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Sammanfattning 
 

Denna rapport har jämfört olika path tracking-algoritmer för att se vilken som 

presterar bäst för spelagenter som färdas i konstant hastighet. Tre vanliga path 

tracking algoritmer som ofta används inom robotik har valts ut för undersökningen, 

Follow The Carrot, Pure Pursuit och Vector Pursuit. Algoritmerna har 

implementerats i C# och simuleringarna har genomförts i Unity 4.0. Path tracking-

algoritmerna har testats på ett antal olika vägar för att se hur de lyckas följa vägen. 

Av simuleringarna så visar det sig att Pure Pursuit och Vector Pursuit presterade 

likvärdigt för spelagenter i konstant hastighet samt att de presterade bättre än 

Follow The Carrot. 

Nyckelord: Path planning, path tracking, AI. 
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1 Introduktion 

Att få en spelagent att följa en väg kan vara en trivial uppgift om spelagenten inte har några 

begränsningar på hur den får förflytta sig. Problem uppstår dock när begränsningar införs, 

till exempel en begränsad svängradie. Denna rapport ska undersöka hur olika path tracking-

algoritmer presterar då spelagenten måste hålla en konstant hastighet. Den här typen av 

spelagent kan jämföras med till exempel en målsökande missil eller en fågel. Spelagenten 

ska följa en väg i en miljö där flera hinder förekommer. Denna typ av miljö kan jämföras 

med en stad där det inte alltid finns utrymme för spelagenten att ta ut kurvorna hur mycket 

som helst. 

Ett flertal olika path tracking-algoritmer existerar för att följa en väg. Till exempel har en 

geometrisk metod för att följa en väg med hjälp av teorin bakom skruvar undersökts (Wit, 

Crane, & Armstrong, 2004). Skruvteorin beskriver den skruv- och translationsrörelse en 

rigid kropp utför längs med en linje (Ball, 1998). Andra geometriska metoder har används 

för att följa en fördefinierad väg (Hellstrom & Ringdahl, 2006). Geometriska path tracking-

algoritmer förekommer och används ofta inom robotik (Wit et al., 2004) för att få en robot 

att följa en väg som fåtts från en path finding-algoritm. Rapporten beskriver de path 

tracking-algoritmerna som ska undersökas.  

För att undersöka hur de olika path tracking-algoritmerna presterar så ska en kvantitativ 

undersökning genomföras. I undersökningen så ska ett flertal simuleringar köras där 

spelagenten använder sig av olika path tracking-algoritmer för att följa en väg.  Testmiljön 

för simuleringarna innehåller flera hinder för att göra det svårare för spelagenten att nå sitt 

mål. 

Simuleringar och undersökningen av de olika path tracking-algoritmerna har gjorts i 

spelmotorn Unity 4.0. Den väg som spelagenten ska följa är uppbyggd av en serie waypoints 

som är utplacerade i spelvärlden. För att generera en mjuk väg så har en path smoothing-

algoritm som använder sig av Catmull-Rom-splines(Kochanek & Bartels, 1984) använts. 
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2 Bakgrund 

Vägplanering kan delas in i två steg, path finding och path tracking. Path finding steget 

ansvarar för att hitta och skapa en väg mellan två punkter. Path tracking steget ser till att 

spelagenten följer den väg som skapats. Ett tredje mellansteg, path smoothing, förekommer 

ofta inom vägplanering beroende på användningsområdet. 

2.1 Path Finding 

Path finding är det steg där en väg genereras mellan två punkter i spelvärlden. För att det 

ska vara möjligt att hitta en väg mellan två punkter i spelvärlden så måste den traverserbara 

delen av spelvärlden representeras på något sätt. Detta görs vanligtvis med hjälp av en graf. 

Själva grafen kan representeras på olika sätt. Några av de vanligare representationerna är 

tiles, points of visibility och navigation mesh (Buckland, 2005). 

Där den traverserbara spelvärden är representerad med tiles så är alla noder i grafen utsatta 

i ett rutmönster, där varje nod är kopplad till de grannar som befinner sig direkt till höger 

och vänster om noden samt över och under noden. Figur 1 visar hur den traverserbara delen 

av en spelvärld kan representeras med hjälp av tiles. En nackdel med att använda tiles är att 

sökrymden blir väldigt stor då ett stort antal noder ofta behöver användas för att 

representera spelvärlden. Ett annat problem är att vägen som fås av sökningen blir väldigt 

hackig, Figur 1 visar detta problem. Detta är inget problem för spel där spelagenten är 

bunden till en tile, det vill säga att spelagenten inte kan gå fritt mellan tiles, då det naturliga 

rörelse mönstret är hackigt. Den hackiga vägen orsakar dock problem om en spelagent inte 

måste befinna sig i en tile och de kan röra sig fritt mellan alla noder. Spelagenten kommer då 

att följa vägen och inte ta ”genvägar” mellan noder som har fri sikt mellan sig, figur 1 visar en 

möjlig genväg som spelagenten kommer att missa med en grön streckad linje. 

    

Figur 1 Bilden till vänster visar den traverserbara spelvärlden representerad 
med tiles. Den högra bilden visar en väg mellan Punkterna A och B.  
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Points of visibility innebär att varje nod i grafen är kopplad till alla noder som är inom 

synhåll. Figur 2 visar hur den traverserbara spelvärlden kan representeras med points of 

visibility. Till skillnad från en tile baserad representation så behövs ett mindre antal noder 

användas för att representera hela spelvälden. 

   

Figur 2 Vänster figur visar den traverserbara spelvärlden representerad med 
point of visibility. Figuren till höger visar en väg mellan punkterna A och B. 

Att representera den traverserbara spelvärlden med en navigation mesh innebär att en graf 

bestående av en serie konvexa polygoner skapas (van Toll, Cook, & Geraerts, 2012). Konvexa 

polygoner har den egenskap att om en linje dras igenom den så kommer enbart två kanter att 

korsas. Denna egenskap gör det möjligt för en spelagent att färdas obehindrat inom en 

polygon och till dess grannar. Figur 3 visar hur den traverserbara spelvärlden kan 

representeras med hjälp av en navigation mesh. 

