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FieldRobot	  
Projektet,	  Field	  Robot,	  går	  ud	  på	  at	  lave	  en	  robot	  som	  kan	  navigere	  af	  sig	  selv,	  i	  
en	  majs	  mark.	  Det	  er	  et	  meget	  tidsbegrænset	  projekt,	  på	  kun	  fire	  uger	  og	  derfor	  
er	  første	  prioritet	  at	  lave	  en	  robot,	  som	  kan	  klare	  ”Task	  1”,	  hvor	  robotten	  kun	  
skal	  kunne	  navigere	  imellem	  rækkerne.	  Det	  betyder	  at	  der	  konstrueres	  ud	  fra	  at	  
teknikken	  skal	  kunne	  fungere,	  frem	  for	  at	  designe	  til	  det	  kommercielle	  marked.	  
Som	  designingeniør,	  vil	  det	  normalt	  betyde	  at	  designet	  skal	  appellerer	  til	  en	  
målgruppe,	  at	  det	  skal	  afspejle	  at	  det	  er	  en	  robot	  og	  at	  det	  skal	  være	  let	  
aflæseligt,	  i	  forhold	  til	  robottens	  funktioner	  og	  interaktion	  med	  brugeren.	  	  
	  
Mine	  opgaver:	  

Projektleder	  
• Tidsplan	  
• Uddelegering	  af	  opgaver	  
• Inspirerer	  og	  opmuntrer	  
• Indkaldelse	  til	  ”krisemøde”	  

Konstruktion	  
• Design	  (sammen	  med	  Alexander)	  

o Design	  vision	  (Udført	  af	  Alexander)	  
o Form-‐/moodboard	  (Udført	  af	  Alexander)	  
o Idéudvælgelse	  
o Skitsering	  	  

• Materialevalg	  (sammen	  med	  Alexander)	  
o MMI	  (Udført	  af	  Alexander)	  
o FEM	  analyse	  

• Valg	  af	  komponenter	  	  
o IMU	  og	  Laser	  (Valgt	  på	  gruppen)	  
o Motor	  (sammen	  med	  Alexander)	  

• Prototyper	  
o 1.	  Prototype	  

§ Udformning	  og	  størrelse	  
§ Valg	  af	  hjul	  
§ Placering	  af	  aksel/motor	  

o 2.	  Prototype	  
§ Terrænhåndtering	  
§ Placering	  af	  komponenter	  
§ Afstivning	  af	  bundplade	  

• 3D	  tegning	  
o Kabinet	  
o Laser	  stativ	  

• 3D	  print	  
o Laser	  stativ	  
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• Installation	  af	  Ubuntu	  og	  ROS	  på	  robotten	  
• Ledningsnet	  

o Forsyning	  fra	  batteri,	  gennem	  kontakter	  og	  sikringer,	  til	  
komponenterne	  

o Direkte	  tilslutning	  fra	  FroboMind	  controller	  til	  Motherboard.	  
o Forbindelse	  mellem	  FroboMind	  controller,	  H-‐broer	  og	  motor	  

encoder	  
• Laserskæring	  (Sammen	  med	  Alexander)	  
• Limning	  (Sammen	  med	  Alexander)	  

o Test	  af	  limning	  (Udført	  af	  Alexander)	  
• Bukning	  af	  låg	  (Sammen	  med	  Alexander)	  

o Test	  af	  bukning	  (Sammen	  med	  Alexander)	  
• Samling	  af	  Robot	  (Sammen	  med	  Alexander)	  
• Maling	  af	  dele	  (Sammen	  med	  Alexander)	  

o Test	  af	  maling	  og	  indgravering	  (Udført	  af	  Alexander)	  
o Indgravering	  (Sammen	  med	  Alexander)	  

	  
Nogle	  af	  disse	  opgaver	  dokumenteres	  herefter	  ud	  fra	  analyse,	  udført	  arbejde	  og	  
vurdering.	  	  

Idégenerering	  og	  analyse	  
For	  at	  få	  et	  overblik	  over	  hvad	  der	  skal	  tages	  højde	  for,	  er	  der	  lavet	  en	  liste	  over	  
tekniske	  udfordringer.	  

