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Abstract
This project is a step towards automatic firefighting. The goal is to decrease the number of personal
injuries by replacing the human firefighter with robots or similar technical tools. Especially in very
hostile environments due to risk of explosions or building collapse. A robot is easy to replace and can
be maneuvered from a safe distance. The idea of the project comes from the company Drones
Networking which aims for developing a totally autonomous firefighting system. The result of this
project is a prototype of a robot which handles the hose during firefighting.
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Sammanfattning
Projektet är ett steg mot att automatisera brandbekämpning. Målet är att minimera
personskador genom att ersätta brandmän med robotar och andra tekniska hjälpmedel.
Framförallt i farliga miljöer där det finns risk för t.ex. explosioner eller ras. Robotarna är lätta
att ersätta och kan manövreras säkert på behörigt avstånd. Idén kommer från företaget
Drones Networking som strävar efter att ta fram ett autonomt brandsläckningssystem.
Resultatet av projektet är en prototyp av en robot som ska sköta slanghanteringen vid
brandbekämpningen.
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Förord
Denna rapport är en uppsats på C-nivå och är en del av kursen Examensarbete 15hp på
programmet Mekatronikingenjör 180hp, vid sektionen IDE, Högskolan i Halmstad.
Examensarbetet är gjort i samarbete med Drones Networking.
Vi vill tack alla som gjort detta projekt möjligt för oss. Stort tack till Leif Ahlman på Drones
Networking för ditt engagemang i projektet. Tack till Björn Åstrand, vår handledare på
högskolan, och tack till Ruben Rydberg som varit till mycket stor hjälp under projektets gång.
Richard Borg, Timmy Svensson
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1. Inledning
Användandet av assistansrobotar som hjälper till att underlätta vår tillvaro är något som ökar för
varje år som går, allteftersom tekniken fortsätter att utvecklas samtidigt som robotar i allmänhet blir
mer och mer accepterade. Gräsklippning, städning och inspektion är några av de områden där
robotar har ökat mycket på senare tid, främst på grund av vår egen bekvämlighet. Detta kan ses som
ett tecken på att utvecklingen går mot ett mer automatiserat samhälle. Det finns situationer som
uppstår där robotar är bättre lämpade än oss människor för en uppgift på grund av säkerhetsskäl.
Exempel på sådana situationer är bombhantering, minröjning och brandsläckning, där risken för
skador är mycket stor. Robotarna hjälper till med uppgiften så att vi människor slipper utsätta oss för
stora risker.

1.1.Problem
I dagsläget när bränder inträffar på extremt farliga platser, där det finns risk för explosioner eller där
rasrisken är stor är det brandmän som går in och utför släckningsarbetet. Här är det oerhört viktigt
att snabbt bilda sig en uppfattning av omgivningen så att man kan orientera sig och undvika att
någon utsätts för onödig fara. Att skicka in människor på okända platser där man inte har en aning
om vad som väntar är förenat med livsfara. Här vore det mycket lämpligt att istället ta hjälp av
robotar som först kan skickas in och göra en undersökning av situationen. En robot är lätt att ersätta
om något går snett och riskerna som brandmännen utsätts för minskar avsevärt. Enligt en rapport
från arbetsmiljöverket skadades år 2009 totalt 150 brandmän i arbetet[1]. Dessa siffror skulle
troligtvis sjunka en hel del om man kunde få bort så många brandmän som möjligt från de områden
där risken för skador är som störst. Önskvärt vore att brandmännens arbetsuppgifter kunde utföras
helt av robotar, antingen autonoma eller fjärrstyrda av personer som befinner sig utanför farozonen.
Detta vill vår uppdragsgivare hitta en lösning på.

1.2.Syfte
Syftet med projektet är att ta fram en prototyp som ska hjälpa brandmän med hantering av
brandslangen. Enheten ska främst användas i samband med rökdykning, som är bland de farligaste
uppgifterna en brandman har. Målet är att så få människor som möjligt kommer till skada.

1.3.Övergripande krav
Företaget har några grundläggande krav på hur prototypen ska konstrueras och vilka funktioner den
ska ha. Konstruktionen ska byggas på en färdig robotbas som ursprungligen används för att flytta
husvagnar. Roboten är försedd med larvband och styrs trådlöst med en handkontroll. Inga ingrepp
får göras i robotbasen, utan matningsenheten ska konstrueras så att den kan monteras på basen.
Matningsenheten måste därför vara självförsörjande och ska drivas med ett batteri. Den ska ha ett
snabbfäste i basenheten så att den är enkel att byta ut mot annan utrustning. Prototypen ska främst
vara inriktad på att kunna mata slang till ett speciellt brandsläckningsverktyg, Cobra, utvecklat av
ColdCut Systems AB[2]. Matningsenheten ska gå att rotera i förhållande till basen och den ska
fjärrstyras med en separat handkontroll. Ytterligare krav är att mikroprocessorn Propeller från
Parallax Inc.[3] ska användas som styrenheten i systemet. Se bilaga 8.3 för kravspecifikation.
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2. Bakgrund
Drones Networking[4] är ett företag beläget i Kungsbacka som utvecklar fjärrstyrda och autonoma
robotar för såväl den militära marknaden som den civila (se Figur 1). Företaget är auktoriserad
distributör för Inuktun Services Ltd:s[5] produkter. I dagsläget
är Drones Networking främst inriktat på området inspektion,
och marknadsför produkter anpassade för hård och ogästvänlig
miljö såsom vattentäta kameror och liknande utrustning.
Framförallt tillhandahåller företaget ett antal olika
inspektionsrobotar, utvecklade för kontroll och undersökning av
olika slags rör t.ex. avlopp- och dagvattenledningar,
husbesiktningar och liknande, hjälp vid sökandet efter
överlevande i rasmassor vid jordbävningar etc. Företagets
affärsidé är att ”utöka kundernas sinnen genom att leverera
extra ögon och öron i form av autonoma och fjärrstyrda
robotar genom produktförsäljning och konsulttjänster"[4] .
Figur 1: Inspektionsroboten
Enligt företaget finns det behov av att ta hjälp av liknande robotar
Versatrax 300 VLR
inom brandförsvaret.