   

Figur 3 Vänster figur visar en navigation mesh. Figuren till höger visar en väg 
från punkt A till B. 
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För att hitta den kortaste vägen mellan två grafnoder så kan en grafsökningsalgoritm som 

Dijkstras-algoritm eller A* användas. Inom spel så är A* en vanligt förekommande algoritm 

för att hitta den kortaste vägen (Cui & Shi, 2011) där flera olika varianter existerar för att 

optimera sökningen, bland annat genom att dela upp sökningen i flera delsökningar (Holte 

et al., 1996; Sturtevant & al, 2005). De punkter som genererats från grafsökningen är de way 

points som spelagenten måste följa för att nå sitt mål. Varje way point beskriver en punkt 

som spelagenten ska passera för att nå fram till sitt mål. 

2.2 Path Smoothing 

Den väg som gavs av grafsökningen är ofta väldigt kantig och kan leda till ett orealistiskt 

rörelsemönster hos spelagenten. För att undvika detta så kan vägen mjukas till. En mjuk väg 

är även ett krav för vägplanering med begränsningar (Barton, 2001; Yang & Sukkarieh, 

2010). 

En metod för att generera en mjuk väg från en uppsättning av way points är att använda 

Bezier spline (Yang & Sukkarieh, 2010). Denna metod skapar en mjuk kontinuerlig kurva 

mellan varje way point i en tredimensionell rymd. 

Liknande metoder för att mjuka till en väg med hjälp av Bezier splines har används i spel 

(Johnson, 2006). Utjämningen av vägen sker från way point till way point, hela vägen 

jämnas inte ut i ett steg utan utjämningen sker allt eftersom den behövs. För att skapa 

kurvan så används fyra stycken kontrollpunkter. Bezier splines formeln för fyra 

kontrollpunkter visas i ekvation 1, där P0 är spelagentens position, P1 är spelagentens 

riktning, P2 är spelagentens motsatta önskade riktning när den når fram till P3 och P3 är 

nästa way point som spelagenten siktar mot. 

 ( )  (   )        (   )
       

 (   )    
    (1)  

Vägen kan även mjukas till genom att använda spiralsegment (Barton, 2001). I detta fall så 

behöver även varje way point innehålla en vinkel, denna vinkel är den riktning som 

spelagenten ska färdas i när den passerar way pointen. För att mjuka till vägen mellan två 

way points, wp0 och wp1, så skapas en linje för varje way point, L0 och L1, där dess vinkel 

är linjens lutning. Figur 4 visar två way point vars väg ska mjukas till. Punkten där de båda 

linjerna skär varandra beräknas, p. Figur 5 visar de båda linjerna som gavs av varje way 

point samt skärpunkten p. En linje, Lp, som ligger på skärpunkten och går mellan de båda 

punkterna, wp0 och wp1, beräknas sedan. De båda spiralsegmenten kommer skära denna 

linje. Två stycken spiralsegment skapas och placeras så de skär Lp. Figur 6 visar de båda 

spiralsegment och att de skär Lp. 
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Figur 4 Två way points vars väg ska mjukas till. 

 

Figur 5 Skärpunkten för de båda riktningslinjerna. 

 

Figur 6 Skärpunktslinje med två spiralsegment. 

2.3 Path tracking 

Path tracking syftar till den del av vägplanering där en väg funnen från path finding steget 

ska traverseras, det vill säga att få en spelagent att följa vägen som gavs av path finding 

steget. 
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Geometriska path tracking-algoritmer använder sig ofta av en look-ahead-distance 

(Hellstrom & Ringdahl, 2006; Morales, Martínez, Martínez, & Mandow, 2009; Wit et al., 

2004) som används för att beräkna en look-ahead-punkt. Look-ahead-punkten ligger på den 

väg som ska följas och befinner sig en sträcka, look-ahead-distance, framför spelagenten 

som ska följa vägen. Figur 7 visar var en look-ahead-punkt kan befinna sig given en viss 

look-ahead-distance. Denna punkt används sedan för att beräkna de korrigeringar som 

behövs göras för att vägen ska följas. 

 

Figur 7 Look-ahead-punkt från en viss look-ahead-distance. 

2.3.1 Follow The Carrot 

Follow The Carrot är en traditionell geometrisk path tracking-algoritm (Hellstrom & 

Ringdahl, 2006) och använder sig av en look-ahead-punk, även kallad för morot, för att följa 

vägen. Follow The Carrot följer moroten direkt och beräknar endast orienteringsfelet mellan 

spelagentens riktning och moroten (Barton, 2001). Orienteringsfelet korrigeras sedan så att 

spelagenten är riktad mot moroten. Figur 8 illustrerar orienteringsfelet mellan en spelagent 

och moroten. En egenskap hos Follow The Carrot är att spelagenten genar över hörn 

(Hellstrom & Ringdahl, 2006), vilket kan medföra att denna path tracking-algoritm hoppar 

över delar av vägen. Detta inträffar ofta vid skarpa kurvor. 
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Figur 8 Orienteringsfel mellan en spelagent och moroten. 

Spelagentens önskade rotation ges av vinkeln mellan spelagentens framåtriktning och 

riktningen till moroten från spelagenten. Givet dessa riktningar så är vinkeln enkel att 

beräkna. Ekvation 2 visar hur vinkeln kan beräknas, där f är spelagentens framåtriktning och 

d är riktningen från spelagenten till moroten. 

          (
 

   
 
 

   
) (2) 

Ekvation 2 kommer att returnera vinkeln mellan spelagenten och moroten men tar inte 

hänsyn till om moroten är orienterad till höger eller vänster om spelagenten och därför så 

kan vinkeln antingen vara positiv eller negativ. 

2.3.2 Pure Pursuit 

Pure Pursuit (Coulter, 1992) är en geometrisk path tracking-algoritm och använder även 

den en look-ahead-punkt för att planera sin väg. Tillskillnad från Follow The Carrot så följer 

inte Pure Pursuit look-ahead-punkten direkt utan en cirkel projiceras mellan spelagenten 

och look-ahead-punkten (Morales et al., 2009). Spelagenten följer sedan cirkeln för att nå 

fram till look-ahead-punkten. Figur 9 visar en cirkel projicerad mellan spelagenten och en 

look-ahead-punkt. 

 

 

Figur 9 En cirkel projicerad mellan spelagenten och moroten. 

För att beräkna spelagentens rotation så måste morotens position först räknas om till lokala 

koordinater relativt till spelagenten (Coulter, 1992). Från morotens lokala position så kan 

spelagentens önskade rotation beräknas. Ekvation 3 visar hur den önskade rotationen 

beräknas, där x är morotens lokala x position och l är avståndet mellan spelagenten och 

moroten. 