• Hjulstørrelse	  og	  frihøjde,	  da	  terrænet	  er	  meget	  ujævnt	  
• Basiskonstruktion,	  hvor	  og	  hvor	  mange	  hjul	  skal	  der	  bruges	  
• Afstand	  varierer	  imellem	  mejskolber	  (aflæs	  antal	  af	  majskolber)	  
• Blade	  og	  ukrudt	  skal	  der	  tages	  forbehold	  for,	  hvordan	  kan	  sensoren	  tage	  

højde	  for	  det.	  
• Vendeplads	  –	  hvor	  meget	  plads	  er	  der	  	  
• Bredde	  på	  robotten	  (75cm	  i	  mellem	  centeret	  på	  kolberne)	  
• Vejrforhold	  –	  sol,	  regn,	  skidt	  og	  støv	  

Punkterne	  under	  tekniske	  udfordringer	  analyseres,	  for	  at	  finde	  frem	  til	  
kravspecifikationen	  til	  robottens	  konstruktion.	  
	  

1.	  prototype	  
1.	  prototype	  blev	  testet	  med	  to	  størrelser	  svirvelhjul	  og	  med	  akselen	  placeret	  på	  
henholdsvis	  under-‐	  og	  overside.	  De	  er	  blevet	  afprøvet	  indendørs	  på	  gulv,	  
udendørs	  på	  græs	  og	  på	  marken.	  
	  
Aksel	  monteret	  under	  	   Aksel	  monteret	  over	  
50mm	  svirvelhjul	   75mm	  svirvelhjul	   50mm	  svirvelhjul	   75mm	  svirvelhjul	  

	   	   	  

	  

Fordele:	   Fordele:	   Fordele:	   Fordele:	  
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-‐	  Højere	  frihøjde	  
foran	  

-‐	  Konstruktionen	  
er	  i	  vatter	  og	  
kører	  mere	  stabilt	  
-‐	  Frihøjden	  bliver	  
højere	  i	  bagenden	  
-‐	  Ens	  frihøjde	  
overalt	  
-‐	  Bedre	  
vægtfordeling	  

-‐	  Konstruktionen	  
er	  i	  vatter	  og	  
kører	  mere	  stabilt	  
-‐	  Motor	  beskyttet	  
mod	  vind	  og	  vejr	  
-‐	  Ens	  frihøjde	  
overalt	  
-‐	  Bedre	  
vægtfordeling	  

-‐	  Motor	  beskyttet	  
mod	  vind	  og	  vejr	  
-‐	  Højere	  frihøjde	  i	  
bag	  
	  

Ulemper:	  
-‐	  Mindre	  frihøjde	  i	  
bag	  
-‐	  Er	  mindre	  stabil	  
pga.	  hældningen	  
-‐	  Motor	  ikke	  
beskyttet	  mod	  
vind	  og	  vejr	  
	  

Ulemper:	  
-‐	  Frihøjden	  i	  
fronten	  mindskes	  
af	  aksel/motor	  
-‐	  Motor	  ikke	  
beskyttet	  mod	  
vind	  og	  vejr	  

Ulemper:	  
-‐	  På	  grund	  af	  den	  
lille	  diameter,	  kan	  
jord,	  planter	  og	  
andet	  muligvis	  
giver	  
problemer(Proble
met	  opstod	  ikke	  i	  
testen)	  
	  

Ulemper:	  
-‐	  Mindre	  frihøjde	  i	  
fronten	  
-‐	  På	  grund	  af	  den	  
lille	  diameter,	  kan	  
jord,	  planter	  og	  
andet	  muligvis	  
giver	  
problemer(Proble
met	  opstod	  ikke	  i	  
testen)	  

	  
Prototype	  testen	  resulterede	  i	  at	  længden	  på	  robotten	  blev	  ændret	  fra	  520mm	  til	  
480mm	  og	  bredden	  uændret.	  Det	  blev	  der	  ud	  over	  konkluderet	  at	  
sammensætningen	  af	  50mm	  svirvelhjul	  og	  aksel	  monteret	  ovenpå	  var	  den	  bedste	  
løsning.	  Da	  denne	  test	  blev	  udført,	  var	  vejret	  tørt	  og	  jorden	  hård.	  Det	  vides	  derfor	  
ikke	  hvordan	  det	  lille	  svirvelhjul	  vil	  reagere	  i	  et	  mudret	  miljø.	  Hvis	  det	  bliver	  et	  
problem,	  kan	  hjulet	  skiftes	  ud	  med	  et	  på	  75mm,	  men	  det	  vil	  resultere	  i	  at	  
forhjulene	  også	  skal	  skiftes,	  for	  at	  få	  den	  optimale	  manøvrering,	  ifølge	  testen.	  	  

