till att en subcell som den har antagit vara fri helt plötsligt har blivit upptagen. Detta kan 
leda till att STC fastnar och inte kan besöka vissa delar av trädet. Har man otur (ett exempel 
kan vara små genompassager exempelvis mellan två hinder eller två väggar) kan detta leda till 
att mycket stora delar av rummet aldrig blir besökta och andelen besökt yta får ett väldigt lågt 
värde. 
 
Då TTA ska åka till en outforskad nod som ligger nära andra noder, kan problemet bli att 
TTA tar fel nod. Den tror att den är på rätt nod, men att den egentligen är på grannens nod. 
Det kan uppstå när det finns ett stort antal noder nära varandra till exempel flera stolsben. 
Artiklarna [3, 4, 14] som vi har läst om TTA visar inget test där de har undersökt med hinder 
som är mindre än roboten. Vi anser att deras tester är mer strategiska då de har placerat ut 
hinder och valt storleken på hindren på ett strategiskt vis. Detta kan bero på att de håller på att 
utveckla algoritmen, men att idén som den har är mycket bra. 
 
En annan sak som påverkar både STC och TTA är att kunna gå rakt. STC måste ha en bra 
lokalisering för att veta exakt var den är, var den har varit och var den ska. Även när det är en 
tom omgivning måste STC ha ett bra positioneringssystem då den annars kommer snett med 
sin karta vilket kan leda till att fler celler blir upptagna som i själva verket är fria. TTA startar 
från ett konkavt hörn, därifrån följer den sedan väggen, för att på så sätt få en uppfattning om 
den raka sträckan, som den kan använda till sicksackningen. Vi har sett två filmklipp [16], 
som visar att det inte är lätt för en Kheperarobot att kunna gå parallellt med väggen och 
hinder. Det innebär att det är lätt för roboten att missa skarven om den inte har stor 
överlappning. 
 
Då Trilobiten kör slumpmässigt och inte har någon större aning om var den befinner sig tror 
vi inte att en felbedömning av positionen påverkar Trilobitens resultat. Den är 
positionsoberoende. 

9.5 Lokalisering 
En autonom mobil robot använder sig av sensorer för att kunna lokalisera sig. Då sensorer 
inte alltid bedömer avståndet rätt till föremål kan flera avläsningar behöva göras för att 
bedömningen ska bli säkrare [1]. Om den autonoma mobila roboten upptäcker att den tidigare 
estimerat avståndet fel till ett hinder behöver den på något vis korrigera det. Det finns ett antal 
strategier som kan användas för att rätta till felet. Vi har tagit upp ignorans, gå till 
startpunkten och möt upp längs vägen. 
 
Skall man tillämpa dessa strategier i en autonom dammsugare finns det, utöver de aspekter 
som tagits upp i avsnitt 2.4.1.4 Vilken strategi ska man använda?, andra aspekter att ta hänsyn 
till. 
 
För en autonom dammsugare kan det exempelvis vara viktigare att täcka hela ytan än att ta sig 
till slutpositionen så fort som möjligt. Befinner sig den autonoma dammsugaren långt ifrån 
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den estimerade positionen riskerar den att missa stora områden på ytan om den inte först går 
till startpositionen. Vi anser därför att strategin ”gå till startpositionen” lämpar sig mest. Det 
blir en längre sträcka, men och andra sidan täcker den hela den planerade ytan. 
 
Ibland kan det vara viktigt att dammsugaren är tidseffektiv. Då kan det vara bra att använda 
sig av antingen ignoransstrategin eller strategin ”möt upp längs vägen”. 
 
Vill man använda någon av lokaliseringsstrategierna till TTA anser vi att den bästa strategin 
är ”gå till startpositionen”. Det för att vi tror att den metoden är säkrare då den, om den inte 
går vilse igen, med säkerhet kommer rakt mot slutpositionen och hamnar på rätt nod. Även 
”möt upp längs vägen” skulle ge samma resultat såvida TTA hinner in på den planerade vägen 
innan slutpositionen. Med ignoransstrategin finns risken att TTA kommer snett till 
slutpositionen och på så sätt kan ta fel nod och därmed missa yta. 
 
Om den autonoma dammsugaren med TTA-algoritmen skulle stöta på ett hinder undertiden 
den använder någon av strategierna, finns det ytterligare funktioner som skulle kunna 
implementeras. Skulle den känna igen hindret sen tidigare kan den använda sig utav en ny 
sökning för att få fram en bättre väg till den önskade noden, alternativt leta om det finns en 
annan outforskad nod närmare den position dammsugaren för närvarande befinner sig på. 
 
För STC tror vi att den bästa lokaliseringsstrategin att använda sig av är ”gå till 
startpositionen”. Det på grund av att STC använder sig av ett spännande träd i sin 
omgivningskarta. Hamnar den inte på den cell, det vill säga den startposition, den planerat att 
vara på tror vi inte att STC-algoritmen fungerar. Det för att den då inte kan markera cellen 
som gammal cell och därmed skulle kartan få ett felaktigt värde och trädstrukturen falla. 
Därför lämpar sig varken ignoransstrategin eller ”möt upp längs vägen” då ingen av dessa 
passerar startpositionen, vilket vi tror är ett måste för att STC-algoritmen ska fungera. 

9.6 Algoritmer 

9.6.1 Topologisk Täckande Algoritm, TTA 
Grundtanken till TTA är mycket bra med att den delar in ytan i subregioner och sicksackar 
dem. På så vis ska den i teorin inte missa någon yta, men verkligheten är mer komplex än 
teorin. Det har stor betydelse vilken sorts hårdvara som används, vilken design den har, hur 
den hanterar lokalisering och navigering etc.  
 
I våra teoretiska rittester för TTA blev det genomsnittliga resultatet för täckt yta cirka 98 %, 
vilket vi tycker är ett bra värde. Vårt värde skiljer sig inte mycket från andras testningar. Från 
en robotsimulering var resultatet att TTA täckte över 99 %, medan den praktiska testningen av 
Kheperaroboten täckte cirka 85 % (se avsnitt 3.1.8 Testning). Vi bör dock påpeka att vi har 
lagt till en extra centimeter längs hinder och väggar för missad yta på våra egna tester, 
eftersom vi utgick från Trilobitens förutsättningar. Utan den extra centimetern hade den 
procentuella täckningen ökat och legat ännu närmare resultatet för robotsimuleringen. En 
viktig aspekt att tillägga är att omgivningen för deras Kheperarobot och vårt rittest inte var 
likadan. Förutsättningarna var således inte desamma. Baserat på vad vi har sett och läst 
gjordes deras robottest i en enklare miljö med ett enda hinder [4, 16]. Vårt rittest gjordes med 
0 hinder, 4 hinder och 8 hinder. Det sista testet var mer komplext då det fanns flera hinder. 
Troligtvis skulle den täckta ytan vara mindre än 85 % om robottest hade gjorts i vår 
omgivning. Det beror även på hur stor överlappning man använder sig utav när det gäller en 
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riktig robot, eftersom en robot kan ha svårt att gå rakt och veta exakt var den är. Genom att ha 
en överlappning säkerhetsställer man en marginal, som att den kan gå snett, utan att missa 
skarven. 
 
TTA försöker att inte gå på samma sträcka flera gånger, men att undvika det helt tror vi är 
omöjligt så som TTA är utvecklad idag. Det kan inträffa när en breadth-first search har gjorts 
och den ska gå till en outforskad nod. Det händer att den får gå över yta som den redan har 
besökt för att kunna ta sig till noden. Det finns undantag då TTA inte går samma sträcka och 
det är när det inte finns några fristående hinder och inga konvexa hörn.  
 
Vi tror att TTA kan få problem om det är många små hinder, som står nära varandra och att 
roboten inte kan ta sig mellan dem. Det kan då uppstå problem som att det alltid kommer att 
finnas outforskade noder, vilket kan leda till att den kommer att köra tills batterierna tar slut 
såvida man inte implementerar undantaget på ett eller annat vis. Vi tror att ett vis kan vara att 
om roboten upptäcker att den inte når den outforskade noden, markerar den noden som 
utforskad. Vi tror att ett annat sätt kan vara att binda ihop de hindren där roboten inte kommer 
emellan till ett enda långt hinder, som vi gjorde i testningen när det gäller stolen i 5E (se 
kapitel 5 Testning av Topologisk Täckande Algoritm avsnitt 5.1.2 Fyra hinder och 5.1.3 Åtta 
hinder). Här tolkas stolen som ett enda hinder. Vi tror dock att det kan vara svårt för roboten 
att avgöra i vissa fall när outforskade noder ska bindas samman. 
 