2.1.Rökdykning
För att utreda behovet av hjälpmedel inom brandförsvaret gjordes under instuderingsfasen av
projektet ett studiebesök tillsammans med uppdragsgivaren Leif på BAS – Brandförsvar, Ambulans,
och SOS i Halmstad. Där fick vi en presentation av räddningstjänstens verksamhet, insatsledaren
Stefan Rane berättade hur de jobbar på brandstationen i Halmstad och vilka principer och
bestämmelser de måste rätta sig efter. Brandmännen gjorde en demonstrationsövning där de visade
hur en utryckning följt av rökdykning går till. Vi fick även chansen att själva testa på rökdykning med
en brandmans utrustning och insåg snabbt vilken oerhört påfrestande och riskfylld miljö en
rökdykare utsätts för. Ofta är sikten näst intill obefintlig samtidigt som värmen från branden i
kombination med övriga omständigheter gör att rökdykaren lätt tappar orienteringen och utsätts
direkt för stor fara. Det är lätt att förstå att ”Rökdykning är den farligaste arbetsuppgift vi tillåter i
Sverige och också ett av de mest fysiskt krävande.” citat ur arbetsmiljöverket föreskrifter om rök- och
kemdyk[6].
Lagar och regler tillkommer med jämna mellanrum som kontrollerar och begränsar utförandet
av en rökdykning. De senaste föreskrifterna, AFS 2007:7[6], började gälla 1 april 2008 och ersatte de
tidigare föreskrifterna från 1995 och ändringsföreskrifterna från 2005[7]. För att en rökdykning
överhuvudtaget ska få genomföras måste minst fyra personer, varav en arbetsledare, en
rökdykarledare och två rökdykare, finnas på plats. Dessutom ska rökdykarna för sitt eget skydd alltid
vid brand eller risk för brand ha tillgång vatten. Till denna uppgift avsätts normalt en särskild person
som står i förbindelse med rökdykarna. De nya föreskrifterna innehåller dock några för oss väldigt
intressanta ändringar. De tillåter nämligen till skillnad från de gamla föreskrifterna att personen som
tillhandahåller vatten till rökdykarna under de rätta förhållandena ersätts av ett tekniskt hjälpmedel.
Det öppnar upp möjligheten att introducera mer automatiska system, t.ex. robotar, vid
brandsläckning. Ytterligare ändringar har gjorts i de nya föreskrifterna som uppmuntrar användandet
av tekniska hjälpmedel, vilket i sin tur minskar antalet människor inblandade och färre personer som
utsätts för fara.
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”Vi kan förstås inte förbjuda rökdykning. Men det ska primärt vara en livräddande
verksamhet.”[8] sa Tommy Eriksson Wikén, verksam på myndighetens avdelning för central tillsyn, i
anknytning till att de nya rökdykningsföreskrifterna trädde i kraft. Föreskrifterna påvisar att innan en
rökdykning påbörjas måste arbetsledaren genomföra en s.k. riskbedömning på platsen. Om
arbetsledaren anser att insatsen medför större risker än vad som kan uppnås ska andra alternativ än
rökdykning väljas. Detta tyder på att behovet av ersättande metoder och utrustning är stort.
Peder Lindström, insatsledare i RSG – Räddningstjänsten Storgöteborg, kan vittna om två
tillfällen då elden härjat i parkeringshus där risken var överhängande att hela byggnadskomplexet
skulle rasa samman. Då fanns ingen möjlighet att få information om branden och dess omfattning
eftersom ingen kunde skickas in pga. den livsfara det skulle medföra. Han säger att ett tekniskt
hjälpmedel som en robot vore idealiskt att använda, både till att införskaffa information om
situationen men också till brandbekämpningen i sig.

2.2.Coldcut
Assistansrobotens huvudsakliga funktion är hantering av brandslangen vid släckningsarbeten.
Prototypen som tas fram här kommer i första hand vara inriktad mot en speciell typ av slang som
används till brandsläckningsverktyget Cobra utvecklat av ColdCut Systems AB[2]. Cobra är ett
skärsläckningsverktyg som jobbar med vatten under högt tryck i kombination med ett skärmedel och
används av brandmännen för att skära hål i väggar och dörrar för att på så sätt kunna påbörja
släckningen utifrån (se Figur 2). I vanliga fall vid bränder i byggnader måste fönster eller dörrar
öppnas för att brandmännen ska kunna komma åt att släcka. Detta medför att syre tillförs och om
temperaturen i rummet är tillräckligt hög kan detta leda till övertändning när brandgaserna blandas
med syret och rummet mer eller mindre exploderar. Med ColdCuts skärsystem kan temperaturen i
rummet sänkas mycket snabbt utifrån pga. att vattnet som sprutas in blir till en fin vattendimma som
förångas. Brandmännen kan säkert gå in när temperaturen sjunkit tillräckligt. Tack vare att vattnet
avdunstar så pass snabbt blir vattenskadorna mycket mindre än vid konventionell släckning.

Figur 2: Skärsläckningsverktyget Cobra utvecklat av ColdCut Systems AB
Skärsystemet är ett viktigt verktyg i andra fall också. Enligt Stefan Rane på räddningstjänsten i
Halmstad förespråkas att brandmännen ska vara uppdelade i mindre arbetsgrupper, s.k. offensiva
enheter, för att kunna täcka upp ett större område. ”Offensiv enhet är en modernare form av
räddningstjänst. Det består av en fullt utrustad insatsbil med två brandmän”[9]. Det är därför vanligt
att brandmännen anländer till olycksplatsen i omgångar. Finns inte tillräckligt med personer på plats
får rökdykning inte genomföras och brandmännen först på plats får stå och titta på när branden
härjar till dess att förstärkning kommit. I en sådan situation kan släckning påbörjas från utsidan med
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skärverktyget av förste man på plats. Eftersom systemet använder vatten under högtryck är slangen
stålarmerad vilket gör den oerhört styv, dessutom kan krafterna i slangen bli stora när den är
trycksatt. Detta är en viktig aspekt vid designen av slangmataren, en stabil konstruktion är ett måste
för att klara av att kontrollera slangen .

2.3.Camper Trolley
Som nämndes i avsnitt 1.3 ska prototypen som tas fram utgå ifrån en befintlig bas. Det är ett krav
från uppdragsgivaren att en Camper Trolley CT1500[10] ska användas. Camper Trolley är en enhet
framtagen av det danska företaget Mover Technology och är till för
att underlätta förflyttning av husvagnar (se Figur 3). Den är liten,
robust och kraftfull, dessutom klarar den av att vistas i fuktig miljö.
Detta gör den till en utmärkt grund för vår prototyp. Det finns
dessutom krav från uppdragsgivaren att inga ingrepp får göras i
Camper Trolleyn, utan den ska användas i sitt originalutförande.
Tanken är att den ska vara kompatibel med annan utrustning av
liknande slag. Det betyder att slangmatningsenheten som ska
Figur 3: Konstruktionen bygger
konstrueras måste vara helt separerad från basenheten, dvs.
på basenheten Camper Trolley
egen strömförsörjning, styrenhet etc.

2.4.Parallax Propeller
Propeller är en mikroprocessor utvecklad av Parallax Inc. och är uppbyggd av åtta identiska kärnor
som programmeras och körs parallellt (se Figur 4). Detta är en stor fördel då det är enkelt att
implementera program som utför flera uppgifter samtidigt oberoende av varandra utan behov av
timerinterrupt eller avancerade schemaläggare. Mikroprocessorn lämpar sig just pga. sin enkelhet till
användning vid prototypframtagning, samtidigt som den med sina åtta kärnor är väldigt kraftfull. Mer
om detta under avsnitt 4.3.