Materiale	  valg	  
For	  at	  vælge	  materiale	  opstilles	  en	  række	  krav,	  som	  det	  skal	  leve	  op	  til.	  	  
	  

-‐ Må	  ikke	  være	  elektrisk	  ledende	  eller	  mulighed	  for	  afskærmning.	  
-‐ Skal	  kunne	  bearbejdes,	  så	  komponenter	  kan	  monteres	  
-‐ Evt.	  kunne	  laserskæres,	  sådan	  at	  CAD	  tegninger	  kan	  bruges	  til	  

bearbejdning.	  
-‐ Stift,	  men	  fleksibelt	  
-‐ Let	  
-‐ Modstandsdygtig	  overfor	  vind	  og	  vejr	  

	  
Under	  valget	  af	  materiale	  er	  der	  taget	  højde	  
for	  DFM,	  Design	  for	  manufacturing,	  som	  går	  
ud	  på	  at	  konstruktionen	  skal	  være	  designet	  
på	  en	  måde,	  der	  gør	  produktionen	  nemmest	  
mulig.	  Der	  ud	  over	  er	  Lean	  også	  overvejet,	  
altså	  at	  bruge	  så	  få	  forskellige	  komponenter	  
så	  muligt,	  for	  at	  mindste	  indkøbspriserne	  
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Resultatet	  af	  DFM	  og	  Lean,	  blev	  at	  tegne	  robotten	  i	  3D,	  sådan	  at	  filerne	  kan	  
sendes	  til	  en	  laserskære,	  som	  tager	  sig	  af	  bearbejdningen,	  så	  som	  huller.	  Den	  
først	  3D	  model	  blev	  laserskåret	  og	  der	  blev	  udført	  en	  lim	  test	  på	  denne.	  Lim	  
testen	  viste	  at	  styrken	  kunne	  øges,	  ved	  at	  lave	  en	  overlapningsløsning,	  sådan	  at	  
enderne	  passer	  ind	  i	  hinanden.	  	  
	  
Denne	  løsning	  viste	  sig	  at	  holde	  rigtig	  godt	  
og	  blev	  derfor	  brugt	  i	  de	  endelige	  3D	  
tegninger	  og	  den	  endelige	  konstruktion.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  at	  følge	  DFM	  og	  Lean,	  blev	  der	  
brugt	  bolt	  montering	  til	  komponenterne	  og	  
så	  vidt	  muligt	  med	  så	  få	  forskellige	  
dimensioner.	  Denne	  løsning	  gjorde	  at	  
monteringen	  var	  nem	  og	  hurtig.	  	  
	  	  
Vi	  fandt	  to	  materialer	  som	  levede	  op	  til	  de	  
fleste	  af	  kravene.	  Akryl	  og	  aluminium,	  men	  
valget	  faldt	  på	  akryl,	  da	  vi	  kan	  bearbejde	  
det	  på	  ingen	  tid,	  i	  forhold	  til	  aluminium.	  Da	  
det	  ikke	  kan	  ruste,	  vejer	  mindre,	  ikke	  er	  
elektrisk	  ledende.	  Ulemperne	  er	  at	  det	  skal	  
være	  tykkere	  end	  aluminium,	  for	  at	  opnå	  en	  
passende	  styrke	  og	  e-‐modul	  og	  det	  er	  ikke	  
så	  modstandsdygtig	  over	  for	  slag.	  
Vurderingen	  af	  valget	  findes	  under	  FEM	  
analyse.	  	  	  