TTA försöker att få så kort sträcka som möjligt, men vi tror att ju fler hinder det finns i 
omgivningen desto längre blir sträckan. Det baserar vi på våra testresultat från rittestet, men 
självklart beror det mycket på hur hindren är placerade och hur de ser ut. Om det är hinder 
som är nära varandra så att TTA inte kan ta sig emellan har vi antagit att den tar de hinder 
som ett enda hinder och på så sätt skapas en ”vägg”, vilket är bra för då behöver den inte sätta 
ut så många noder och inte outforskade noder. Det blir lättare för TTA och att 
sicksackmönstret blir tydligt och färdvägen blir mindre, eftersom den inte behöver ta sig till 
outforskade noder och korsa vägar som den redan har gått på.  
 
Så som TTA är utvecklad idag tycker vi att den passar bäst till omgivningar med hinder som 
är större än roboten och att hindren ska vara placerade så att den kommer mellan hindren. Det 
grundar vi på, att i litteraturen vi har läst inte hittat några testresultat om hur den kommer att 
bete sig när den stöter på små hinder eller inte kommer emellan. För att kunna avgöra 
huruvida TTA skulle vara bättre än Trilobiten i praktiken behövs mer forskning inom området 
med simulering och robottestning. 
 
TTA testningen i vår omgivning med respektive hinder, 0, 4 och 8, klarade sig under våra 
övre gränser av effektivitetsvärde. TTA blir godkänd som en städalgoritm i vår 
testomgivning.  

9.6.2 Spanning Tree Covering, STC 
Tanken bakom STC-algoritmen tycker vi är relativt god. Det är ett smart och enkelt sätt att 
dela upp en obekant yta på. Dock har det genom vår testning visat sig att STC-algoritmen 
trots allt inte verkar lämpa sig så bra till autonoma dammsugare av samma storlek som 
Trilobiten, då den missar värdefull yta som ska täckas för varje hinder som är mindre än 
munstycket. 
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Då en dammsugare inte bör vara hur liten som helst av fysiska skäl (exempelvis att det ska få 
plats en dammsugarpåse i roboten) kommer subcellerna att bli relativt stora, i varje fall om 
man jämför med exempelvis stolsben. STC-algoritmen gör att roboten missar stora ytor då 
många subceller bara är upptagna till liten procent.  
 
STC-algoritmen täcker mer yta ju mindre roboten är då den kan komma närmare hindren. 
Likaså är sannolikheten högre att den täcker mer yta ju färre hinder där är, lite beroende på 
hur hindren är placerade samt storleken på hindren, ytan och roboten. För en yta utan hinder 
och där ytans bredd och längd är jämnt delbar med dammsugarmunstyckets bredd är STC-
algoritmen optimal. 
 
Ett problem med STC-algoritmen är om ytan den ska besöka bara har små hinderfria ytor. Då 
är risken stor att den missar den största delen av ytan eftersom många subceller blir upptagna. 
Likaså ökar risken att den inte ens besöker stora delar av rummet då den, på grund av 
uppdelningen av ytan, inte tror att den kan ta sig mellan vissa hinder. Ett exempel på hur detta 
kan utspela sig kan vi se i testet med Full Spiral-STC för en yta med 8 hinder där roboten inte 
kan ta sig mellan tv-bordet och bokhyllan (se Testning av Full Spiral-STC avsnitt 6.1.3). 
 
Med vår testning av STC-algoritmen som grund anser vi inte att den lämpar sig så bra i 
autonoma dammsugare för det vanliga hemmet. Vi tror dock att den kan passa bra exempelvis 
i stora dammsugare som ska rengöra idrottshallar eller dylikt och där ytans bredd och längd är 
jämnt delbart med dammsugarmunstyckets bredd. Ett annat användningsområde kan vara i 
stora gräsklippare som ska klippa exempelvis en fotbollsplan. Vi tror också att STC-
algoritmen lämpar sig i robotar som har i uppgift att besöka en hel obekant yta, men där 
storleken på roboten saknar betydelse och att man därmed kan anpassa robotens storlek efter 
rummets yta. 
 
En fördel med STC-algoritmen är dock att den är tidseffektiv och inte kör längre sträcka än 
den måste. 

9.7 Trilobite 
Trilobiten har tre stycken olika städprogram. Vår huvudfokus är på normalstädningen. 
 
Vi trodde från början att Trilobiten skulle vara mer intelligent, det vill säga ha större 
uppfattning om sin omgivning. Efter våra analyser av Trilobitens tester kom vi fram till att 
den verkade köra slumpmässigt, men ändå ha någon form av struktur. Vi fick kontakt med en 
av utvecklarna till Trilobiten som kunde bekräfta att det vi hade kommit fram till stämde. Vi 
fick även veta mer om hur Trilobiten fungerar av honom.  
 
Av de praktiska testerna med Trilobiten observerade vi om den skulle täcka ytan cirka två 
gånger, som den är beräknad till att göra. Vi kom fram till att ju fler hinder det finns i 
omgivningen, desto oftare täcker den samma yta flera gånger. Ett typiskt exempel kan man se 
med 4 hinder (se bilaga 4I, färdväg av dammsugare test 2.0), där Trilobiten har åkt inom 
samma område flera gånger och på vissa platser knappt täckt yta. Trots den ”slumpmässiga” 
körningen täcker Trilobiten likvärdigt som TTA. Trilobiten täcker cirka 98 %.  
 
Trilobiten är positionsoberoende och det är bra, för då har den inte större krav på lokalisering 
och navigering.  
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Trilobiten klarade ett annat test bra, och det var att den inte fick åka på några hinder, vilket 
den heller inte gjorde. Den åker nästan ända fram till hindret och sen vänder den sig om.  
 
Trilobiten klarar inte våra övre effektivitetsgränser. Den var nära att klara sig för 0 hinder, 
men nådde inte ända fram. För 0 hinder hade den 2,6 högre än vårt tillåtna värde, för 4 hinder 
hade den 12,6 högre och för 8 hinder hade den 33,6 högre. För 8 hinder hade den dubbelt så 
mycket än vårt tillåtna värde, vilket vi anser är oacceptabelt.  
 
Den faller på den långa sträckan och den långa tiden. När vi bestämde oss för våra gränser för 
effektiviteten och effektivitetsformeln, försökte vi ta hänsyn till att det är dubbelt så viktigt att 
den täcker yta än att det går på kort tid. Trilobiten täcker ytan bra, vilket ger en låg konstant i 
effektivitetsvärdet, men den tar mycket tid på sig, vilket ger ett högt effektivitetsvärde totalt. 
Det tar cirka 54 minuter att täcka omgivningen med 8 hinder, vilket vi anser är för lång tid för 
att täcka cirka 10 kvadratmeter. För att vara effektiv anser vi att det ska vara en bra balans 
mellan täckningen av ytan och tiden.  
 
Vi tycker att det borde finnas ett alternativ, som inte tar lika lång tid som det gör för 
normalstädningen att städa omgivningen. Snabbstädningen som Trilobiten har är liknande 
normalstädningen, men att den då hoppar över väggmomentet. Vi tycker att den borde inrikta 
sig mer på att städa omgivningen på ett strukturerat sätt där den täcker alla områden ungefär 
två gånger.  

9.8 Eget arbete 

9.8.1 Saker vi har lyckats bra med 
I testningen med Trilobiten anser vi att det var ett bra sätt att använda ris som grund till vårt 
mätvärde. Det var lätt att i efterhand kunna mäta hur stor del av ytan i procent som Trilobiten 
missade. Även rutsystemet som användes under testningen anser vi var ett smart drag. Det 
gav en bra överblick över ytan och ett bra sätt för att kunna följa hur Trilobiten körde samt se 
var den missade och var den körde flera gånger. Vi tyckte också, efter de förutsättningar vi 
hade, att det var ett smidigt sätt att med hjälp av tråd mäta sträckan som Trilobiten körde. 
Även om det inte gav ett exakt mätvärde gav det ändå ett trovärdigt resultat som gick att 
använda för jämförelse. Vi anser att det var ett effektivt sätt att mäta längden från ritningen 
över Trilobitens väg. Vi fick även ut många och bra mätvärden från testningen. Det ledde till 
en bra överblick av testresultaten. 
 
Vi hade stora problem att hitta litteratur och artiklar som behandlade det ämne vi skriver om. 
Vi anser dock att vi har lyckats få ut mycket och bra information ur den lilla mängd relevant 
litteratur vi har haft tillgång till. 
 