   
  

  
 (3) 
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2.3.3 Vector Pursuit 

Vector Pursuit (Wit et al., 2004) är en geometrisk path tracking-algoritm för att förflytta en 

rigid kropp från dess mittpunkt till en annan målpunkt. En viktig del i Vector Pursuit är att 

vägplaneringen tar hänsyn till den rigida kroppens orientering och vilken orientering som 

den ska ha när den når fram till sin målpunkt, vilket andra geometriska path tracking-

algoritmer som Follow The Carrot eller Pure Pursuit inte gör (Wit et al., 2004). Vector 

Pursuit bygger på Screw Theory (Ball, 1998) och använder sig av två skruvar för att beskriva 

den väg som ska färdas. Dessa skruvar används för att beräkna den rigida kroppens 

translation och rotation. En look-ahead-punkt används för att beräkna skruvarna. Den 

första skruven är en translations-skruv och avser translationen mellan den rigida kroppen 

och look-ahead-punkten. Den andra skruven är en rotations-skruv och avser rotationen 

mellan den rigida kroppens nuvarande rotation och look-ahead-punktens önskvärda 

rotation. Genom att addera dessa två skruvar så fås den rörelse som den rigida kroppen ska 

utföra. Denna metod kräver dock att look-ahead-punkten även innehåller riktningen till 

nästa look-ahead-punkt, eftersom målorienteringen måste tas med i beräkningen. Ekvation 

4 visar hur den önskade rotationen beräknas.      är den önskade rotationen,   är vinkeln 

mellan spelagenten och look-ahead-punkten, d är avståndet mellan spelagenten och look-

ahead-punkten,      är look-ahead-punktens lokala y koordinat,        är spelagenten och 

look-ahead-punktens vinkel och där k är en variabel för att beskriva hur mycket 

translation/rotation som spelagenten ska utföra. 

      
  

(   )  (      )

  

    
 (4) 
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3 Problemformulering 

Rapporten ska undersöka hur olika path tracking-algoritmer klarar av att följa en väg vid en 

konstant hastighet i en miljö där många hinder förekommer. Detta beteende kan till exempel 

jämföras med hur ett flygplan eller målsökande missil förflyttar sig för att nå ett mål i till 

exempel en stadsmiljö där fågelvägen inte är en möjlighet. Spelagenten som använder sig av 

path tracking-algoritmen färdas i en konstant hastighet vilket medför att spelagenten inte 

har möjlighet att stanna och enkelt korrigera vilken riktning som den färdas i. Spelagenten 

har även en begränsad svängradie och kan därför inte ta skarpa kurvor.  

De path tracking-algorimer som främst ska undersökas är Follow The Carrot, Pure Pursuit 

och Vector Pursuit. Follow The Carrot har valts att användas som ett basfall (Hellstrom & 

Ringdahl, 2006). Pure Pursuit och Vector Pursuit har valts då de har visat sig vara bra 

metoder för path tracking inom robotik (Morales et al., 2009; Ollero, García-Cerezo, & 

Martínez, 1994; Wit et al., 2004). 

Fokus ligger på att undersöka vilken path tracking-algoritm som lämpar sig bäst för 

spelagenter i konstant hastighet samt med en begränsad svängradie. Problemet är indelat i 

två delar. Den första delen är implementation av path tracking-algoritmer och den andra 

delen är testning och jämförelse av path tracking-algoritmerna. Av den tidigare forskning 

som har gjorts inom robotik så kan följande hypotes ställas. De enklare path tracking-

algoritmerna som inte tar hänsyn till vägens riktning kommer att prestera sämre än path 

tracking-algoritmer som tar med vägens riktning i sina beräkningar. 

3.1 Metodbeskrivning 

Vid tidigare undersökningar av path tracking-algoritmer så har Follow The Carrot används 

som ett basfall för att jämföra andra path tracking-algoritmer då det räknas som en 

traditionell algoritm (Hellstrom & Ringdahl, 2006). Follow The Carrots förmåga att gena 

över hörn gör att den passar utmärkt för att jämföra om andra path tracking-algoritmer 

genar mer eller mindre över hörn vid path tracking. 

Pure Pursuit är en av de mest använda path tracking-algoritmerna (Howard, Knepper, & 

Kelly, 2008). Pure Pursuit passar bra för att utvärdera om den även lämpar sig för path 

tracking inom spel då algoritmen har haft bra resultat för path tracking inom robotik 

(Morales et al., 2009; Ollero et al., 1994). 

Vector Pursuit har visat sig prestera bättre än både Follow The Carrot och Pure Pursuit för 

agenter som har en varierande hastighet (Wit et al., 2004) och det är då intressant att se om 

Vector Pursuit även presterar bättre för spelagenter som färdas i konstant hastighet. 

Vägen som spelagenten ska följa är förutbestämd och utsatt i testmiljön med hjälp av way 

points. Vägen mellan de utsatta way pointsen jämnas sedan ut med en path smoothing-

algoritm. I testmiljön finns det flera statiska objekt som spelagenten måste undvika. 

Spelagenten behöver inte ta hänsyn till några dynamiska objekt i testmiljön. Detta innebär 

att de objekt som spelagenten måste undvika har en specifik position och form i testmiljön 

och de förändras inte under simuleringens gång. Detta kan jämföras med en bil som kör på 

en tom gata i en stad och endast behöver undvika husväggar, gatlampor etc. och inga andra 

medtrafikanter som andra bilar eller fotgängare. 
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En begränsning med att använda en förutbestämd väg är att vägen inte tar hänsyn till 

spelagentens hastighet, utan det är helt upp till path tracking-algoritmen att se till att vägen 

följs. En alternativ metod skulle vara att generera vägen med hjälp av en path finding-

algoritm som tar hänsyn till spelagentens svängradie (Pivtoraiko & Kelly, 2005). 

Spelagentens svängradie skulle då bero på dess hastighet. Anledningen till att denna metod 

inte valts är för att avgränsa rapporten så val av både path finding-algoritm och path 

tracking-algoritm samt hur de samspelar inte behöver undersökas. Rapporten fokuserar 

därför enbart på hur olika path tracking-algoritmer presterar och inte på sambandet mellan 

path finding-algoritmer och path tracking-algoritmer. 