Valg	  af	  komponenter	  
Med	  en	  uddannelse	  som	  integreret	  designer,	  er	  det	  svært	  at	  vælge	  komponenter	  
til	  en	  robot.	  Ud	  fra	  bedste	  evne,	  og	  ud	  fra	  gruppens	  mål	  om	  at	  lave	  en	  robot	  der	  
skal	  være	  god	  til	  at	  manøvrere,	  vælges	  det	  at	  bruge	  en	  Lidar	  til	  indsamling	  af	  
afstandsmålinger.	  Da	  en	  Lidar	  indsamler	  absolutte	  målinger,	  vil	  den	  ikke	  kunne	  
bestemme	  robottens	  orientering	  og	  derfor	  vælges	  der	  også	  at	  montere	  en	  IMU.	  
IMUen	  laver	  en	  relativ	  måling	  og	  kan	  derfor	  fortælle	  hvilken	  ændring	  der	  er	  sket.	  
Ved	  hjælp	  af	  et	  Kalman	  filter,	  kan	  dataen	  fra	  de	  to	  sensorer	  bruges,	  til	  at	  få	  
robotten	  til	  at	  navigere.	  
Det	  har	  været	  et	  problem	  som	  projektleder	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  programmørenes	  
problemer.	  De	  har	  haft	  mange	  problemer	  med	  at	  få	  Ubuntu,	  ROS	  og	  FroboMind	  
op	  at	  køre	  og	  derefter	  sætte	  sig	  ind	  i	  programmering.	  Allerede	  efter	  en	  uge,	  var	  
projektet	  efter	  tidsplanen,	  men	  det	  var	  først	  efter	  to	  uger	  at	  det	  begyndte	  at	  være	  
alarmerende.	  Derfor	  blev	  der	  indkaldt	  til	  krisemøde	  om	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Det	  
blev	  besluttet	  at	  satse	  på	  laseren,	  ved	  at	  bruge	  Kents	  noder.	  	  

FEM	  analyse	  
I	  forbindelse	  med	  valget	  af	  materiale	  og	  3D	  tegning,	  laves	  der	  en	  FEM	  analyse,	  for	  
at	  teste	  om	  konstruktionen	  kan	  holde.	  Det	  valgte	  materiale	  til	  robotten	  er	  
plexiglas	  og	  alle	  komponenterne	  placeres	  som	  kræfter	  ved	  deres	  respektive	  
placeringer.	  Der	  placeres	  understøtninger,	  der	  hvor	  hjulene	  er	  placeret.	  Den	  ene	  
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understøtning	  vælges	  som	  simpel	  fast	  og	  de	  andre	  som	  friktionsløse	  
understøtninger.	  	  
	  
Kigges	  der	  på	  bundpladen	  alene,	  er	  der	  en	  nedbøjning	  på	  knap	  1mm.	  Dette	  er	  en	  
statisk	  nedbøjning	  og	  giver	  derfor	  ikke	  et	  helt	  realistisk	  billede	  af	  hvad	  der	  vil	  
ske	  når	  robotten	  kører.	  Testen	  af	  2.	  Prototype	  viste	  at	  der	  kom	  en	  større	  
nedbøjning	  når	  robotten	  kørte	  og	  det	  resulterede	  i	  at	  den	  ikke	  kørte	  helt	  lige.	  
Derfor	  blev	  bundpladen	  afstivet	  med	  en	  plexiglasplade	  ved	  akslen.	  

	  
Denne	  afstivning	  giver	  lidt	  over	  en	  halvering	  af	  nedbøjning,	  hvilket	  gjorde	  at	  
robotten	  kørte	  mere	  stabilt	  og	  hele	  konstruktionen	  blev	  mere	  stiv.	  	  

	  
Det	  blev	  besluttet	  at	  siderne	  på	  robotten	  skulle	  limes	  sammen,	  med	  en	  speciel	  
lim,	  som	  ”svejser”	  materialet	  sammen.	  Det	  er	  med	  til	  at	  øge	  styrken	  af	  robotten	  
og	  derfor	  laves	  en	  FEM	  heraf.	  Denne	  FEM	  analyse	  viser	  at	  der	  nærmest	  ikke	  sker	  
en	  nedbøjning	  ved	  statisk	  belastning.	  	  