Figur 4: Utvecklingskort
med mikroprocessorn
Propeller från Parallax Inc.
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3. Metod
Följande kapitel handlar om projektets utförande. Här redogörs vilka metoder vi använt, hur vi gått
till väga för att välja mellan de alternativ vi hittat och vilka problem vi stött på.

3.1.Instudering
Om projektet ska gå att genomföra krävs att en hel del information och kunskap inhämtas. Beslut om
hur vissa av problemen ska lösas måste tas i ett tidigt skede för att kunna göra en övergripande
design och få en helhetsbild av konstruktionen. En s.k. top-down approach kommer att användas,
dvs. först överblickas projektet i stort för att sedan bryta ned det hela i mindre delar. Detta är en
viktig punkt, annars kommer det resultera i en enda stor kompromiss mellan olika delar som inte
fungerar korrekt ihop. Konstruktionen kan vara svår att ändra på i efterhand pga. att en del av
systemet är beroende av att andra delar fungerar på ett visst sätt. För att inte riskera att ”gå på en
nit” och behöva göra onödigt omarbete måste djupare instudering kring systemets delar göras så
tidigt som möjligt. Det gäller
framförallt inläsning om elmotorer,
motorstyrning och motordrivning,
metoder för automatisk reglering samt
Mekanik
instudering av mikroprocessorn
Parallax Propeller och dess
Mjukvara
Mekatronik
utvecklingsverktyg.
(Styrsystem)
Ganska snabbt insågs att projektet
kan brytas ned i tre huvuddelar;
Hårdvara
mekanik, hårdvara och mjukvara. Varje
(Elektronik)
del kan i viss mån utvecklas var för sig
men det gäller samtidigt att kunna
Figur 5: Projektets tre huvuddelar, som förs ihop
knyta samman delarna i slutändan,
till ämnet mekatronik.
vilket gör det till ett mekatroniskt
projekt (se Figur 5).

3.2.Mekanik
För att kunna tillverka prototypen efter att vi skapat oss en övergripande bild av hur prototypen ska
se ut kommer vi in här i området mekanik.
3.2.1. CAD
Till hjälp för konstruktion ritas det upp en 3D-modell av prototypen för att sedan lätt kunna gå in och
modifiera ändringar samt att ha en övergripande ritning på hur modellen kommer se ut. För att
kunna göra detta behövs det ritas upp i ett 3D-program. Och exempel på program att använda finns
det ett antal att välja mellan så som Catia, Autocad, Solidworks och Rhino.
Som program för uppritning av projektets 3D-modell väljs CATIA som tillhandahålls av skolan
och är ett program vi använt i tidigare kurser.
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3.2.2. Konstruktion
För att kunna göra prototypkonstruktionen finns det en metallverkstad på skolan, där det går att
konstruera de delar som vi själva kan göra. Delar utöver det kommer att behöva beställas. Det fanns
krav på att prototypen skulle vara avtagnings bar från basenheten, så någon form av snabblåsning av
konstruktionen ska konstrueras, se avsnitt 1.3. Konstruktionen ska gå att
rotera runt sin egen axel i 360 grader, för detta kommer det att behövas ta
fram en motor som ska klara av att göra detta. Prototypen ska mata fram
slang i fram och backriktning och till detta behövs det ännu en motor som
ska klara av matningen.
Nästa steg i vår konstruktion var att få ner vikten, rent stål blir väldigt
Figur 6: Aluminiumprofilen
tungt så då kom alternativet upp att använda aluminiumprofiler. De är
som konstruktionen är
dessutom väldigt flexibla och lätta att montera ihop. Det hittades profiler
uppbyggd av.
som var små och lätta och med många fästningsalternativ (se Figur 6).
3.2.3. Rotationsmätning
Som beskrivs senare i avsnitt 3.4.1 är ett alternativ att använda hastighetsreglering för att få en jämn
frammatning av slangen. För att kunna uppnå det krävs att drivhjulets rotationshastighet mäts. En
mängd olika metoder finns för ändamålet, vi har tittat närmare på två av dem, IR-kompensering och
optisk enkoder.
Varvtalet hos en ideal likströmsmotor är proportionellt mot spänningen över den. Det innebär
att om spänningen mäts kontinuerligt under drift kan varvtalet räknas ut, förutsatt att vissa
motorparametrar är kända. Problemet är att ingen motor är ideal, en liten resistans finns alltid i
motorns lindningar. Det medför, enligt Ohms lag, att ett spänningsfall uppkommer över resistansen
om ström går genom motorn. Spänningsfallet gör att motorns varvtal inte längre är helt proportionell
mot spänningen över den, utan också beroende av vilken ström motorn drar. Mäts däremot även
strömmen kan en s.k. IR-kompensering göras, dvs. hänsyn tas till motorns inre resistans och varvtalet
kan på så sätt indirekt mätas utan någon yttre givare. Nackdelen med metoden är att den är ganska
inexakt och fungerar därför bara då ingen större noggrannhet på varvtalet krävs.
En optisk enkoder är en typ av rotationsgivare som kan användas för att mäta varvtalet på
motorn. Den består av en skiva med massa små spalter i som roterar med givarens axel. I givarens
hölje sitter en eller flera fotodioder som känner av när spalterna i skivan passerar. Genom att mäta
tiden mellan två spalter kan varvtalet på givarens axel uppskattas.