Trots många motgångar med mycket återvändsgränder i arbetet har vi ändå lyckats hålla 
humöret uppe. Vi har stöttat och uppmuntrat varandra till att orka fortsätta för att så 
småningom nå slutet. Vi har även lyckats behålla motivationen när vi stött på 
återvändsgränder och hela tiden kommit med nya idéer på hur man kan gå vidare istället. 
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9.8.2 Saker vi kunnat göra bättre 

9.8.2.1 Testning med Trilobite 
Först och främst, som i många andra fall också, är tiden en avgörande faktor. Hade vi haft mer 
tid hade fler saker kunnat testas. Exempelvis hade man kunnat göra om samma test flera 
gånger, exempelvis testa Trilobiten på 4 hinder med samma förutsättningar mer än en gång. 
Sedan hade man kunnat se om den betedde sig likadant alla gånger eller om mönstret blev 
olika varje gång. Dessutom hade man kunnat jämföra de olika resultaten av samma test för att 
se likheter och skillnader samt få en större sannolikhet på mätvärdena.  
 
Vi hade kunnat vara mer förberedda inför testet. Som det var nu var det svårt att få tag på en 
manual till Trilobiten. Vi fick tag på den först då vi fick låna Trilobiten av Electrolux Home. 
Efter det hade vi bara helgen på oss för testningen. När vi planerade inför testningen och vad 
vi ville testa byggde vi våra testplaner på saker som vi hade hört om Trilobitens beteende. 
Exempelvis hade vi hört att Trilobiten skulle gå i ett spiralmönster. Detta visade sig inte vara 
sant när vi väl börjat testa. Vi fick därför ändra om och anpassa vissa av småtesterna till hur 
den verkligen betedde sig och inte efter vad vi antagit innan testningen började. 
 
En annan sak som eventuellt kunde ha gjorts bättre var mätvärden av sträckan. På det viset vi 
gjorde nu ritades vägen som Trilobiten kördes upp på en karta. För att kunna se alla streck 
ritades många streck parallellt med varandra då Trilobiten körde över samma område flera 
gånger. Dessutom är det svårt att få ett exakt mätvärde när man ritar förhand och sedan mäter 
avståndet med tråd. Ett alternativ hade kunnat vara att ha någon form av räknare påsatt på 
Trilobiten. Detta för att få ett mer exakt värde av sträckan Trilobiten åkt när den har besökt 
ytan. 
 
Att tillägga är även att vi försökte göra så gott vi kunde efter de förutsättningar vi hade. 

9.8.2.2 Val av testning 
Sättet som vi har valt att jämföra de tre algoritmerna på är inte det mest optimala. Vårt 
huvudsakliga mål med testningen var att testa en autonom dammsugare i praktiken för att se 
hur den betedde sig. Algoritmerna testades för att få en jämförelse och se huruvida det kan 
finnas algoritmer som fungerar bättre än Trilobiten. Det praktiska testet som gjordes med 
Trilobiten var bra, men rittesterna för Full Spiral-STC och TTA hade kunnat göras på ett 
bättre vis.  
 
Hade vi använt oss av en Kheperarobot hade vi kunnat få ut vad vi tror mer sannolika 
mätvärden för Full Spiral-STC och Topologisk Täckande Algoritm. En Kheperarobot är 
verklig och kan därför påverkas av yttre omständigheter, till skillnad från en jämförelse som 
bara testas i teorin. Skälet till att vi inte använde en Kheperarobot i vår testning av STC och 
TTA var bland annat tidsbrist. Det hade tagit tid att få tag på en Kheperarobot som kunnat 
användas till vår testning. Det hade även tagit tid att förstå sig på hur en Kheperarobot 
fungerar. Ytterligare tid hade gått åt till att få ihop implementeringen av algoritmerna som 
skulle placeras i Kheperaroboten. Det hade varit många saker att ta hänsyn till utöver själva 
sökalgoritmen, exempelvis programmering av hastighet, sensorer etc. Hade det funnits mer tid 
hade denna typ av test varit ett bättre alternativ. 
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Det bästa hade dock varit, att istället för att använda ett rittest eller en Kheperarobot, haft 
möjlighet att implementera STC och TTA i Trilobiten. Men då Trilobiten inte var vår samt att 
den dessutom är en upphovsrättsskyddad produkt som säljs på marknaden var detta inte 
möjligt. Dock hade det gett det mest rättvisa mätresultatet.  
 
En simulering med en Kheperarobot hade varit det näst bästa testet tror vi. Men då hade vi 
inte fått med testet i praktiken av en autonom dammsugare. Vi hade heller inte kunnat ta med 
Trilobitens algoritm i simuleringen då den är en företagshemlighet, utan då hade vi istället fått 
jämföra STC och TTA med en slumpmässig algoritm. Dessutom räckte heller inte tiden till 
för denna typ av testning. 
 
Det vi istället gjorde var att få med det teoretiska testet och sedan efter de förutsättningar vi 
hade göra det bästa vi kunde komma på. Detta var att ta omgivningen vi hade och rita ut hur 
algoritmen går och hur den bygger upp omgivningen på samma vis som när vi ritade av hur 
Trilobiten gick och besökte omgivningen. 

9.9 Är hypotesen sann? 
Hypotesen lyder som följer: 
”Är Trilobitens beteende effektivare än Spanning Tree Covering och Topologisk Täckande 
Algoritm?” 
 
För att kunna svara på frågan, måste vi kunna definiera ordet effektiv. Vår första idé var att 
effektiviteten endast skulle beröra hur stor del av ytan dammsugaren klarade av att täcka, men 
under arbetets gång har vi även tagit hänsyn till tid och sträcka. För att få ett värde att jämföra 
med skapade vi ett effektivitetsvärde. Det räknas ut genom att beräkna (tid + (missad yta i 
procent x 2)). 
 
Är hypotesen sann? Om man utgår ifrån effektivitetsvärdet för de olika algoritmerna är svaret 
nej. TTA är den enda algoritm som klarar gränsen för ett accepterat effektivitetsvärde i alla 
testerna. STC hamnar över ett acceptabelt effektivitetsvärde på grund av att den missar stora 
delar av ytan. Trilobiten hamnar över ett acceptabelt effektivitetsvärde på grund av att den tar 
så lång tid på sig. 
 
Men återigen vill vi upplysa om att Trilobiten har testats praktiskt medan TTA och STC har 
gjorts i teorin.  
 
Det bästa sättet att testa hypotesen på hade varit ifall man hade kunnat implementera alla 
algoritmer i en och samma robot. Då hade alla algoritmer haft samma förutsättningar när det 
gäller hårdvara och omgivning. Det var dock inte möjligt då källkoden till Trilobiten är 
hemligstämplad och då Trilobiten inte var vår och därmed inte kunde modifieras. 

9.10 Har vi uppnått våra mål? 
 Vi vill lära oss hur en autonom dammsugare fungerar. 

 
 Vi har tagit reda på så mycket vi har kunnat efter de förutsättningar vi har haft. I början 
försökte vi kontakta många personer som på ett eller annat vis var involverade i autonoma 
dammsugare, men fick ytterst lite gensvar. Oftast var det på grund av okunskap hos källorna 
vi hörde av oss till som hänvisade oss till andra källor, men även företagshemligheter, se 
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Bilaga 1.B Genomförande och metod. Vi valde då att fokusera oss på Electrolux Trilobite 
ZA1. Vi har uppnått detta mål eftersom vi gjorde en observation av Trilobitens beteende och 
fick då ut mätvärden. Vi fick även ut information från Trilobitens manual samt fick 
kompletterande uppgifter från en av utvecklarna till Trilobiten. 
  
 Vi vill lära oss om två sökalgoritmer som kan används till autonoma dammsugare 

 
Det här målet anser vi att vi uppnått, men att det i vissa situationer har varit bristfällig 
information, exempelvis hur TTA beter sig om två hinder står så pass nära varandra att 
roboten inte kan ta sig emellan. När det har varit bristfällig information så har vi gjort egna 
antaganden och kommit med idéer på hur problemet skulle kunna lösas.  
 
Vi har uppnått det här målet genom att ha läst artiklar om de olika algoritmerna och förstått 
hur de fungerar när de försöker täcka en hel obekant yta. Vi fick även mer förståelse för 
algoritmerna när vi gjorde våra rittester och själva fick testa hur algoritmerna används i vår 
omgivning. 
 
 Vi vill se hur en av de ledande autonoma dammsugarna på marknaden fungerar i 

praktiken. 
 