En bestämd look-ahead-distance kommer att användas vid testningen, samma look-ahead-

distance kommer med andra ord att används vid samtliga simuleringar. Val av look-ahead-

distance påverkar även resultatet då en längre look-ahead-distance ökar stabilliteten (Wit et 

al., 2004), det vill säga spelagenten oscillerar mindre längs med vägen, spelagenten har dock 

en förmåga att oftare gena över vägen. En kortare look-ahead-distance leder däremot till att 

spelagenten oscillerar mer längs vägen (Coulter, 1992). Val av look-ahead-distance är därför 

viktigt. Det finns metoder för att kontrollera look-ahead-distance-variabeln dynamiskt 

(Ollero et al., 1994). En alternativ metod skulle då vara att använda en dynamisk look-

ahead-distance istället för att använda samma variabel för varje test. Ett problem med 

denna metod är att det är svårt att avgöra om det är path tracking-algoritmen eller den 

dynamiska look-ahead-distance-variabeln som avgör hur bra vägen följs. 

Jämförelsen av de olika path tracking-algoritmerna genomförs med hjälp av en kvantitativ 

undersökning. Varje path tracking-algoritm får följa en väg i en konstant hastighet.  

Spelagenten har samma förutsättningar inför varje test. Det vill säga att för varje jämförelse 

av path tracking-algoritmer så startar spelagenten med samma hastighet, look-ahead-

distance och svängradie. En serie jämförelser av path tracking-algortimer ska genomföras 

där spelagentens svängradie varierar för att se hur de olika algoritmerna presterar för olika 

svängradier. 

För att undersöka hur path tracking-algoritmen Follow The Past följer en väg så har 

algoritmen jämförts med andra path tracking-algoritmer (Hellstrom & Ringdahl, 2006). 

Detta har gjorts av simuleringar där en fördefinierad väg följs och där path tracking-

algoritmen varierar under de olika simuleringarna. Data i form av robotens position har 

samlats in och jämförts för att se hur nära path tracking-algoritmen följer originalvägen. Det 

går att diskutera hur relevant det är att samla in data om hur nära en spelagent följer 

originalvägen, eftersom en spelagent inte nödvändigtvis måste följa en väg helt perfekt. I 

vissa fall så kan det vara viktigt för en spelagent att följa vägen exakt. Till exempel om 

spelagenten måste undvika någon typ av fara så är det väldigt olämpligt om spelagenten 

avviker från vägen. I andra fall så är det inte lika viktigt att vägen följs exakt, exempelvis i ett 

rallyspel där det kan vara okej att gena över vissa kurvor. Då detta beror på vilken typ av 

spelagent som ska utföra path tracking-algoritmen så är det svårt att avgöra hur relevant 

denna typ av data är. Då denna metod ger ett tydligt sätt att jämföra hur mycket olika path 

tracking-algoritmer genar över kurvor så har denna typ av data valts att samlas in för att 

avgöra vilken algoritm som genar minst. 

Tidigare undersökningar av Vector Pursuit inom robotik har undersökt felorienteringen 

mellan robotens riktning och vägens riktning (Wit et al., 2004). Roboten har fått följa en 

fördefinierad väg och använda sig av olika path tracking-algoritmer för att avgöra hur bra 



 11 

vägen följdes. Felorienteringen för de olika path tracking-algoritmerna har sedan samlats in 

under tiden som roboten färdats längs med vägen. Datan har sedan jämförts för att se vilken 

algoritm som haft lägst felorientering (Wit et al., 2004). Att inkludera data för 

felorienteringen av spelagenten hjälper till att göra det tydligare vilken typ av path tracking-

algoritm som följer en väg bäst. 

Med avseende på tidigare undersökningar inom robotik så har följande data valts att samlas 

in under simuleringarna: Anlände spelagenten till målet, hur mycket spelagenten avviker 

från vägen samt riktningsfelet mellan vägen och spelagenten. 



 12 

4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning 

Denna del av rapporten omfattar det första delproblemet, implementationen av path 

tracking-algoritmer. Här beskrivs vilka designval som har gjorts under implementationen. 

Under implementationen så har problemet delats in i mindre delproblem för att ge en 

slutgiltig lösning. De delproblem som löst är följande: 

 Vägrepresentation. Hur representeras vägen som ska följas i simuleringsvärlden 

 Path smoothing. Vilken path smoothing algoritm används 

 Look-ahead-point. Hur finner vi look-ahead-punkten som ska följas 

 Spelagenten. Hur fungerar spelagenten 

o Path tracking. Hur fungerar val av path tracking-algoritm 

o Datainsamling. Hur fungerar insamlingen av data 

 Testmiljö. Hur är simuleringsmiljön uppbyggd 

Spelmotorn Unity 4.0 har valts att användas för implementationen och som 

experimentplattform för de olika path tracking-algoritmerna.  

4.1 Vägrepresentation 

Som nämnts tidigare så ska spelagenten följa en fördefinierad väg. Detta medför att ingen 

representation av den traverserbara spelvärlden eller någon sökning för att hitta den väg 

som ska följas behövs. Vägen representeras av en lista med punkter, waypoints. Varje 

waypoint är en punkt i det globala koordinatsystemet. Vägen som spelagenten ska följa 

skapas genom att ett antal waypoints placeras ut i testmiljön. Figur 10 visar hur ett antal 

waypoints bildar en väg tillsammans. Den gröna cirkeln motsvarar start waypointen och 

den lila cirkeln motsvarar målet. 

 

Figur 10 Ett antal waypoints som tillsammans bildar en väg. 
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4.2 Path smoothing 

Vägen som ges av waypointsen är väldigt kantig och behöver jämnas ut. Detta har gjorts 

med hjälp av Catmull Rom Splines. Catmull Rom Splines har används då de har den 

egenskap att kurvan kommer gå igenom de punkter som definierats. Figur 11 visar hur vägen 

från Figur 10 mjukas till med hjälp av Catmull Rom Splines. 

 

Figur 11 Path Smoothing med hjälp av Catmull Rom Splines 

En nackdel med denna metod är att kurvornas skarphet inte tas med i beräkningarna. När 

spelagentens svängradie är känd så kan det vara önskvärt att genomföra en path smoothing-

algoritm som tar hänsyn till spelagentens begränsade svängradie. För att path tracking-

algoritmen inte ska bero på valet av path smoothing-algoritm så har en algoritm som inte tar 

hänsyn till spelagentens svängradie valts att användas. Med andra ord så kommer vägen 

vara densamma även för spelagenter med olika svängradier. 