3.3.Hårdvara
Den stora frågan när det gällde elektroniken i projektet var om det skulle köpas in färdiga kretskort
(om lämpliga finns tillgängligt) eller om utveckling av egna kretsar var att föredra. Nackdelen med
färdiga kretskort är att de ofta är dyra och innehåller i många fall långt fler funktioner än de som är
tänkt att användas. Genom en egen mer ändamålsenlig kretsdesign kan mycket pengar sparas. Å
andra sidan finns, för färdiga kretsar, oftast specificerat exakt vad kretsen klarar och de är i regel mer
robusta eftersom de genomgått en stor serie tester och troligtvis utvecklats av experter inom
området.
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Eftersom projektet går ut
på att ta fram en prototyp så är
prioriteringen att göra
funktionella lösningar som inte
är onödigt avancerade
samtidigt som kostnaderna
helst ska hållas nere. Därför
valdes att, i den mån det är
möjligt, utveckla egna kretsar.
Detta ger dessutom en mer
kompakt slutprodukt då
komponenterna kan monteras
på ett och samma kretskort.
För att säkerställa att
elektroniken fungerar korrekt
Figur 7: Drivkrets för testning på kopplingsplatta
innan ett kretskort tillverkas
kopplas kretsarna först upp på
kopplingsdäck för test (se Figur 7). Där är det enkelt att mäta, göra justeringar och kontrollera att
allting fungerar som tänkt. Efter att kontrollmätningar och tester genomförts kan befintligt
kopplingsschema användas för att designa ett komplett kretskort. Kopplingsschema och
kretskortsdesign görs i programmet Orcad Capture som skolan tillhandahåller.
3.3.1. Strömförsörjning
För att uppfylla kravet om separat batteriförsörjning av matningsenheten (se avsnitt 1.3) behövs en
krets som omvandlar batterispänningen till de spänningsnivåer som behövs för att övriga enheter ska
fungera korrekt; motordrivkrets, mikroprocessor, mottagare till fjärrstyrningen, enkodern etc.
Strömförsörjningskretsen måste vara dimensionerad för att kunna förse varje enhet med den ström
som behövs vid drift, samtidigt som den aktuella spänningsnivån hålls stabil.
3.3.2. Motordrivning
Det finns många variabler att ta hänsyn till när en drivkrets till en elmotor ska bestämmas eller
konstrueras. Några av de viktigaste aspekterna är vilken typ av elmotor det handlar om, storleken på
den, vilken matningsspänning den kräver, strömuttag osv. Men minst lika viktigt är den driftform
motorn ska jobba med, dvs. hur motorn kommer att köras. Om motorn ska driva en pump eller
liknande där lasten och därmed påfrestningen på motorn är någorlunda jämn, krävs inte konstant
övervakning av motorn. Där räcker det att vid installation och uppstart av motorn verifiera att den
jobbar inom sitt tänkta arbetsområde och därmed säkerställs att motorn inte tar någon skada under
normal drift. I vårt fall, med slangmatningen, kommer belastningen hela tiden variera och för att vara
säker på att motor eller elektronik inte ska ta skada krävs att motorströmmen övervakas
kontinuerligt. Blir strömmen för hög måste drivkretsen snabbt slå ifrån till dess att en given
strömnivå understigs. Motorn måste dessutom kunna köras åt båda håll, vilket ställer ytterligare krav
på motordrivkretsen.
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3.3.3. Fjärrstyrning
Ett av kraven för prototypen (se avsnitt 1.3) är att matningsenheten ska kunna fjärrstyras med en
handkontroll. Valet var då att antingen använda någon form utav trådlös överföring mellan
kontrollen och roboten eller att använda en handkontroll med sladd. Trådlös styrning är förmodligen
det bästa alternativet på de flesta punkter då en sladd blir otymplig att handskas med och lätt
trasslar ihop sig med slangen eller fastnar i något. Handkontroll med sladd blir inte alls lika
användarvänligt som det trådlösa alternativet.

3.4.Styrsystem och mjukvara
3.4.1. Motorstyrning
Förutom motordrivkretsen krävs också någonting som styr motorn, dvs. som talar om för drivkretsen
hur stor effekt som ska ges till motorn. Hur motorn styrs kan vara avgörande för hur bra den slutliga
funktionen blir. Enklast är att styra motorn direkt, utan återkoppling. Ett visst utslag på
manöverkontrollen motsvarar en viss spänning som läggs på motorn och dess varvtal bestäms då av
hur stor belastningen är på motorn för tillfället. Det kan fungera bra om motorn är jämnt belastad
eller om ingen större noggrannhet på motorns varvtal krävs. Så är inte fallet vid slangmatningen. Där
varierar belastningen hela tiden, vilket kan innebära att frammatningen av slangen blir ryckig och
ojämn beroende på hur tungt det går att dra slangen. Genom att mäta motorns varvtal och
återkoppla det till styrenheten kan en hastighetsreglering åstadkommas. Matningen blir då jämnare
även om belastningen varierar.
3.4.2. Reglering
För att reglera varvtalet på drivhjulet har vi tittat på två olika principer. Den första är P-reglering
(proportionell regulator) och den andra är PI-reglering (proportionell integrerande regulator). I båda
fallen bygger regleringen på att ett visst önskat varvtal bestäms av utslaget på manöverkontrollen.
Detta varvtal kallas börvärde och är det varvtal regulatorn strävar efter att uppnå. Drivhjulets
verkliga varvtal mäts av enkodern och kallas ärvärde. Genom att jämföra börvärdet med ärvärdet fås
det s.k. reglerfelet, vilket är ett uttryck för hur bra det verkliga varvtalet stämmer överens med det
önskade. Regulatorns uppgift är att försöka eliminera reglerfelet. Vid P-reglering ger regulatorn en
styrsignal till motorn som är proportionell mot reglerfelet. Ju större skillnad mellan bör- och ärvärde
desto större styrsignal. Nackdelen med P-reglering är att reglerfelet i stort sett aldrig går att få till
noll. Regulatorn kan justeras in så att den eliminerar felet vid en viss arbetspunkt, men så fort en
störning uppkommer i systemet, t.ex. att slangen går lite tyngre att dra, kommer ett reglerfel att
infinna sig. Används istället PI-reglering kan reglerfelet elimineras helt. PI-regulatorn bygger på
samma princip som P-regulatorn, fast utöver den proportionella delen finns även en integrerande
funktion. Det innebär att om reglerfelet inte är noll trots kompensering av den proportionella delen
av regulatorn så kommer styrsignalen sakta öka till dess att reglerfelet helt är borta.
Börvärde

Reglerfel

Regulator

Styrsignal

Motor

(önskat varvtal)

Figur 8: Principbild för varvtalsregleringen. Det uppmätta varvtalet återkopplas
och regulatorn kompenserar för avvikelser från det önskade varvtalet.
8

Utsignal
(verkligt
motorvarvtal)

4. Resultat
4.1.Mekanisk konstruktion
Som start ritades det upp en 3D-modell av basenheten Camper Trolley[10] för att det sedan skulle
kunna ritas upp en modell av konstruktionen i 3D. Efter att 3D-modellen är klar tillverkades en
anpassad bottenplatta som skulle passa bra och vara lätt att plocka av. Resultatet av detta blev en
bockad plåt med en låsanordning. Efter att bottenplattan var färdig börjades det på