Vi anser att vi har uppnått det tredje målet med hur en av de ledande autonoma dammsugarna 
på marknaden fungerar. Vi valde Trilobiten eftersom den har utvecklats av Electrolux under 
en längre period. Electrolux inriktar sig på nyskapande av elektronikprodukter i hemmet. Vi 
har uppnått det här målet genom att göra ett praktiskt test av Electrolux Trilobite ZA1. Genom 
det fick vi se hur Trilobiten betedde sig i en omgivning som vi själva hade byggt upp. Vi har 
sedan analyserat dess beteende och kommit fram till diverse slutsatser. 

 107 



  
 Kandidatarbete i Datavetenskap Josefin Carlsson  
 Augusti 2005 Madeleine Johansson 
  

10 Slutsats 
Effektiviteten för en autonom dammsugare anser vi är att den dels ska täcka det mesta av ytan 
och dels köra så kort sträcka som möjligt, vilket leder till att tiden det tar att täcka ytan inte 
bör vara alltför hög. Vi anser dock att det är viktigare att den täcker så mycket yta som möjligt 
än att den har kort sträcka. Vi har därför skapat ett effektivitetsvärde som bygger på (tid + 
(missad yta i procent x 2)), det vill säga att det är dubbelt så viktigt att den täcker ytan än att 
den kör snabbt. Ju lägre effektivitetsvärde en algoritm har, desto bättre är den. 
 
Av de två algoritmer som vi har jämfört Trilobiten med, det vill säga STC och TTA, har vi 
funnit att TTA är den mest effektiva algoritmen. Det grundar vi på att den dels täcker avsevärt 
mycket mer yta än vad STC gör under de förutsättningar som vi har testat algoritmerna i och 
dels att den fortfarande har en kort sträcka. Det gör att TTA har ett lägre effektivitetsvärde än 
vad STC har. TTA är dessutom den enda av algoritmerna som klarar gränsen för ett 
acceptabelt effektivitetsvärde. 
 
Jämför man respektive effektivitetsvärde för STC och TTA med Trilobitens 
effektivitetsvärde, så är TTA den mest effektiva algoritmen av de tre. Vi bör dock återigen 
påpeka att Trilobiten har använts i ett praktiskt test medan testerna för STC och TTA har 
gjorts i en teoretisk miljö. 
 
Ytterligare faktorer som vi inte har tagit hänsyn till med vårt effektivitetsvärde, men som ändå 
kan påverka hur bra en algoritm är, är exempelvis positionsberoende. Positionsberoende 
algoritmer kräver mer av hårdvaran samt att risken är större att den går vilse och därmed inte 
kan utföra sitt uppdrag med att täcka hela ytan. I dagsläget är det ett problem att kunna hålla 
reda på- och behålla sin exakta position. Det har nyligen lanserats en Inomhus-GPS, men det 
har varit svårt att hitta någon närmare information om den. Dock kan Inomhus-GPS vara 
något för framtiden. 
 
Då Trilobiten, trots att den är positionsoberoende, täcker ungefär lika mycket yta som TTA 
anser vi att Trilobiten här har en fördel gentemot både STC och TTA även att den har en 
längre sträcka. 
 
TTA har knappt testats i praktiken och vi vet därför inte hur resultatet skulle se ut jämfört med 
Trilobiten. Det spelar stor roll vilken sorts hårdvara roboten har. I dagsläget anser vi därför att 
Trilobiten är bäst trots att den inte har lägst effektivitetsvärde. 
 
STC är effektiv när det gäller att besöka ytan på kortast möjliga sträcka. Det resulterar dock 
ibland på bekostnad av täckningen av ytan. Den missar ofta värdefull yta intill hinder och 
väggar på grund av sin indelning av celler på ytan. Vi anser dock att det finns potential för 
STC-algoritmen ifall den fortsätter att utvecklas, till exempel om den kan komma närmare 
hinder. 
 
Av vår testning har vi kommit fram till att STC-algoritmen inte lämpar sig för autonoma 
dammsugare i hemmet. Vi tror dock att den passar bra exempelvis i tomma lokaler och i stora 
dammsugare som ska rengöra idrottshallar eller dylikt. STC passar bra där ytans bredd och 
längd är jämnt delbart med dammsugarmunstyckets bredd. Ett annat bra användningsområde 
borde vara i en gräsklippare som ska klippa exempelvis en fotbollsplan. Vi tror också att 
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STC-algoritmen lämpar sig i robotar som har i uppgift att besöka en hel obekant yta, men där 
storleken på roboten saknar betydelse och att man därmed kan anpassa robotens storlek efter 
rummets yta. 
 
Av våra testresultat och vårt arbete har vi kommit fram till att den bästa lösningen enligt oss 
vore att ha en modifiering av Trilobitens städprogram. Nuvarande städprogram är en 
normalstädning, en snabbstädning och en punktstädning. Normalstädningen och 
punktstädningen anser vi fungerar bra som de är, medan vi anser att snabbstädningen skulle 
kunna göras bättre. I dagsläget fungerar Trilobitens snabbstädning så att den till skillnad från 
normalstädningen inte följer väggen runt rummet för att beräkna tiden utan går direkt till att 
städa ytan. 
 
Istället för att ha den nuvarande snabbstädningen anser vi att det är bättre att man 
implementerar TTA, då den har lägst effektivitetsvärde av alla de jämförda algoritmerna. Den 
är tidseffektiv och täcker mycket yta så länge den inte går vilse. 
  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att STC är den algoritm som i nuläget fungerar sämst 
av de tre jämförda algoritmerna, då den dels missar stora delar av ytan och dels är mycket 
positionsberoende. TTA är den algoritm som har bäst effektivitetsvärden, men då den knappt 
är testad i praktiken och även är positionsberoende (om än inte lika mycket som STC), så är 
ändå Trilobiten den algoritm vi i dagsläget anser är bäst, trots att den inte är mest effektiv. Vi 
anser dock att TTA kan vara ett alternativ till Trilobitens snabbstädning. 
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11 Framtida arbete 
En inriktning skulle kunna vara att göra robottester med STC och TTA för att se hur de 
fungerar i praktiken när man använder sig av samma omgivning och förutsättningar som 
Trilobiten. 
 
En annan inriktning skulle kunna vara att göra en undersökning för att ta reda på vad 
användaren kräver och vad användaren är beredd att göra för att få den autonoma 
dammsugaren att fungera bättre. Det skulle kunna innebära att användaren programmerar in 
storlek på ytan som ska täckas, antal hinder etc. En annan undersökning kan vara att ta reda på 
vad användaren prioriterar. Är det att det ska gå snabbt? Är det att täcka hela ytan? Är det att 
den inte får kosta för mycket pengar? 
 
Det går även att leta reda på fakta om algoritmer som ska täcka en hel yta i en känd 
omgivning. Ett alternativ för hur det kan integreras med en autonom dammsugare kan vara att 
undersöka möjligheterna för hur en omgivning kan vara känd för dammsugaren. Exempelvis 
kan man ta reda på vilka möjligheter det finns att rita en karta över omgivningen i datorn för 
att sedan skicka kartan till dammsugaren. 
 
Vi har skummat igenom artiklar som behandlat multiagentsystem för autonoma dammsugare. 
Är man intresserad går det att gräva djupare i det ämnet för att ta reda mer om hur en autonom 
dammsugare kan använda sig av multiagentsystem för att få vetskap om omgivningen. 
 
Vill man kan man även spinna vidare på idéerna kring den sociala faktorn. Behöver den 
autonoma dammsugaren bli som en del av familjen för att accepteras så att fler människor ska 
vilja köpa den. 
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12 Ordlista 
Adaptiva system – System som lär sig själva och anpassar sig till olika situationer, till 
exempel en robot som befinner sig i en okänd omgivning. En programmerare kan inte förutse 
alla situationer som kan uppstå. Systemet måste då vara intelligent och kunna anpassa sig till 
omgivningen [13]. 
 
AI – Artificiell Intelligens – Konstgjord intelligens. Dels intelligens som man tillskriver till 
exempel ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot att konstruera datorsystem 
som uppvisar intelligent beteende [9]. 
 
Algoritm – inom matematik och databehandling är det en systematisk procedur som i ett 
ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem [9]. 
 
Artificiellt neuralt närverk – Ett konstgjort nätverk som försöker efterlikna människans 
hjärna [9]. 
 
Autonom = ”autono´m (av grek. auto´nomos 'som lever efter sina egna lagar', 'självständig', 
av auto´s 'själv' och no´mos 'bruk', 'ordning', 'lag'), självständig, oberoende” [9]. 
 
Backpropagation – En metod som används för att träna artificiella neurala nätverk. Det görs 
genom att felvärdet skickas bakåt genom nätet från utgången till ingångarna och balanserar 
om vikterna som det passerar. 
 