4.3 Look ahead 

För att avgöra vad look-ahead-punkten befinner sig så används en heuristisk algoritm. 

Algoritmen uppskattar look-ahead-punkten genom att först hitta den närmsta punkten längs 

med linje segmenten mellan vägens waypoints. Denna sträcka behövs för att hitta de 

punkter (med andra ord de waypoints som ligger omkring spelagenten) som ska användas 

till Catmull-Rom funktionen. Genom att addera look-ahead-variabeln till den uppskattade 

körsträckan så beräknas look-ahead-punkten istället för den närmsta punkten på vägen. 

Ekvation 5 visar den Catmull-Rom funktion som använts för att beräkna punkten längs med 
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vägen. P0, P1, P2 och P3 är de waypoints som befinner sig runt om spelagenten och a är den 

procent av vägen som spelagenten har färdats mellan den föregående och nästa waypoint. 

  
(    ) (      )   (                 )     (           )    

 
 (5) 

Ekvation 6 visar hur värdet för a beräknas. From är avståndet från föregående waypoint, to 

är avståndet till nästa waypoint och value är det uppskattade avståndet till spelagenten på 

vägen. 

   
(          )

(       )
(6) 

Figur 12 illustrerar en uppskattad närmaste punkt längs vägen (blå cirkel) och en uppskattad 

look-ahead-punkt (grå romb) från en punkt i det globala koordinatsystemet (gul romb). 

 

Figur 12 Uppskattning av look-ahead-punk 

Problem med att uppskatta look-ahead-punkten på detta sätt inträffar om olika vägsegment 

befinner sig väldigt nära varandra. När detta inträffar så kan fel vägsegment väljas och 

spelagenten kan då hoppa över stora delar av vägen.  

4.4 Spelagenten 

Spelagenten använder sig av två komponenter. En komponent för att styra spelagenten och 

en för att samla in data. 

4.4.1 Path tracking 

Styrkomponenten används för att kontrollera spelagentens rörelse. Detta görs genom att 

rotera spelagenten och sedan transleras den i dess framåtriktning. Den maximala rotation 

som spelagenten kan göra per tidssteg beror på spelagentens svängradie vilket medför att 

spelagenten har en begränsad svängradie. Spelagentens rörelse kan med andra ord delas in i 

tre steg. Figur 13 visar dessa steg där första steget motsvarar path tracking-algoritmen. 
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Figur 13 Spelagentens styrsteg 

Varje enskild path tracking-algoritm representeras av en funktion i spelagentens styrklass. 

Vid varje fysiksteg så uppdateras spelagentens rotation enligt den path tracking-algoritm 

som används. Rotationen beräknas enligt ekvation 2, 3 och 4. 

4.4.2 Datainsamling 

Datainsamlingskomponenten sköter insamlingen av all data. Datainsamlingen sker vid 

jämna intervaller där spelagentens avstånd till vägen samt riktningsfelet mellan spelagenten 

och vägen sparas undan. Sammanställningen av datan från simuleringarna sker genom att 

medelvärdet och standardavvikelsen beräknas och skrivs till en textfil.  

4.5 Pilotstudie 

Som nämnts tidigare så används Unity 4.0 som testmiljö för simuleringarna av de olika path 

tracking-algoritmerna. I pilotstudien av de olika path tracking-algoritmerna så visas vägen 

som spelagenten ska följa samt den väg som spelagenterna färdades. Det finns två lägen i 

pilottesten. Det första läget är ett interaktivt läge där användaren kan placera ut egna 

waypoints som olika spelagenter ska följa. Det andra läget innehåller en fördefinierad väg 

som spelagenterna ska följa. I varje läge så är det möjligt att variera spelagentens svängradie. 

I början av en simulering skapas tre stycken spelagenter där varje spelagent blir tilldelade 

varsin path tracking-algoritm. Den väg som varje spelagent har färdats illustreras med en 

serie linjesegment i olika färger. Orange illusterar Follow the Carrot, lila illusterar Pure 

Pursuit och blå Vector Pursuit. 

Den fördefinierade vägen som spelagenten ska följa i pilotstudien är en enkel bana. Figur 14 

visar den bana som spelagenterna ska följa. Spelagenterna börjar och slutar vid den lila 

cirkeln i vägen uppe i vänster hörn. 

1. Hitta nuvarande rotation med avseende på path tracking-

algoritm 

2. Begränsa rotation av spelagenten enligt 1 

3. Translera spelagenten med konstant hastighet i dess 

framåtriktning 
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Figur 14 Vägen som spelagenterna ska följa i pilotstudien 

Under simuleringen så samlas data från in från elva körningar där spelagentens svängradie 

varierar. Spelagenternas svängradie börjar med ett värde av ett och ökar stegvis med fem 

enheter upp till 50. Den data som samlats in visar att Pure Pursuit och Vector Pursuit 

presterar likvärdigt vid konstant hastighet längs med den fördefinierade vägen. Follow the 

Carrot avviker mer från vägen än någon av de andra path tracking-algoritmerna. Figur 15 

och 16 visar diagram över den insamlade datan. Figur 17 illustrerar den väg de olika 

spelagenterna färdades under de olika simuleringarna.  

 

Figur 15 Medelvärdet och standardavvikelsen för riktningsfelet mellan 
spelagenten och vägens riktning 
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Figur 16 Medelvärdet och standardavvikelsen för avståndet mellan spelagenten 
och vägen 

 

Figur 17 De vägar som spelagenterna färdades under simuleringen 
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5 Utvärdering 

Rapporten har jämfört och testat hur olika path tracking-algoritmer presterar för 

spelagenter som färdas i en konstant hastighet, det vill säga att deras hastighet inte ändras 

under tiden som spelagenten färdas längs med vägen. Denna del av rapporten presentarar 

den undersökning som har genomförts för att testa och jämföra de olika path tracking-

algoritmerna. 