Genomgående
axel

Motor

Glidlager

Bottenplatta
Figur 9: Bottenplattan med glidlager och motor för rotation av enheten.
snurranordningen. Efter att en motor för detta var utvald kunde det börjas rita upp en anordning för
rotationsfunktionen av prototypen baserad på denna (se Figur 9). Uppbyggnaden av denna är att där
finns en större metallplatta nertill som ligger mot ett plastlager mot bottenplattan, detta för att
denna platta ska kunna rotera. Efter denna platta kommer det ytterligare en plastbricka och sedan en
mindre platta med 3 mindre bultar som går in i den roterande delen av motorn och fästs in där. Allt
detta hålls ihop av konstruktionens genomgående axel som är fäst i bottenplattan och hela vägen
upp till motorn. Anledning till att vi valt
att ha med plastbrickor är för att vi vill
minimera uppkomsten av friktion så att
det inte ska behöva bli för tungt för
motorn att rotera konstruktionen. Den
stora snurrplattan som vi nämnt lite
högre upp kommer att bära största
delen av konstruktionen via 3 stycken
bärande metallrör. Dessa rör fästs i
metallplattor som sedan fäst i
rotationsmotorn så att motorn späns
fast och att det sedan ska kunna fästas
fler delar av konstruktionen på dessa
plattor.
Figur 10: Slutgiltig konstruktion uppbyggd av aluminiumprofiler,
här syns även de rullar som ska underlätta för slangen.
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På aluminiumprofilerna fästs sedan resten av konstruktionen (se Figur 10), en del av det var
stödhjulet som är tillverkat i plast och har ett urfräst spår för att slangen ska passa i där och att den
inte ska krypa ur. Men efter test märktes det att detta inte räckte till så vi har även tillverkat två
rullar som är uppbyggda av ett metallrör där vi fäst in kullager i ändarna så att de ska kunna fästas in
och att slangen ska kunna glida fram lätt och inte skapa för mycket friktion. Dessa två rullar sitter på
varsin ände på konstruktionen för att hindra slangen från att pressa sig neråt i konstruktionen.
Utöver detta har det även tillverkats ett fäste med två kullager på som sitter precis vid drivhjulet och
stödhjulet för att hålla nere slangen i rätt höjd för att den inte ska kunna ta sig ut uppåt i
konstruktionen.
4.1.1. Enkoder
För att mäta drivhjulets varvtal valdes en enkoder eftersom den har
mycket högre precision än vad som erhålls med IR-kompensering.
Enkodern som används har två kanaler, vilket innebär att den har
dubbla fotodioder som reagerar på spalterna i den roterande skivan.
Det resulterar i två fyrkantspulser på enkoderns utgångar.
Fotodioderna sitter något förskjutna gentemot varandra och pulserna
blir därför förskjutna 90 grader i förhållande till varandra. Pulsernas
längd är proportionell mot rotationshastigheten, och genom att titta
på pulsernas inbördes ordning kan även rotationsriktningen
bestämmas. Enkodern har en upplösning på 128, vilket innebär att 128
pulser uppkommer på vardera utgången på ett varv, och den är
specificerad att klara varvtal upp till 300 varv/minut.
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Figur 11: Enkodern som
används mäter drivhjulets
rotationshastighet.

4.2.Hårdvara
Som nämndes i avsnitt 3.3 designades ett eget elschema vilket gjorde att ett komplett kretskort
kunde konstrueras där alla komponenterna ryms. En bild på det slutliga kretskortet visas i Figur 12.
Följande kapitel beskriver elektroniken i projektet och förutsätter att läsaren har grundläggande
kunskap inom ellära och elektronik.

Motordrivkrets
L6203

L6203

Strömbegränsande
krets, L6506
L6506

Resistorer för
indirekt mätning av
motorströmmen

Spänningsregulator

Figur 12: Slutgiltigt kretskort innehållande alla komponenter. Kretskortet har tillverkats i
högskolans etslabb.
4.2.1. Strömförsörjning
Eftersom motorerna i konstruktionen har en matningsspänning på 12V så valdes detta som
spänningsnivå för batteriet. Som beskrivs i avsnitt 3.3.1 behövs en spänningsomvandling från 12V till
den nivån som krävs av övrig elektronik. I detta fall räckte det med en enda spänningsregulator, som
omvandlar batterispänningen till den nivå mikroprocessorn kräver, 6 - 9V. Mikroprocessorn har
nämligen två inbyggda spänningsregulatorer, på 5V respektive 3.3V. Dessa regulatorer förser
logikkretsarna, mottagaren, enkodern samt fungerar som referensspänning till D/A-omvandlaren (se
avsnitt 4.3.1). Motordrivkretsarna matas direkt från batteriet med 12V.
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4.2.2. Motordrivning
I konstruktionen används som beskrivs under avsnitt 4.1 konstruktion två elmotorer. En motor för
vridning av matningsenheten och en för frammatning av slangen. Drivkretsarna måste uppfylla vissa
kriterier som beskrivs i avsnitt 3.4.2. Vi valde att konstruera dessa enligt ett kretsschema för en
drivkrets som passar båda motorerna[11]. Den består av två ic-kretsar, en L6203 och L6506, i
kombination med lite yttre
komponenter (se bilaga 8.2). L6203 är
en motordrivkrets i form av en Hbrygga som klarar driva en
motorström upp till 5A. H-bryggan är
den del som gör det möjligt att vända
håll på motorn. Den är nämligen, i
stora drag, uppbyggd av fyra stycken
MOSFET-transistorer som leder parvis,
vilket gör att polariteten på motorn
och därmed rotationsriktningen kan
ändras (se Figur 13). I serie med
motorn är kopplat ett lågohmigt
motstånd. Detta ger i enlighet med
Ohms lag upphov till ett spänningsfall
som är proportionellt mot strömmen
genom motståndet. På så sätt kan
motorströmmen indirekt mätas. L6506
Figur 13: Principbild för en H-brygga.
fungerar som strömbegränsare för
Transistorerna leder parvis vilket möjliggör att
motordrivkretsen, mha en komparator
motorströmmen och därmed även motorns
jämförs spänningen över motståndet med en
rotation kan ändra riktning.
referensspänning. Skulle referensspänningen
överskridas pga. strömmen genom motorn blir för hög, slås L6203 ifrån så att varken motorn eller
drivkretsen riskerar att skadas. Ovanstående ic-kretsar är TTL-kompatibla, vilket gör att de kan styras
direkt från mikroprocessorn som används. Likadana drivkretsar används som sagt till båda motorerna
men de styrs på olika sätt. Se vidare under rubriken motorstyrning.
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4.2.3. Radiostyrning
Uppdragsgivaren bestämde att matningsenheten ska styras trådlöst och skaffade oss därför en
radiostyrning som används till modellflyg och rc -helikoptrar för att lösa uppgiften (se Figur 14).
Radiostyrningen består av en handkontroll (sändaren) och en
mottagare. Den jobbar med en frekvens av 2.4 GHz enligt ett
system som kallas FASST – Futaba Advanced Spread Spektrum
Technology[12]. FASST-systemet ger en bra, störningstålig
radioöverföring. Radiosignalen som kommer från sändaren tas
emot av mottagaren, tolkas och skickas sedan vidare. Ut från
mottagaren kommer då en PWM-signal vilket innebär att en
puls skickas var 20ms, dvs. med en frekvens av 50Hz. Normalt
sett kopplas exempelvis ett servo som styr modellflygplanets
roder till mottagaren och bredden på pulsen bestämmer då
servots position. Pulsens längd varierar mellan 1ms och 2ms,
en pulslängd på 1.5ms motsvarar servots centerposition och
pulsländerna 1ms resp. 2ms är servots ändlägen. I vårt fall
Figur 14: Radiosändaren som
kopplades istället mottagaren direkt till mikroprocessorn och en
används, med 2.4GHz
av dess kärnor programmerades till att läsa av utgångarna och
radioöverföring.
mäta pulslängden på signalerna från mottagaren.