Cell – En kvadrat vars bas och höjd är dubbelt så lång som dammsugarmunstycket. 
 
Column-STC – En variant av STC-algoritmen som har vetskap om alla sina åtta grannceller. 
 
Dubbellänkad graf – Oriktad graf. Graf som har riktning åt båda hållen.  
 
Dynamisk – Kommer från ordet dynamik som betyder ”den del av mekaniken som beskriver 
kroppars rörelse under inverkan av krafter” [9]. 
 
Dödräkning – Används för att hålla reda på vilken position till exempel en robot befinner sig. 
Man mäter sträckan som hjulen rullat och håller reda på svängningar som görs. 
 
Effektiv – Med effektiv menar vi hur stor andel i procent som en algoritm klarar att täcka av 
en hel obekant yta samt hur lång sträckan blivit när hela ytan blivit täckt. 
 
Effektivitetsvärde – Ett sätt att mäta effektiviteten av en städalgoritm. Man tar (tid + (missad 
yta i procent x 2)). 
 
Evolution – ”Inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper 
genom tiden” [9]. 
 
Exekvera – Utföra eller verkställa [9]. 
 
Exekveringsplan – En plan för i vilken ordning man ska exekvera något. 
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FIFO – First In First Out. – En köstruktur som alltid returnerar objekt från kön i samma 
ordning som objekten skickades in till kön. Det vill säga om talen 10, 20, 30, 40, 50 matas in 
till kön i den ordningen kommer FIFO-kön returnera objekten i ordningen 10, 20, 30, 40, 50. 
 
Finit automat – En graf bestående av ett antal tillstånd (däribland ett starttillstånd), ett alfabet 
samt en funktion för hur alfabetet ska tolkas. 
 
Full Spiral-STC – En utveckling av Spiral-STC-algoritmen. Full Spiral-STC är en variant av 
STC. 
 
Föräldercell – Den cell i det spännande trädet som ligger en nivå närmare roten. 
 
Gammal cell – En cell där minst en av dess subceller har blivit besökt. 
 
Gräns – Se gränstillstånd 
 
Gränstillstånd – Ett tillstånd för TTA i den finita automaten, när den hittar subregionerna. 
Gränstillståndet är när den går horisontellt i omgivningen för att lägga till noder till 
omgivningskartan. 
 
Hårdvara – Samma sak som maskinvara, vilket innebär att det är de fysiska delarna en dator 
består av. 
 
Implementera – Göra (programsystem) körbart på en dator [9]. 
 
Intelligens – I dagligt tal är det detsamma som förstånd, begåvning eller tankeförmåga. 
Förslag till definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, relationstänkande, 
lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenhet [9]. 
 
Komplexa system – När ett systems olika delar i sig själva är enkla och lättförståeliga, men 
när de sätts ihop med varandra bildar ett svårt och näst intill oförståeligt system. 
 
Konkav – När vinkeln är mindre än 180 grader. När dammsugaren har två olika väggar på 
vardera sidan om sig så står den i ett konkavt hörn. En kvadrat har fyra stycken konkava hörn. 
Motsats till konvex. Se figur 12 för konkava och konvexa hörn. 
 
Konvext – När vinkeln är större än 180 grader. Motsats till konkav. Se figur 12 för konkava 
och konvexa hörn. 
 
Löv – Den cell som ligger längst ut i ett spännande träd. 
 
Mjukvara – Är samma sak som programvara, vilket innebär att det är ett program till en 
dator. 
 
Mobil – Rörlig, flyttbar; motsatt: fast, fastsatt, stationär [10]. 
 
Neuron – Samma sak som nervcell, det vill säga en cell som skapar och förmedlar impulser i 
nervsystemet [9]. 
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Nod – Punkt, linje eller yta i ett svängande system [9]. 
 
Ny cell – En cell där ingen av cellens subceller har blivit besökta. 
 
Omgivningskarta – Behåller topologin över omgivningen. Omgivningskartan är fritt översatt 
från ”topological map”, också kallad för topologisk världsmodell (topological world model).  
 
Process – I databehandlingssammanhang en aktivitet i form av ett exekverande datorprogram 
[9]. 
 
Pseudokod – Beskrivning av källkod. 
 
Rekursiv funktion – Inom datorprogrammering är det ett underprogram som anropar sig 
självt [9]. 
 
Resa – Ett tillstånd i TTA:s finita automat. En breadth-first search görs i omgivningskartan 
för att ta reda på om det finns några outforskade noder. Finns det outforskade noder går den 
dit, därav namnet resa.  
 
Robot = ”Robot, manipulator, fast eller rörlig, med datoriserad styrning och med inbyggd 
flexibilitet att utföra varierade uppgifter genom omprogrammering och utnyttjande av 
sensorer” [9]. 
 
Sensor – Hårdvara som finns för robotens ”sinnen”. Vi har tagit upp robotens syn och känsel. 
(se kapitel 2.5 Sensorer och se ordet taktila). 
 
Sigmoid – En matematisk formel för att kunna pressa ett stort tal till ett mindre tal. 
 
Simulering – När man försöker efterlikna den verkliga världen i en konstgjord värld, till 
exempel i datorn.  
 
Spiral-STC – En variant av STC-algoritmen. Den mest grundläggande av de STC-algoritmer 
vi nämner. 
 
Spännande träd – En oriktad graf. 
 
Statisk – Avser kroppars jämvikt under påverkan av krafter. Motsats till dynamisk. 
 
STC – Sökalgoritm för att besöka en hel obekant yta på kortast möjliga tid. 
  
Subcell – En del av en cell. En cell är uppdelad i 4 lika stora kvadratiska subceller. 
 
Synaps – ”Kontaktställe där en nervimpuls överförs från en nervcell till en annan cell” [9]. 
 
Taktila – Beröring [10]. I samband med sensorer menas sensorer som vidrörs eller blir 
vidrörda. Se vidare information om känselsensorer (se avsnitt 2.5 Sensorer). 
 
Traversera – Gå igenom. 
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Trilobite ZA1 – Electrolux autonoma dammsugare. 
 
TTA – Topologisk Täckande Algoritm – En sökalgoritm som delar in sin omgivning i 
subregioner. Varje subregion sicksackas.  
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13 Bilagor 
 
13.1 Bilagor Kapitel 1 

Bilaga 1.A Djupgående förklaring av metod 
Från början hade vi tänkt göra en simulering av två stycken valfria algoritmer och en algoritm 
som används i en autonom dammsugare, som har till syfte att täcka en obekant yta. Vi hade 
tänkt använda oss utav en Kheperasimulator. En Kheperasimulator är ett datorprogram, som 
man med grafik skapar en miljö, där man kan placera en grafisk Kheperarobot. En 
Kheperarobot är en minivariant av en mobil robot och kan användas till att testa olika 
funktioner som ska användas i större robotar. I Kheperasimulatorn skulle vi skapa ett rum 
med diverse hinder, där vi skulle placera den grafiska roboten. Den grafiska Kheperaroboten 
skulle sedan implementeras med tre stycken sökalgoritmer. Där skulle vi med hjälp av grafik 
se hur Kheperaroboten tog sig runt i miljön, hur den rörde sig, hur stor yta den missade, hur 
stor yta den besökte flera gånger och så vidare. Vi skulle för varje sökalgoritm ha tre olika 
miljöer, en med noll hinder, en med fyra hinder och en med åtta hinder. Efter det skulle 
resultaten av de olika testerna jämföras med varandra.  
 
Det första hindret vi stötte på var att det var svårt att få tag på information om en specifik 
algoritm som idag används till autonoma dammsugare. Vi hörde av oss till flertal personer (se 
Bilaga 1.B Genomförande och metod). De hänvisade oss vidare eller hade ingen information 
att ge oss på grund av företagshemligheter. Vi ville inte ge upp våra idéer om algoritmerna 
och dammsugaren. Vi hörde även med patentverket för att se vad de hade, om man på så sätt 
kunde få tag på algoritmen. Vi hittade dock inget patentnummer för Electrolux autonoma 
dammsugare Trilobiten ZA1. Parallellt med det letade vi efter passande sökalgoritmer och 
valde två stycken som vi tyckte verkade vara bra att använda till autonoma dammsugare och 
som var olika varandra. Det blev Spanning Tree Covering (STC) och Topologisk Täckande 
Algoritm (TTA).  
 