5.1 Presentation av undersökning 

Likt pilotstudien så kommer simuleringarna att genomföras med en och samma hastighet 

och look-ahead-distance för spelagenterna och endast spelagentens svängradie kommer att 

variera mellan simuleringarna. Vid varje simulering så testas spelagenterna på en bana, flera 

simulationer på olika banor kommer att genomföras. Varje path tracking-algoritm försöker 

sedan att följa vägen med olika svängradier, de olika svängradier som testas har ett värde 

från 1 till 50. Varje enskild path tracking-algoritm kommer därför att genomföra 50 stycken 

försök att följa varje bana. Information om spelagentens tillstånd samlas in åtta gånger per 

sekund. Den information som samlas in är avståndet mellan spelagenten och den närmsta 

uppskattade punkten på vägen, riktningsfelet mellan spelagentens framåtriktning och den 

närmast uppskattade punkten på vägen samt spelagentens totala körsträcka. Denna 

information sammanställs sedan genom att medelvärdet och standardavvikelsen för 

spelagentens riktningsfel och avståndet mellan spelagenten och den närmast uppskattade 

punkten på vägen beräknas. Denna information skrivs sedan ner till en textfil, figur 18 visar 

hur informationen för en spelagent och en svängradie sparas. 

 

Figur 18 Exempel på sparad data efter en simulering 

5.1.1 Varierande look-ahead-distance 

Ett par enklare simuleringar har även gjorts för att visa effekten då look-ahead-variabeln 

varierats. Under denna simulation så testades alla path tracking-algoritmer på samma väg 

(testfall 1, se figur 19) och fyra olika värden på look-ahead-variabeln testades, 5, 10, 20 och 

30. Likt pilotstudien så har flera olika svängradier testats för varje path tracking-algoritm. 

Under dessa simuleringar så har endast look-ahead-variabeln jämförts för en path tracking-

algoritm, det vill säga att ingen jämförse mellan algoritmerna har gjorts. Resultatet från 

dessa tester i form av diagram finns i appendix A. 

Turning Radius/Heading Error/Heading Error sd/Path Error/Path Error sd/distance 

1 0.6803083 0.700233 1.586191 1.231704 582.9933 

2 0.6778304 0.6946994 1.582958 1.232518 581.9933 

3 0.6785277 0.6959691 1.582905 1.232976 581.7932 

4 0.7841168 0.7967795 1.567881 1.244848 583.1934 

5 0.9231575 0.9228681 1.56473 1.253378 584.3931 
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5.1.2 Jämförelse av path tracking-algoritmer 

Ett antal olika banor kommer att testas för att avgöra hur väl de olika path tracking-

algoritmerna presterar i jämförelse mot varandra. Den första banan som testats har en enkel 

oval form och används för att ge ett bra basfall att jämföra hur väl de individuella path 

tracking-algoritmerna presterar vid olika banor. De följande banornas kurvor ökar i antalet 

och skarpheten, detta för att spelagenterna ska få ta sig igenom ett flertal olika varianter av 

vägar. Figur 19 visar den ovala banan som används som basfall. Figur 20, 21 och 22 visar de 

resterande banorna som har testats. Resultatet från dessa simuleringar finns i appendix B. 

 

Figur 19 Basfallet för simuleringarna, testfall 1 

 

Figur 20 Testfall 2 
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Figur 21 Testfall 3 

 

Figur 22 Testfall 4 

Tidigare forskning inom robotik har använt enklare banor som en utgångspunkt för att testa 

hur olika path tracking-algoritmer presterar, till exempel så har u-formade banor använts 

(Wit et al., 2004). Andra mer komplexa vägar har sedan följts och jämförts med det enklare 

fallet, till exempel banor med flera kurvor (Ollero et al., 1994). Med dessa tidigare tester i 

åtanke så har en enkel bana valts och sedan så har banornas antal kurvor och deras skarphet 

stegvis ökats för att se hur path tracking-algoritmerna presterar. 

5.2 Analys 

5.2.1 Varierande look ahead 

Från simulationerna som testade olika look-ahead-värden så framgår det tydligt att ett lägre 

look-ahead-värde medför att spelagenten oscillerar mer längs med banan om Follow The 

Carrot används som path tracking-algoritm. Detta beteende blir tydligare vid högre 

svängradier och effekten kan förklaras genom att spelagenten inte hinner korrigera sin 

riktning då look-ahead-punkten ligger för nära spelagenten. Spelagenten oscillerar längs 
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med vägen då Pure Pursuit och Vector Pursuit används men inte lika mycket och effekten 

var inte synlig förens vid högre värden på svängradie-variabeln. En annan effekt är att 

spelagenten tar ut kurvor väldigt mycket vid lägre look-ahead-avstånd och vid högre värden 

på svängradien. Då look-ahead-avståndet ökar för Follow The Carrot så ökar även 

riktningsfelet mellan vägen och spelagenten. Detta kan förklaras med att spelagenten börjar 

svänga tidigare och på så sätt så genar spelagenten över vägens kurvor. För Pure Pursuit och 

Vector Pursuit så håller sig riktningsfelet relativt jämnt vid högre look-ahead-avstånd. 

5.2.2 Jämförelse av path tracking-algoritmer 

Simulationerna för testfall 1 visar att för spelagenter som använder sig av Follow The Carrot 

så ökar felet mellan spelagenten och vägen jämnt i förhållande med spelagentens svängradie, 

det vill säga en högre svängradie ger ett större fel mellan spelagenten och vägen. Pure 

Pursuit och Vector Pursuit visar även ett liknande beteende men inte förrän spelagentens 

svängradie har mycket höga värden till skillnad mot Follow The Carrot där beteendet syns 

redan vid låga värden på svängradien. Då felet mellan spelagenten och vägen ökar så ökar 

även den totala sträcka som färdats. Detta innebär att spelagenten inte genar genom 

kurvorna utan de missar och kör på utsidan av vägen. Resultatet för Pure Pursuit och Vector 

Pursuit var identiska under simulationerna av testfall 1. 

Från simulationerna av testfall 2 så visar det sig att Follow The Carrot tidigt hade problem 

med att följa vägen då algoritmen redan vid låga svängradier började avvika från vägen. 

Detta syns tydligt vid dubbelsvängen på vägen för testfall 2. Beteendet uppstår eftersom 

spelagenten siktar mot en punkt som ligger framför spelagenten och även om vägens 

riktning inte är densamma så börjar inte spelagenten att korrigera detta förrän målpunkten 

har passerats. Figur 23 illusterar detta beteende genom att visa ett urval av de vägar som 

spelagenterna har färdats under simulationer där svängradien ligger mellan 1 och 20. De 

orangea vägarna är de vägar som de spelagenter som använder sig av Follow The Carrot 

färdades, blått visar Pure Pursuit och lila visar Vector Pursuit. På grund av de skarpa 

kurvorna på vägen så har spelagenter med en större svängradie det svårt att ta kurvorna. 