4.3.Styrsystem och mjukvara
Som redan nämnts används mikroprocessorn Propeller som styrenhet i systemet. Eftersom
mikroprocessorn har åtta oberoende kärnor som jobbar parallellt är det enkelt att få den att utföra
många olika uppgifter samtidigt. En kärna kan exempelvis köras enbart för att läsa av en viss signal
och utan att störa eller bli påverkad av någon av de andra kärnorna. Detta har underlättat
programmeringen avsevärt. Mikroprocessorn sitter monterad på ett utvecklingskort där all övrig
utrustning som behövs för att kunna köra den redan finns, såsom programmerare, oscillator
spänningsregulatorer etc. På utvecklingskortet finns tillgång till processorns alla 32 I/O-portar. För att
skriva och debugga programmen har utvecklingsverktyget Viewport[13] använts. Verktyget är inte ett
gratisprogram, men det finns en gratis testversion som använts här. I Viewport finns mycket stora
möjligheter och det underlättar verkligen utvecklingen av ett program. Det går t.ex. titta på och
ändra samtliga variabler under programmets gång, övervaka alla processorns in- och utgångar. Det
finns möjlighet att åskådliggöra signaler och variabler med oscilloskop, logikanalysator m.m. Det har
varit till stor hjälp under projektets gång.
Fyra av mikroprocessorns kärnor används primärt under körning (se Figur 15). De arbetar
oberoende av varandra och delar information sinsemellan genom gemensamma variabler. Två av
kärnorna är programmerade för att läsa av signalerna från enkodern respektive radiostyrningen. En
kärna genererar en PWM-signal (se avsnitt 4.3.1) till en av motordrivkretsarna. Den fjärde kärnan
fungerar som varvtalsregulator för motorn som matar slangen. Här används fyra kärnor till att utföra
relativt lite uppgifter, men eftersom processorkärnorna går ned i sovläge mellan varje ”varv” ökar
inte strömförbrukningen särskilt mycket ändå jämfört med att köra all kod i en kärna.
Följande avsnitt beskriver mer ingående aktiviteten i varje kärna, en övergripande
programstruktur åskådliggörs i bilagan ”blockschema programflöde”.
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Start

Kärna 1
Varvtalregulator

Kärna 2
Läser signaler från
radiomottagare

Kärna 3
Genererar PWMsignal

Kärna 4 Läser
signaler från
enkoder

Figur 15: Uppbyggnad av systemets mjukvara
4.3.1. Motorstyrning
Som nämns i avsnitt 3.4.2, drivs båda motorerna med likadana drivkretsar. De styrs dock på olika
sätt. Motorn som roterar matningsenheten styrs med s.k. PWM – Pulse Width Modulation, på
svenska pulsbreddsmodulering. Det innebär att matningsspänningen till motorn, i vårt fall 12V, slås
av och på snabbt så att en fyrkantsvåg bildas. Pulsbredden bestämmer spänningens
medelvärdesnivå, ju bredare puls desto högre genomsnittlig spänning till motorn (se Figur 16).
Induktansen i motorn gör att strömmen genom den hålls i det närmaste konstant trots att
spänningen pulsas. En maximal strömnivå på 5A är satt genom referensspänningen (se avsnitt 3.4.2)
för att skydda motordrivkretsen. För beskrivning av programmet som genererar PWM-signalen se
avsnitt 4.3.4.

Figur 16: Pulsbreddsmodulering, pulsvidden på signalen bestämmer spänningens
medelvärdesnivå.
Motorn som driver fram slangen styrs helt med hjälp av strömbegränsning hos drivkretsen.
Mellan mikroprocessorn och motordrivkretsen sitter en 8-bitars D/A-omvandlare som ger en
referensspänning till drivkretsen motsvarande den maxström som tillåts. Mikroprocessor skriver ett
värde till D/A-omvandlaren som i sin tur gör om den digitala signalen till en analog spänning som
skickas vidare till motordrivkretsen. Eftersom D/A-omvandlaren är på 8 bitar innebär det att ett
värde mellan 0-255 kan skickas från mikroprocessorn, och motorn kan därför styras med en
upplösning på 256.
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4.3.2. Regulator
Regleralgoritmen är implementerad i
mikroprocessorns första kärna. Det är den
Regulator
Motor
första kärnan som körs igång när
mikroprocessorn startas och därför börjar
programmet med initiering. Ett antal
globala variabler deklareras, gemensamma
för alla kärnor som är aktiva. När en kärna
Figur 17: Regulatorns differensekvation
ändrar värdet på en variabel finns det
för beräkning av styrsignal till motorn
genast tillgängligt för de andra kärnorna.
Efter variabeldeklareringen startas de tre
övriga kärnorna upp, se följande avsnitt. När initieringen är klar går programmet in i en reglerloop.
Regleringen bygger på att en programsekvens körs om och om igen med ett visst intervall. I
varje iteration av loopen sparas är- och börvärdet i reglersystemet undan, och en ny styrsignal till
motorn beräknas. Beroende på vilken typ av regulator som används bestäms styrsignalen på olika
sätt. I avsnitt 3.4.2 nämns att vi tittat närmre på två typer av regulatorer, P- respektive PI-regulator.
P-regulatorn räknar ut styrsignalen som reglerfelet vid den aktuella tidpunkten multiplicerat med en
förstärkningsfaktor K (se Figur 17). Beroende vilket K som väljs fås olika beteende hos systemet. Pregulatorn klarar nästan aldrig att bli kvitt reglerfelet i systemet. En PI-regulator är därför ofta ett
bättre alternativ. Den använder inte bara nuvarande är- och börvärde i systemet utan tar även
hänsyn till gamla värden för att åstadkomma en bättre reglering. Ingen implementation av PIregulatorn hann göras för prototypen, men den borde rent teoretiskt sett klara regleringen bättre än
P-regulatorn.
4.3.3. Avläsning radiomottagare
Som nämns i avsnitt 4.2.3 kommer informationen från
radiomottagaren i form av en pulsbreddsmodulerad signal.
Genom att mäta pulsens längd kan reglagets läge på
handkontrollen (sändaren) bestämmas. Programmet börjar med
att försätta processorkärnan i ett slags vänteläge där
exekveringen av programmet fortsätter först då en hög puls
uppkommer på en viss ingång till mikroprocessorn (se Figur 18).
Så fort pulsen kommer och kärnan ”vaknar till liv” igen sparas
värdet på processorns interna räknare undan i en variabel. Sen
kommer ytterligare ett vänteläge, men denna gång triggas
programmet av en låg puls. Ett nytt värde av räknaren sparas
undan och genom att ta skillnaden mellan de två värdena kan
pulslängden i form av antal räknade steg uppskattas. Eftersom
processorns klockfrekvens är känd och därmed även hur snabbt
räknaren ökar kan pulslängden beräknas i mikrosekunder.
Värdet sparas i en gemensam variabel och finns då tillgänglig för
övriga kärnor. Processorkärnan går sen ned i sovläge, där
strömförbrukningen minskar avsevärt, och börjar efter ca 10 ms
om från början igen.
Figur 18: Programflöde för
avläsning av radiomottagare
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Vänteläge tills hög
puls kommer från
radiomottagare
Spara värde från
interna räknaren
Vänteläge tills låg
puls kommer från
radiomottagare
Spara nytt värde från
räknaren
Beräkna pulslängd
Uppdatera global
variabel
Sovläge