Ju mer vi satte oss in i området och ju djupare vi kom insåg vi att det blir stora skillnader 
mellan simulering och praktiskt test av robot. Det är många fler faktorer att ta hänsyn till i ett 
praktiskt robottest. Vi insåg att ett verkligt test av algoritmerna vore mer lämpligt och särskilt 
att testa en riktig autonom dammsugare. Detta på grund av att naturen är så pass komplex att 
det är svårt att i en simulator få med alla ting som kan påverka ett test i praktiken. Hårdvaran 
har stor betydelse för hur resultatet av algoritmerna blir. Istället för att använda 
Kheperasimulatorn läste vi om vilka möjligheter det finns att använda sig av robotar. En av de 
vanligaste robotarna som brukar användas för att testa diverse saker är Kheperarobotar i 
fysisk form. Kheperaroboten har åtta IR-sensorer, en storlek på 70 mm i diameter och kan 
som mest köra i 60 centimeter/sekund [28]. Genom att använda en Kheperarobot hade vi 
kunnat få med de fysiska påfrestningarna samtidigt som man hade kunnat testa alla algoritmer 
i en verklig miljö. Problemet kvarstod dock att hitta en algoritm till en autonom dammsugare. 
Vi valde att koncentrera oss på ett av de ledande svenska företagen, Electrolux, som säljer den 
autonoma dammsugaren Trilobite ZA1. För att lösa problemet med att hitta algoritmen valde 
vi att låna en Trilobite för att sedan göra empiriska observationer. Vi hoppades genom 
observationen att vi skulle få fram vilken algoritm den använder sig utav och får en mer 
verklig bild över hur Trilobiten beter sig, men även hur en riktig autonom dammsugare 
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fungerar. Vi hade hört att Trilobiten körde i ett spiralmönster, där den först följde väggen och 
sedan stegvis gick ett steg närmare in mot mitten för att slutligen ha täckt hela ytan. Vi 
byggde upp våra olika tester med utgångspunkt från den informationen vi hade. Men när vi 
gjorde vårt första test visade det sig att den inte alls gick som ett spiralmönster, utan hade ett 
mer slumpmässigt beteende. Vi planerade om våra tester och utgick från ett slumpmässigt 
beteende. Vi kunde dock inte finna algoritmen till dammsugaren, eftersom den verkade gå 
slumpmässigt men ändå följa ett visst mönster. 
 
Vi delade in omgivningen i ett rutmönster, för att lättare kunna se var Trilobiten täckte yta och 
var den missade. Observationen gjordes med hjälp av filmkamera, digitalkamera och vår syn.  
 
En animering av färdvägen var från början tänkt att göras med hjälp av filmkameran, som 
dokumenterade färdvägen för Trilobiten. Men vi insåg snabbt att den åkte över samma yta 
flera gånger och valde därför att utesluta en animering då det skulle ta för lång tid att göra 
samt att den skulle bli otydlig då den åkte ett stort antal gånger på samma ställe. Vi valde 
därför att göra en översiktskarta för Trilobitens färdväg på de olika testerna. Testerna gjordes 
med 0, 4 och 8 hinder samt diverse andra småtester. Mer om testerna finns att läsa under 
kapitel 4 Empirisk kvalitativ observation av den autonoma dammsugaren Trilobite ZA1. När 
vi började testet visste vi inte hur Trilobitens algoritm fungerade. När vi var klara med 
testningen hade vi ändå inte lyckats lista ut hur Trilobitens algoritm fungerade, men vi hade 
en del tankar och idéer. Dock inte tillräckligt för att kunna dra en slutsats. Däremot hade vi 
bra dokumentation och mätresultat som vi kunde utgå ifrån. 
 
Det bästa hade varit att programmera om Trilobiten med STC och TTA för att få samma 
omgivning och förutsättningar. Men då vi valt att avgränsa oss till mjukvaran i vårt arbete 
visste vi inte om hårdvaran i Trilobiten skulle klara av STC och TTA, bland annat med tanke 
på att STC är väldigt positionsberoende. Dessutom var det inte fysiskt möjligt, bland annat på 
grund av att Trilobiten bara var lånad. Vi valde istället att göra en så pass närliggande 
jämförelse som möjligt. Vi valde att göra en illustrering av de två valda algoritmerna, STC 
och TTA, i en likadan omgivning som i den empiriska studien med Trilobiten. Vi är medvetna 
om att det inte ger helt verkliga värden då vi jämför ett test i praktiken med alla dess fysiska 
faktorer, med ett test på papper där enbart algoritmen påverkar. Vi anser dock att vår högsta 
prioritet var att göra ett test där man ser se hur en autonom dammsugare fungerar i praktiken 
och ser därför att detta var det bästa sätt vi kunnat lösa det på. 

Bilaga 1.B Genomförande och metod 

Begränsningar 
Vi tänkte vända oss till förstahandskällor eftersom det inte finns så mycket information om 
autonoma dammsugare på marknaden. Det var svårt att få tag på relevant information på 
grund av företagshemligheter i och med att vi vände oss till företag och till utvecklare. Det var 
svårt att få tag på information från böcker och andra källor, eftersom ämnet är ganska nytt och 
att företag vill hålla det hemligt.  
 
Även att vi har hört av oss till personer som säljer och utvecklar autonoma dammsugare har 
det varit svårt att få något kreativt svar från dem, såvida de överhuvudtaget har svarat. 
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Hinder under arbetet 
Under arbetets gång har vi träffat på en del hinder. Nedan nämns några av dem. 

E-post 
Vi skickade e-post till Avantel AB, företaget som konstruerat Electrolux AB:s autonoma 
dammsugare Trilobite, men fick bara veta att de arbetat på uppdrag åt Electrolux AB och att 
Electrolux AB har äganderätten till konstruktionen. 
 
Vi skickade e-post till Elgiganten som stod som kontaktföretag för den autonoma 
dammsugaren Roomba, men fick av deras kundtjänst enbart veta att dammsugaren utgått ur 
sortimentet och att de inte visste varför. Elgiganten hänvisade oss vidare till Elkedjan. 
 
Vi skickade e-post till Elkedjan och blev hänvisade till deras nordiska leverantör Witt 
Danmark A/S. 
 
Vi skickade e-post till Kärcher AB Sverige som säljer den autonoma dammsugaren Kärcher 
RC 3000 Robocleaner, men hänvisades till moderbolaget för Kärcher AB som ligger i 
Tyskland. 
 
Vi skickade e-post till ett antal ansvariga personer på IDA i Linköping (exempelvis den 
tekniska chefen för IDA, samt kursansvarig för kursen HKGBB0, Artificiell Intelligens som i 
sin kurs använder en simulator för dammsugning i virtuell miljö). Ingen av dem har hört av 
sig. 
 
Vi e-postade ”PC för alla” som gjort en test av 4 stycken autonoma dammsugare, men utan att 
få något svar. 

Telefonintervjuer 
Vårt mål med telefonintervjuerna var att få fram patentnumret till någon av de autonoma 
dammsugarna och att få en demonstration av dammsugaren.  

De vi hörde av oss till: 
Järnia Ronneby, Gamla Jernboden AB, Ronneby. De hade ingen dammsugare hemma men vi 
fick ett informationsblad skickat till oss via e-post om Trilobite ZA2 (Electrolux AB). 
 
Electroluxbutik, Kallinge. De hade tyvärr ingen dammsugare hemma. Det på grund av att 
åtgången inte är speciellt stor. De har sålt cirka en autonom dammsugare vartannat år.  
 
Röaby Försäljning AB, Ronneby. De hade inte heller någon autonom dammsugare hemma, 
men berättade att de hade sålt två stycken utav Roomba (iRobot) till Skåne vad han kunde 
minnas.  
 
Electrolux Home, Karlshamn. Karlshamn hade en Trilobite ZA1 hemma. Vi åkte dit på ett 
litet kort studiebesök. Det visades sig att den dammsugare som de har används på deras 
företag, som demonstration och användning. Vi fick en demonstration av dammsugaren 
Trilobite ZA1 och fick se när Trilobiten utförde väggmomentet.  
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Electrolux Home, Kalmar. De hade en Trilobite ZA1 hemma. Vi ringde dit för att få tag på 
patentnumret, men de var inte villiga att hjälpa oss.  
 
Electrolux Home, Oskarshamn. I Oskarhamn var man mer än villig att titta på kartongen. 
Tyvärr så kunde de inte hitta något patentnummer.  
Vi har också pratat med patent- och registreringsverket och fick tips hur vi själva kan söka 
med hjälp av patentnummer och hur ett patentnummer ser ut.  
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13.2 Bilagor Kapitel 4 

Bilaga 4.A Material vid Testning av Trilobite 
– Tejp till positionering 
– Pennor 
– Kollegieblock 
– Självgående dammsugare, Trilobite ZA1 från Electrolux 
– Videokamera 
– Digitalkamera 
– Stativ som sattes från golv till tak 
– Stege 
– Tålamod 
– Sopborste 
– Mättinstrument, till exempel köksvåg, decilitermått med mera 
– Diverse hinder 
– Ris 
– Tumstock 

Bilaga 4.B Test 1.0 Utan hinder, halvmåneformad vägg 
Detta test hann knappt börja innan det var slut. Vi trodde att Trilobiten var laddad, men det 
visade sig att batterierna var slut. Efter cirka 2 minuter hade båda batterierna tagit slut och 
Trilobiten återvände till laddstationen. Test 1.0 avbröts. 
 