Detta medför att spelagenterna genar över vägen, främst Follow The Carrot. Diagramen för 

den totala sträckan som spelagenten färdades visar att spelagenten börjar gena kraftigt då 

svängradien överstiger ett värde av 35. 
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Figur 23 Urval av vägar som spelagenten färdats. Svängradier ligger mellan 1 
och 20. 

Resultatet för testfall 3 påminner mycket om det från testfall 2. Spelagenterna missar och 

genar gärna över kurvorna vid allt högre svängradier. Likt både testfall ett och två så 

presterade Pure Pursuit och Vector Pursuit likvärdigt och det är inte fören svängradien 

börjar närma sig högre värden som det blir en synlig skillnad på den väg som spelagenten 

färdas. 

Simulationerna av testfall 4 visar tydligt att vägens utseende är viktigt för att path tracking-

algoritmerna ska prestera bra. Då kurvorna är mycket skarpa så misslyckas spelagenterna att 

följa vägen och spelagenterna börjar då gena över kurvorna. Detta beror på att spelagentens 

svängradie är större än kurvans. Resultatet av simulationerna av testfall fyra visar ett flertal 

spikar i felet mellan spelagenten och vägen, detta är tydligast för Follow The Carrot. Dessa 

kan förklaras med att för vissa svängradier så genade spelagenten med och missade därför 

större delar av vägen. Även om resultatet överlag var dåligt för alla path tracking-algoritmer 

för detta testfall så presterade fortfarande Pure Pursuit och Vector Pursuit bättre än Follow 

The Carrot då de klarade av högre svängradier innan de började avvika allt för mycket från 

vägen.  

Utseendet på den väg som ska följas påverkar även hur väl vägen följs. Till exempel om 

skarpheten hos kurvorna hade vart större så hade även Pure Pursuit och Vector Pursuit haft 

problem med att följa kurvorna redan vid lägre svängradier. 

5.3 Slutsatser 

Resultatet från simuleringarna har visat att Follow The Carrot har presterat sämre än både 

Pure Pursuit och Vector Pursuit i alla testfall, vilket stämmer bra överrens med tidigare 

forskning inom path tracking där olika algoritmer ofta har jämförts med just Follow The 

Carrot (Wit et al., 2004). 
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Pure Pursuit och Vector Pursuit har presterat mycket likt under simuleringarna där det 

endast visas mindre skillnader vid högre svängradier. 

Valet av look-ahead-variabel påverkar path tracking-algoritmernas beteende. Där lägre 

värden medför att spelagenten oscillerar mer över vägen och högre värden medför att 

spelagenten genar mer över vägens kurvor. Metoder för att välja look-ahead-avstånd 

dynamiskt har föreslagits, bland annat genom att använda fuzzy logic (Ollero et al., 1994). 

Enbart en path tracking-algoritm är inte tillräckligt för att spelagenten ska klara av att följa 

vägen på ett bra sätt. För att en spelagent ska följa en väg på ett bra sätt så måste både en bra 

path tracking-algoritm väljas samt att hur vägen konstrueras/genereras är viktigt. Då 

spelagenten färdas i en konstant hastighet så är det viktigt att vägens kurvor inte överstiger 

spelagentens svängradie. Detta eftersom spelagenten inte klarar av att följa en kurva som har 

mindre svängradie än vad spelagenten har. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna rapport har jämfört hur olika path tracking-algoritmer presterar för spelagenter som 

färdas i konstant hastighet. De path tracking-algoritmer som har testats är Follow The 

Carrot, Pure Pursuit och Vector Pursuit, dessa är tre vanligt förekommande path tracking-

algoritmer inom robotik. Follow The Carrot är en enkel algoritm och korrigerar endast 

riktningsfelet från spelagenten och en målpunkt, kallad för morot. Pure Pursuit beräknar 

den önskade rotationen för spelagenten genom att projicera en cirkel mellan spelagenten och 

målpunkten. Denna cirkel används sedan för att bestämma spelagentens rotation. Vector 

Pursuit bygger på teorin bakom skruvar och tar även hänsyn till målpunktens riktning för att 

beräkna spelagentens önskade rotation. Vägen som har path tracking-algoritmerna ska följa 

representeras av en serie punkter. Vägen har jämnats ut genom att använda Catmull-rom 

Splines. 

För att jämföra hur de olika path tracking-algoritmerna presterade så har de testats på fyra 

olika vägar. Den första vägen som testats är en enkel cirkulär bana och har används för att ge 

ett basfall. För följande testfall så har vägens antal kurvor och dess skarphet ökats för att 

göra det svårare för spelagenten att navigera vägen. För varje testbana så har ett flertal 

simuleringar genomförts där varje path tracking-algoritm har fått köra igenom banan ett 

flertal gånger där spelagentens svängradie har varierats. Från varje testfall så har följande 

information samlats in från varje path tracking-algoritm: 

 Riktningsfelet mellan spelagenten och vägen, det vill säga felet mellan 

spelagentens riktning och vägens riktning. Detta för att avgöra hur väl spelagenten 

följer vägen, ett lägre värde medför att spelagenten håller samma riktning som vägen 

och ett högre värde medför att spelagenten kör en annan väg än den önskade. 

 Orienteringsfelet mellan spelagenten och vägen, det vill säga det avstånd 

mellan spelagenten och den närmaste punkten på vägen. 

 Körsträckan. Det vill säga den totala sträcka som spelagenten färdades under 

simulationen. 

För riktningsfelet och orienteringsfelet så samlas medelvärdet och standardavvikelsen in.  

Av simulationerna så framgår det att Follow The Carrot har presterat mindre bra än de 

andra path tracking-algoritmerna. Främst då algoritmen avviker tidigare från vägen. Under 

simulationerna så har Pure Pursuit och Vector Pursuit presterat likvärdigt. Endast vid högre 

svängradier visades någon märkbar skillnad. För spelagenter i konstant hastighet så lämpar 

sig både Pure Pursuit och Vector Pursuit bättre än Follow The Carrot.  

6.2 Diskussion 

För att ge riktigt bra resultat så krävs det mer än bara rätt path tracking-algoritm. Val av hur 

vägen konstrueras, det vill säga hur path finding-steget utförs, är viktigt. Som 

simuleringarna har visat så är path tracking-algoritmerna beroende av att spelagenten 

klarar av att ta sig igenom vägen, det vill säga att vägens kurvor inte är skarpare än 

spelagentens svängradie. Antingen så utförs en path finding-algoritm så tar hänsyn till 



 25 

spelagentens svängradie och konstruerar därefter en väg som spelagenten garanterat kan 

traversera eller så överlåts denna uppgift till path smoothing-steget. 