4.3.4. PWM-generator
En kärna är programmerad att generera en
pulsbreddmodulerad styrsignal till motordrivkretsen för att
styra motorn som vrider matningsenheten (se Figur 19).
Den skickar en periodisk fyrkantspuls på en av
mikroprocessorns utgångar där bredden på pulsen
bestämmer motorns spänning (se avsnitt 4.3.1). En period
är uppdelad i 100 steg och en räknare håller koll på hur
många steg som passerat i den aktuella perioden. En
variabel, vi kallar den här för PB (pulsbredd), kan anta ett
värde mellan 0 och 100 och bestämmer när pulsen ska vara
hög respektive låg. I varje loop i programmet jämförs
värdet i räknaren med värdet i variabeln PB. Om värdet i
räknaren är mindre PB sätts utsignalen hög och vice versa.
Det innebär att om PB har värdet 30 kommer utsignalen
vara hög 30 steg av 100 och en pulsbredd på 30 % erhålls.
När en period är över börjar räknaren om från 0 igen och
nästa period påbörjas.

Stega upp räknaren
Jämför räknaren med
variabeln PB
Utgång hög om
räknaren är mindre än
PB, annars utgång låg
Nollställ räknaren om
den har värdet 100
Figur 19: Programflöde för
PWM-generator

4.3.5. Avläsning enkoder
Programmet som läser av signalerna från enkodern körs i den sista kärnan. Enkodern skickar två
fyrkantspulser, A och B, som är förskjutna 90 grader sinsemellan. Båda signalerna har samma
pulsbredd proportionell mot enkoderns varvtal. Därför räcker det att mäta pulslängden på ena
signalen för att ta reda på storleken av givarens varvtal. Mätningen fungerar på samma sätt som
avläsningen av radiomottagaren, se avsnitt 4.3.3. För att kunna avgöra vilket håll enkodern snurrar åt
måste däremot signalerna från båda kanalerna användas. Genom att kontrollera fyrkantspulsernas
inbördes ordning kan rotationsriktningen bestämmas.

Figur 20: Pulser från
enkoderns två
kanaler. Genom att
undersöka pulsernas
ordning kan
rotationsriktningen
avgöras.
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5. Diskussion
Så här i slutet på projektet när vi blickar tillbaka på de val vi gjort finns en del vi nu i efterhand inser
att vi skulle gjort annorlunda. Exempel på det är valet av drivhjulet. När vi bestämde oss att använda
det hjulet vi har visste vi inte hurdan slangen var, vi hade bara sett den på bild och hade ingen
information om dess egenskaper. Vi var rädda för att den var av ett material med låg friktion vilket
skulle göra det svårt att få grepp om den. Därför valde vi att skaffa ett drivhjul med luftdäck för att vi
skulle kunna släppa ut luft ur däcket och på så sätt få bättre anläggningsyta mot slangen. Problemet
var att vi inte hittade några lufthjul som var små nog, det minsta vi hittade var ca 150mm i diameter
och i största laget. Pga. drivhjulets storlek blev momentet alldeles för stort för den motor vi skaffat.
När vi väl fick slangen visade det sig att den hade en gummiyta med väldigt hög friktion, vilket gjorde
att vi kunde klarat oss med ett mindre hjul i helgjutet gummi. Det fanns inte längre något syfte med
att släppa ut luft ur däcket, för det greppade slangen tillräckligt bra ändå. Vi behövde då en ny,
starkare motor som skulle klara dra slangen trots det höga momentet.
Från början var tanken att prototypen skulle ha en form av servoverkan för slangmatningen. Den
skulle hjälpa till automatiskt när någon börjar dra i slangen, liknande servostyrningen på en bil. Detta
bygger på att slangen rullar lätt genom matningsenheten så att rotationsgivaren kan känna av när
någon börjar dra i slangen. Det kräver att drivhjulet går att lätt att dra runt när motorn inte är igång.
Problemet var att när vi väl skaffat en ny motor var utväxlingen på den för hög så att drivhjulet gick
för tungt att dra runt. Ett nytt drivsystem måste därför göras för att kunna åstadkomma det. När
tiden blev knapp lämnades därför idén med servoverkan till framtida prototyper.
Vi tycker att projektet har varit mycket givande. Vi är nöjda med resultatet och med det vi
åstadkommit. Det känns roligt att få vara med och utveckla teknik som i framtiden förhoppningsvis
kommer rädda liv. Vi har lärt oss massor under tiden och fått stor erfarenhet av att hantera problem
och hitta nya lösningar när idéer inte fungerat önskvärt. Många gånger under projektet tänkte vi att
”det är väl bara göra si eller bara göra så”, men när det väl gällde visade det sig oftast att det inte var
så enkelt som vi från början trott. När väl en lösning hittats så undrar man, ”varför tänkte vi inte på
det från början?”. Det är väldigt lätt att glida in på ett visst spår, och när det visar sig att det inte
fungerar är det oerhört svårt att ta ett steg tillbaka och tänka om. ”Think outside the box!”, det har vi
fått öva mycket på under projektet.
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6. Slutsats
Projektet har resulterat i en prototyp av en robot för hantering av slangen till skärsläckaren Cobra.
Enheten fästs enkelt på robotbasen Camper Trolley. Den mekaniska konstruktionen har modellerats i
Catia och konstruerats därefter. Matningsenheten är i grunden uppbyggd av aluminiumprofiler som
gör den stabil nog för att handskas med den styva slangen. Ett antal rullar styr upp slangen mot
drivhjulet som med hjälp av en elmotor matar fram den. Ytterligare en elmotor möjliggör rotation av
hela konstruktionen vilket gör prototypen flexibel. Matningsenheten styrs trådlöst via en
radiostyrning och manövreras enkelt med handkontrollen.
Elektroniken i systemet har designats och anpassats för att klara de funktioner som behövs i
konstruktionen. Motordrivkretsar har konstruerats efter de motorer som används och efter de krav
som ställs på dessa . En spänningsregulator omvandlar matningsspänningen för att passa de olika
ingående komponenterna. Slutligen har ett komplett kretskort tillverkats där alla komponenter
monterats. Mjukvaran har skrivits i programmeringsspråket Spin, utvecklat av Parallax Inc. och
mikroprocessorn Propeller från samma tillverkare används som styrenhet i systemet.
Under projektets gång har vi utfört olika deltester på enskilda komponenter för att verifierar att
de fungerar korrekt innan de integrerats i systemet. Konstruktionen testades först utan styr och
drivkretsar genom att mata motorerna direkt från ett spänningsaggregat för att kontrollera
funktionen hos rotation och slangmatning. Elektroniken kopplades först upp på kopplingsdäck för att
testa den separat, innan ett kretskort tillverkades. Varje delprogram i mjukvaran är skriven och
testad för sig. Exempelvis testades programmet till radiostyrningen genom att ta emot signalerna
från mottagaren och presentera utslaget på manöverkontrollen genom att tända en rad lysdioder.
När deltesterna var avklarade sattes delarna ihop och ett integrationstest utfördes för att se att allt
fungerade tillsammans.
Prototypen uppfyller alla krav från uppdragsgivaren utom krav nr. 2 (se Bilaga 8.3). Kravet som
inte är uppfyllt innebär att slangen ska kunna lossas och greppas automatiskt, men under projektets
utförande insåg vi att det skulle bli komplicerat att utföra. Därför avtalades med uppdragsgivaren att
funktionen tas bort tills vidare. Roboten vi tagit fram är en prototyp där målet är att demonstrera
konceptet med slangmatning, därför accepteras tillförlitligheten därefter.
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8. Bilagor
8.1.Blockschema programflöde
Initiering (kärna1)
 Konfigurering av I/O-port
 Deklarera gemensamma variabler
 Uppstart av övriga processorkärnor