Resultat: Riset mättes inte eftersom testet blev avbrutet. 

Bilaga 4.C Test 1.1 Utan hinder, halvmåneformad vägg 
Antal hinder: 0 stycken 
Rismängd vid start: 6 deciliter 
Fri yta: cirka 10,11 kvadratmeter 
Hinder: inga 
Placering av dammsugare: 9E 
Placering av laddare: 9C 
 
I vårt första test hade vi inga hinder. Vi ville se hur den klarade av en yta där inget var i vägen 
för att ha ett mått att utgå ifrån.  

Förberedelse 
För att dokumentera det hela hade vi en uppritad karta över topologin på ytan. Den ena av oss 
observerade och ritade vägen Trilobiten körde, medan den andra av oss satt och filmade från 
högre höjd för att få en större överblick över ytan. Det för att kunna analysera Trilobitens 
beteende i efterhand. 
 
Väggen som sträcker sig från 1A till 9A, bestod av stolar med stolsryggar som var 
halvmåneformade. Det gav en vågig långsida. Stolarna täckte inte hela vägen utan det blev ett 
glapp. Därför satte vi en matta i glappet i ruta 3A. Vi valde stolar för att inte skymma alltför 
mycket av ytan från kameravinkeln. 
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Resultat 
Tid: cirka 25 minuter 
Mängd ris kvar på golv: Vi hade inte kommit på att man kunde mäta med rymdmått. Se 
Bilaga 4.B Test 1.0 Utan hinder, halvmåneformad vägg, för detaljerad beskrivning. 
 
Tiden som det tog för algoritmen tycker vi var mycket och det tror vi beror på att vi använde 
oss utav en vågig vägg. Trilobiten fick köra i halvmåneform för att känna av väggen och det 
tog längre tid än om det hade varit en rak vägg.  
 
Resultatet på rismängden som var kvar var oroväckande mycket. Vi tänkte att det kunde bero 
på att en i ”filmteamet” sprang efter Trilobiten och råkade komma för nära sensorn på 180 
graders seende så att Trilobiten antog att det var ett hinder. Vi gjorde därför ett nytt test utan 
att ”jaga” Trilobiten, test 1.2. Det berodde också på att den tog gardinen som ett hinder. Det 
var en gardin som gick nästan ända ned till golvet med ett luftrum på cirka 1,5 centimeter. 
Gardinen tog vi bort för de andra testerna.  
 
Det blev mycket ris kvar i alla hörn och längs en rak vägg. Det resulterade i en missad yta på 
1-3 centimeter. 

Bilaga 4.D Test 1.2 Utan hinder, halvmåneformad vägg 
Antal hinder: 0 stycken 
Rismängd vid start: 6 deciliter 
Fri yta: cirka 10,11 kvadratmeter 
Hinder: inga 
Placering av dammsugare: 9E 
Placering av laddare: 9C 
 
I vårt test hade vi inga hinder. Vi ville se hur Trilobiten klarade av en yta där inget var i vägen 
för att ha ett mått att utgå ifrån.  

Förberedelse 
För att dokumentera det hela hade vi en uppritad karta över hur ytan såg ut. Den ena av oss 
observerade och ritade vägen Trilobiten körde för att täcka ytan medan den andra av oss 
filmade från högre höjd för att få en större överblick över hela ytan. Detta för att efter testet 
kunna gå tillbaka för att titta och analysera Trilobitens beteende. 
 
Väggen var avskärmad med hjälp av stolar vilket gav en vågig långsida. Test 1.2 är snarlikt 
Test 1.1 med skillnaden att istället för att följa efter Trilobiten med en kamera dokumenterade 
vi vägen genom en observationskarta (se Bilaga 4.E Färdväg av test 1.2). Detta test gjordes 
för att vi trodde att Trilobiten blev störd av att en av oss följde efter den då vi trodde att dess 
sensorer kanske uppfattade personen som ett hinder och därför valde felaktiga vägar. 

Resultat 
Tid: cirka 22 minuter 
Mängd ris kvar på golv: 3 msk av 6 deciliter 
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Tiden som det tog för algoritmen tycker vi var mycket och det tror vi beror på att vi använde 
oss utav en vågig vägg. Trilobiten fick köra ett vågformat mönster för att känna av väggen 
och det tog längre tid än om det hade varit en rak vägg.  
Jämförelsen mellan test 1.1 och test 1.2 gav resultatet att i test 1.2 var det mycket mindre ris 
kvar på golvet.  
 
Färdvägen för dammsugaren var väldigt jämn, det vill säga att den inte fastnade oroväckande 
mycket över ett specifikt område. Färdvägen går mycket i sicksackmönster åt två olika håll. 
Vi trodde först att den åkte till en vägg och därefter bytte riktning. Under testets gång var det 
flera gånger som Trilobiten bytte riktning när den inte var vid en vägg.  
 
Den kör vågigt även vid en rak vägg till exempel vid dörren och det händer att den missar en 
större mängd ris på så sätt.  
 
Se Bilaga 4.E Färdväg av test 1.2.  
Se Bilaga 4.F för rismängd för test 1.2 
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Bilaga 4.E Färdväg av test 1.2 

 
Figur 76 Den blå färdsträckan är när dammsugningen var klar, och Trilobiten åker tillbaka till 
laddstationen, som är placerad i ruta 9C. 
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Bilaga 4.F för rismängd för test 1.2 

 
Figur 77 Rismängd för test 1.2 
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Bilaga 4.G färdväg av dammsugare för test 1.3 

 
Figur 78 Färdväg av dammsugare för test 1.3 
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Bilaga 4.H för rismängd för test 1.3 

 
Figur 79 Rismängd för test 1.3 
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Bilaga 4.I färdväg av dammsugare test 2.0 
 

 
Figur 80 Färdväg av dammsugare test 2.0 
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Bilaga 4.J för rismängd för test 2.0 

 
Figur 81 Rismängd för test 2.0 
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Bilaga 4.K färdväg av dammsugare för test 3.0 

 
Figur 82 Färdväg av dammsugare för test 3.0.  Den röda runda markeringen visar där dammsugaren 
enbart åkte en endaste gång. 
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Bilaga 4.L för rismängd för test 3.0 

 
Figur 83 Rismängd för test 3.0 
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Bilaga 4.M Test 5.0 Test med flaska 

Test 5.0 Test med flaska 

Förberedelse 
Vi testade att sätta ut en 50 centiliters plastflaska på ett antal positioner framför Trilobiten för 
att se om den körde på flaskan, flyttade på den genom att knuffa den eller om den tolkade 
flaskan som ett hinder. 

Resultat 
Tid: ej syfte med testet 
Mängd ris kvar på golv: ej syftet med testet.  
 
Flaskan vältes inte och det bevisas i vårt fall att sensorerna kände av flaskan och stannade 
innan föremålet.  

Bilaga 4.N Test 7.0.0, Test 7.0.1, Test 7.0.2 

Test 7.0.0 Hittar Trilobiten tillbaka till laddstationen om laddstationen 
flyttas? 

Förberedelse 
 I det här testet ville vi se hur Trilobiten betedde sig om man flyttade på laddstationen efter att 
Trilobiten hade lokaliserat var den fanns och givit sig ut för att dammsuga. Vi lät Trilobiten 
starta i ruta 9C, det vill säga där även laddaren fanns. Detta för att Trilobiten snabbt skulle 
hitta laddaren och kunna börja dammsuga rummet. När den hittat laddaren flyttade vi på 
laddstationen till ruta 9D och lät dammsugaren köra klart sin runda undertiden. Enligt 
manualen ska Trilobiten återgå till laddstationen när den är klar med dammsugningen. Vi ville 
se huruvida Trilobiten hade memorerat var laddaren fanns och på så vis hitta tillbaks till den 
via position eller om den sökte runt rummet tills den hittade laddaren. 

Resultat 
Tid: ej syfte med testet 
Mängd ris kvar på golv: - ej syftet med testet.  
 