Även valet av path smoothing-metod påverkar resultatet. Ett krav för att en spelagent ska 

traversera en väg med begränsad svängradie är att vägen är mjuk. Av denna anledning så 

krävs att en path smoothing-algoritm används. Valet av path smoothing-algoritm beror på 

hur vägen representeras. Om vägen är beräknad så att det inte finns några kurvor som är 

mindre än spelagentens svängradie så räcker det med en enkel metod för att skapa en mjuk 

väg, till exempel genom att använda sig av Catmull-Rom Splines. Det finns även metoder för 

att skapa en mjuk väg för spelagenter med begränsad svängradie där vägen endast är en 

uppsättning punkter som inte tar hänsyn till spelagetens svängradie. En lämplig path 

smoothing-algoritm måste därför väljas beroende på hur vägen konstrueras. 

Av de simulationer som har gjorts så visar det sig att Pure Pursuit och Vector Pursuit har 

presterar mycket likt. Inom varje datainsamlingsgrupp (riktningsfel, orienteringsfel och den 

sträcka som färdats) så har resultatet varit nästan identiskt, förutom vissa avikelser vid 

större värden på spelagentens svängradie. Detta resultat är inte helt oväntat då båda 

algoritmerna kommer att följa vägen i cirkelrörelser. Då Pure Pursuit har en enklare 

funktion (färre operationer utförs) så är den att föredra över Vector Pursuit då spelagenten 

färdas i en konstant hastighet. Om hastigheten däremot varierar så är det inte säkert att båda 

algoritmerna presterar likadant. 

I undersökningen som genomförts så har två path tracking-algoritmer som inte tar hänsyn 

till vägens riktning (Follow The Carrot och Pure Pursuit)och en algoritm som använder sig 

av vägens riktning (Pure Pursuit) jämförts. Simulationerna av dessa path tracking-

algoritmer visar att Pure Pursuit och Vector Pursuit har presterat likvärdigt och båda har 

presterat bättre än Follow The Carrot. Av dessa resultat så kan slutsatsen att vägens riktning 

inte är nödvändig för att ge bra path tracking resultat för spelagenter som färdas i konstant 

hastighet dras. Detta eftersom Pure Pursuit och Vector Pursuit har presterat likvärdigt. 

För att genomföra undersökningen så har spelmotorn Unity används för att implementera 

och testa de olika path tracking-algoritmerna. Genom Unity så har en enkel 

experimentplattform skapats där andra användare har möjlighet att replikera de resultat 

som fåtts av undersökningen. Ett problem med denna plattform är att den endast har 

kompilerats till windows vilket med för att det den endast kan användas på en windows-

dator. Detta kan skapa problem i framtiden då det inte går att garantera att plattformen 

fungerar för det aktuella operativsystemet. Rapporten beskriver alla algoritmer och formler 

som används för att implementera de olika algoritmer som har använts (path smoothing, 

path tracking och uppskattning av look-ahead-punkten) detaljerat och att återskapa 

simulationerna efter dessa beskrivningar i andra programmerings språk/spelmotorer ska 

inte vara några problem. 

Path tracking-algoritmerna som har undersökt har sin grund inom robotik. Rapporten har 

visat att algoritmerna även fungerar inom spel för att guida en spelagent längs med en given 

väg. Andra uppgifter som path tracking-algoritmerna kan tänkas användas till är för andra 

simulationer. Exempelvis för att simulera en målsökande missils bana, vilket är användbart 

för att garantera att missilen inte träffar något annat än det tänkta målet. Andra tänkbara 

applikationer där path tracking-algoritmer används är som nämnts tidigare inom robotik. 

Detta kan användas till bland annat självstyrande bilar. 
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6.3 Framtida arbete 

Rapporten har jämfört olika path tracking-algoritmer för att se vilken som presterar bäst för 

spelagenter som färdas i konstant hastighet. Under de simulationer som genomförts så har 

en fördefinierad väg följts som har jämnats ut med hjälp av Catmull-Rom Splines. Olika 

metoder för att konstruera och jämna ut vägen vore intressant att undersöka i framtiden för 

att se hur det kommer att påverka path tracking-algoritmernas förmåga att följa en väg. Till 

exempel så kan metoder som tar hänsyn till spelagentens begränsningar redan i path finding 

steget jämföras med path smoothing metoder som tar hänsyn till spelagentens 

begränsningar. 

Att utöka lösningen från två dimensioner till tre vore intressant att undersöka. I två 

dimensioner är det endast intressant att hitta en rotation för spelagenten, eftersom det 

endast finns en rotation i två dimensionell värld. I en tre dimensionell värld så har 

spelagenten möjlighet att rotera kring tre axlar, det vill säga spelagentens jaw, pitch och roll. 

Det vore intressant att undersöka hur dessa tre rotationer kommer att påverka varandra 

framför allt om det finns begränsningar på spelagentens jaw, pitch och roll 

transformationer. Detta kan tänkas vara användbart för exempelvis simulationer av 

målsökande missiler eller flygplan, även om flygplan inte färdas i konstant hastighet. 

Även variation av spelagentens look-ahead-avstånd är intressant att undersöka i mer detalj. 

Framför allt olika metoder för att dynamiskt variera look-ahead-avståndet beroende på 

spelagentens hastighet. Detta är extra intressant att undersöka om spelagentens hastighet 

kan variera. 

Fortsatt forskning inom path tracking- och path smoothing-algoritmer kan bidra till mer 

standardiserade lösningar för mer generell path planning vilket är användbart i bland annat 

utveckling av spelmotorer. Med mer standardiserade lösningar så behöver användaren 

endast kontroller att fåtal parametrar i spelagenten för att sedan låta spelmotorn sköta 

resten. 
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Appendix A -  Resultat från look-ahead simulationer 

 

Figur 24 Look-ahead-distance: 5, turning radius 25 

 

Figur 25 Look-ahead-distance: 10, turning radius 25 
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Figur 26 Look-ahead-distance: 20, turning radius 25 

 

Figur 27 Look-ahead-distance: 30, turning radius 25 
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Appendix B -  Resultat Path tracking undersökning 
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