Hämta data från
gemensamma variabler

Vänta på puls från
radiomottagare

Hämta styrsignal till
PWM

Vänta på pulser från
enkoder

Beräkna styrsignal till
motor

Mät pulslängd hos
signalen

PWM-puls hög

Mät pulser

Vänta

Beräkna motorvarvtal

PWM-puls låg

Spara värde

Vänta

Vänta 10 ms

Kärna 3
Genererar PWM-signal
till motordrivkrets

Kärna 4
Beräknar motorvarvtal
utifrån enkoderns
signaler

Skicka styrsignal till
motor

Spara värde i
gemensam variabel

Vänta 10 ms

Vänta 10 ms

Kärna 1
Varvtalsregulator,
beräknar referensspänning
till motordrivkrets

Kärna 2
Läser och tolkar signaler
från radiomottagaren
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8.3.Kravspecifikation
Kravspecifikation Assistansrobot för rökdykare

KRAVSPECIFIKATION
Projekt Assistansrobot “Slangare”

Drones Networking 2011-01-19
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Om detta dokument
Detta dokument beskriver kraven för att ta fram en prototyp av assistansrobot för rökdykare.

Målsättning
Projektet är initierat av Drones Networking och skall utföras som examensarbete på
Högskolan Halmstad. Syftet med dokumentet är att beskriva kraven, optionerna och
omfattningen på examensarbetet. Målet med projektet är att kunna visa upp en fungerande
prototyp på examensutställningen under slutet av terminen våren 2011.

Omfattning
Projektet omfattar framtagning av anordning för att greppa, låsa/släppa och förflytta slangen
m.a.o. assistera den fjärrstyrda brandsläckningsroboten. Vidare skall anordningen kunna
anslutas till assistansroboten via befintlig fästanordning på assistansroboten.

Förutsättningar
Assistansroboten utgår från en befintlig robot Camper Trolley 1500 från Mover
Technology i Danmark. Roboten säljs idag till husvagnsägare för att förflytta husvagnen
på campingplatsen utan behöva använda bilen eller handkraft. Roboten styrs av en
medföljande handkontroll.

Figur1: Camper Trolley 1500
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Krav
Kraven är uppdelade enligt nedan.

Funktionella krav
Krav nr

Krav

Prio

1

Gripanordning, tas fram som förflyttare av slang.

H

2

Gripanordningen skall kunna
● Greppa/släppa slangen
● låta slangen löpa igenom gripanordningen
utan att tappa slangen

H

3

Robotarmen skall fästas mot roboten genom
befintlig fästanordning på roboten

H

4

Robotarmen skall ha minst 1 DOF (frihetsgrad)

H

5

För kontroll av styrningen av robotgripanordningen
används mikrokontrollern Propeller från Parallax,
Inc.

H

6

Robotarmens elsystem skall vara separerat från
robtens elsystem.

H

Klart

Status

Användbarhet
Krav nr

Krav

Prio

1

Assistansrobot Slangare skall kunna användas av
en person som genomgått en kortare utbildning.

M

2

Kontrollerna för manövreringen av
gripanordningen skall vara så tydligt utmärkta som
möjligt.

M

3

Funktionerna och roboten skall beskrivas i en
användarmanual.

M

Klart

Status

Klart

Status

Tillförlitlighet
Krav nr

Krav

Prio

26
- Drones Networking 2011 - Dokumentutgåva 1.0 -

Kravspecifikation Assistansrobot för rökdykare

1

Assistansrobot Slangare är en prototyp och
tillförlitligheten accepteras därefter. Målet är att
produkten får tillräckligt tillförlitlighet för att fungera
under demonstrationerna av prototypen

M

Prestanda
Krav nr
1

Krav

Prio

Prestandakrav på gripanordningen tas fram under
utvecklingen av gripanordningen.

Klart

Status

Klart

Status

M

Konstruktionsrestriktioner
Krav nr

Krav

Prio

1

Inga ingrepp i själva roboten i prototyputförandet.
Fler robotar skall kunna tillverkas genom att ta
från “hylla”

H

2

Camper Trolleys manövrering får inte modifieras.

H

Terminologi
Förkortningar
Beteckning

Förklaring

L

Låg prioritet

M

Mellan prioritet

H

Hög prioritet

FV

Framtida Version. Kommer att flyttas till
dokumentet Ändringsloggen

[]

Markerar ursprungligt krav. Skall tas bort i
senare version

P

Status beteckning för Planerad

D

Status beteckning för Designad
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I

Status beteckning för Implementerad dvs
programmerad eller kodad

T

Status beteckning för Testad

OK

Status beteckning för slutgiltigt godkänd

Benämningar
TBD

Referenser
Vidare information
Camper Trolley utvecklas och marknadsförs av Mover Technology i Danmark.

Länkar
●
●

Mover Technology
http://mover-technology.com
Parallax, Inc.
www.parallax.com
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