Syftet med testet var att se om Trilobiten hittar tillbaka till laddstationen även att man har 
flyttat den. Laddstationen flyttades åt den riktning som Trilobiten åkte först och laddstationen 
flyttades från ruta 9C till 9D. Trilobiten klarade testet, eftersom den hittade laddstationen.  

Test 7.0.1 Test av snabbstädning med timer 

Förberedelse 
När vi skulle testa om Trilobiten hittade tillbaka till laddstationen använde vi oss av 
programmet ”snabbstädning” med en timer inställd på 5 minuter. Detta för att slå två flugor i 
en smäll och kunna testa flera saker i ett och samma test. Vi ville se hur programmet 
snabbstädning fungerade då det enligt manualen stod att Trilobiten inte skapade en karta över 
rummet utan bara körde slumpvis runt ytan. 
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Resultat 
Tid: ej syfte med testet (snabbstädningen på fem minuter) 
Mängd ris kvar på golv: ej syftet med testet.  
 
Mönstret för själva dammsugningen var mycket sicksack.  

Test 7.0.2 Tolka colaburk som hinder? 

Förberedelse 
När Trilobiten snabbstädade rummet passade vi även på att vid ett flertal tillfällen ställa en 
colaburk en bit framför den för att se huruvida den tolkade en colaburk som ett hinder eller 
som något den kunde köra på. Detta för att se om colaburken var tillräckligt låg för att 
Trilobiten inte skulle tolka den som ett hinder. 

Resultat 
Tid: ej syfte med testet 
Mängd ris kvar på golv: ej syftet med testet.  
 
Trilobiten tog colaburken som ett hinder och stannade framför den utan att knuffa till den.  

Bilaga 4.O Test 8.0 Tidsplanering, Test 8.1 Låsa in Trilobiten i ett hörn 

Test 8.0 Tidsplanering 

Förberedelse 
I det här testet valde vi att ställa Trilobiten på normalstädning på en yta utan hinder. Sedan lät 
vi Trilobiten köra runt väggen för att se hur lång tid den uppskattade att städningen av ytan 
skulle ta. Detta för att få ett hum om hur den gör för att planera tiden. 

Resultat 
Tid: cirka 7 minuter tog det att dammsuga hela rummet och cirka 3 minuter att åka runt längs 
väggen.  
Mängd ris kvar på golv: ej syftet med testet.  
 
Syftet var att ta reda på när användaren får reda på hur lång tid det ska ta att städa rummet. 
Efter att dammsugaren har sökt av väggen och kommit tillbaka till startpunkten visas det på 
displayen hur lång tid städningen ska ta. I vårt fall planerades städningen att ta 7 minuter. 

Test 8.1 Låsa in Trilobiten i ett hörn 

Förberedelse 
I det här testet ville vi se hur Trilobiten hanterade en situation där den blev instängd och 
därför fastnat. Vi ville testa att se hur den betedde sig samt hur den beräknade tiden det skulle 
ta att täcka ytan i ett inlåst utrymme. 

Resultat 
Tid: ej syftet med testet 
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Mängd ris på golvet: ej syftet med testet 
 
Dammsugaren beräknade att det skulle ta cirka 7 minuter att städa en yta på mindre än 0,25 
kvadratmeter. Den sista minuten tog över 4 minuter och därefter släppte vi Trilobiten lös. Den 
åkte ut på ”fältet” några meter och sedan stannade den. Den letade till en början inte upp 
laddstationen, men efter ett tag så sökte den efter den. Det verkar som att Trilobiten känner av 
om den står vid laddstationen med jämna mellanrum. Om den inte står vid laddstationen så 
letar den upp den.  

Bilaga 4.P Test 9.0 Tar hinder som vägg? 

Förberedelse 
I det här testet ville vi se hur Trilobiten betedde sig ifall det första den stötte på var ett 
fristående hinder istället för en vägg. Det för att se om den utgick från att hindret var en vägg 
och därför missbedöma ytan eller om den fortsatte leta efter den ”rätta” väggen.  

Resultat 
Tid: ej syftet med testet 
Mängd ris på golvet: ej syftet med testet 
 
Dammsugaren åkte runt den runda papperskorgen därefter åkte den rakt ut till en vägg och 
sökte av väggen.  

Bilaga 4.Q Test 10.0 Tidsplanering, förlängd vägg 

Förberedelse 
Det här testet var snarlikt test 7.0, men här stod vi som hinder längs väggen så att sträckan 
längs väggen skulle bli längre. Det för att se om Trilobiten uppskattade tiden det skulle ta att 
städa ytan annorlunda mot när det inte stod några hinder längs väggen. 

Resultat 
Vi anser att den beräknade omkretsen av omgivningen kan ge ett missvisande värde, eftersom 
det kan stå många hinder längs med väggen och inga hinder på den fria ytan, eller tvärtom. 
Det blev en lång beräknad dammsugartid för städningen.  

Bilaga 4.R Test 11.0 Test av bänk 

Förberedelse 
I det här testet ville vi se huruvida Trilobiten tolkade en uppochnervänd bänk som ett hinder 
eller körde upp på den. Det var en förberedelse inför test 2.0 för att se om vi kunde använda 
en bänk som tv-bord. Tjockleken på bordsytan av bänken var 2 centimeter. 

Resultat 
Trilobiten tolkade inte bänken som ett hinder utan körde upp på den. Det ledde till att vi 
använde en kartong istället för bänken i test 2.0. 
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Bilaga 4.S Punktstädning 

 
Figur 84 Färdvägen vid punktstädning med Trilobite 
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13.3 Bilagor Kapitel 9 

Bilaga 9.A Tabeller över sträcka, missad yta och tid för STC, TTA och 
Trilobite 
 

EFFEKTIVITETSVÄRDE (tid + (missad yta i procent x 2)) 
 STC TTA Trilobite 
0 hinder 14,8 8,8 17,6 
4 hinder 22,3 14,1 32,6 
8 hinder 152,6 22,1 58,6 

 

 
STRÄCKA I METER 

 STC TTA Trilobite 
Optimal 
sträcka 

0 hinder 56,0 70,1 168,1 57,8 
4 hinder 50,1 91,0 254,1 56,4 
8 hinder 13,0 116,9 348,8 55,1 

 

 
  OPTIMAL STRÄCKA I METER 

=((AR/RD)*X) 
AR, AREAN I KVADRATMETER, SOM ROBOTEN KAN NÅ 

RD, ROBOTENS DIAMETER 
X, ANTAL TÄCKNINGAR AV YTAN 

 BERÄKNING RESULTAT 
0 hinder ((10,11/0,35)*2) =57,77 
4 hinder ((9,87/0,35)*2) =56,4 
8 hinder ((9,65/0,35)*2) =55,14 

 

 
ANTAL GGR KORTARE STRÄCKA ALGORITMEN 

KÖR GENTEMOT TRILOBITEN 
 STC TTA 
0 hinder 3 2 
4 hinder 5 3 
8 hinder 27 3 

 

 
TÄCKT YTA I PROCENT 

 STC TTA Trilobite 
0 hinder 95,1 % 98,7 % 98,7 % 
4 hinder 91,1 % 98,3 % 98,7 % 
8 hinder 24,3 % 98,0 % 97,7 % 

 

 
TÄCKT YTA I KVADRATMETER 

 STC TTA Trilobite Total yta 
0 hinder 9,61 kvm 9,98 kvm 9,98 kvm 10,11 kvm 
4 hinder 8,99 kvm 9,70 kvm 9,74 kvm 9,87 kvm 
8 hinder 2,34 kvm 9,46 kvm 9,43 kvm 9,65 kvm 
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MISSAD YTA KVADRATMETER 
 STC TTA Trilobite 
0 hinder 0,50 kvm 0,13 kvm 0,13 kvm 
4 hinder 0,88 kvm 0,17 kvm 0,13 kvm 
8 hinder 7,31 kvm 0,19 kvm 0,22 kvm 

 

 
TID I MINUTER 

 STC TTA Trilobite 
0 hinder 5 min 0 sek 6 min 15 sek 15 min 

4 hinder 5 min 55 sek 
10 min 44 
sek 30 min 

8 hinder 2 min 1 sek 18 min 6 sek 54 min 
 

 
TID I SEKUNDER 

 STC TTA Trilobite 
0 hinder 300 375 900 
4 hinder 268 644 1800 
8 hinder 70 1086 3240 

 

 
SNITTHASTIGHET FÖR TRILOBITEN 

 meter/sekund sekund/meter 
0 hinder 0,19 5,35 
4 hinder 0,14 7,08 
8 hinder 0,11 9,29 

 

 
TRILOBITENS 

SNITTHASTIGHET 
0,13 cm/sek 
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