	  
FEM	  analysen	  bekræfter	  valget	  af	  materiale	  og	  efter	  en	  test	  i	  marken,	  er	  det	  
tydeligt	  at	  der	  ikke	  er	  problemer	  med	  konstruktionen.	  Hvis	  det	  havde	  vist	  sig	  at	  
plexiglasplader	  på	  5mm	  ikke	  kunne	  bruges,	  kunne	  tykkelsen	  fordobles	  til	  10mm,	  
men	  det	  vil	  øge	  vægten	  betydeligt.	  Et	  alternativ	  til	  plexiglas,	  er	  aluminium,	  som	  
vil	  kunne	  holde	  vægten	  på	  robotten	  nede.	  Aluminium	  passer	  også	  ind	  i	  Design	  for	  
Manufacturing,	  men	  den	  laserskære	  der	  er	  til	  rådighed,	  kan	  ikke	  skære	  i	  
aluminium.	  	  
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Konklusion	  
Projektet	  har	  været	  utroligt	  spændende	  og	  lærerigt.	  Projekter	  på	  integreret	  
design,	  varer	  normalt	  et	  helt	  semester,	  så	  det	  har	  været	  svært	  direkte	  at	  
inddrage	  metoder	  og	  modeller	  fra	  de	  tidligere	  semestre.	  Man	  kan	  dog	  tydeligt	  se,	  
at	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  taget,	  i	  et	  så	  tidspresset	  projekt,	  blive	  foretaget	  med	  
omtanke	  og	  respekt,	  overfor	  tidligere	  anvendte	  metoder	  og	  modeller.	  Så	  alt	  taget	  
i	  betragtning	  er	  robotten	  blev	  rigtig	  fornuftig	  og	  flot.	  Læringen	  har	  været	  stor	  på	  
den	  mekaniske	  del,	  så	  som	  arbejdet	  med	  plexiglas,	  lim	  og	  laserskærer,	  såvel	  som	  
den	  elektronisk	  del,	  med	  ledningsnet,	  sensorer	  osv.	  	  
	  

Perspektivering	  
I	  design	  processen	  har	  vi	  ikke	  haft	  en	  målgruppe	  eller	  et	  formål	  med	  robotten,	  
andet	  end	  at	  den	  skal	  kunne	  navigere	  på	  en	  majsmark.	  Det	  har	  resulteret	  i	  at	  der	  
er	  blevet	  designet	  ud	  fra	  funktionalitet,	  frem	  for	  at	  der	  er	  en	  dybere	  mening	  med	  
designet.	  I	  et	  projekt	  der	  skulle	  bruges	  kommercielt,	  ville	  robotten	  have	  en	  form	  
for	  opgave	  i	  marken	  og	  derved	  også	  have	  en	  målgruppe.	  I	  et	  sådan	  projekt	  ville	  
en	  markeds-‐	  og	  målgruppe	  analyse	  kunne	  bruges	  til	  at	  finde	  de	  aspekter,	  som	  
appellere	  til	  netop	  målgruppen.	  Her	  ville	  jeg	  gøre	  bruge	  at	  kvalitative	  
undersøgelser	  af	  brugeren	  og	  DMU(Decision-‐making	  unit),	  for	  at	  finde	  ud	  af	  både	  
hvad	  brugeren	  vil	  have,	  men	  også	  hvad	  personerne	  der	  laver	  indkøbet	  ligger	  
vægt	  på.	  	  
I	  et	  fremtidigt	  projekt	  vil	  det	  være	  en	  god	  idé	  at	  få	  lavet	  en	  systematisk	  
idéudvælgelse,	  for	  at	  sikre	  at	  den	  rigtige	  beslutning	  bliver	  taget.	  I	  dette	  projekt	  er	  
beslutningerne	  blevet	  foretaget	  hurtigt	  og	  med	  en	  logisk	  tankegang(hvilket	  har	  
fungeret	  udemærket).	  Den	  systematisk	  udvælgelse	  kunne	  gøres	  med	  en	  idési,	  
hvor	  forskellige	  krav	  stilles	  op	  og	  derved	  rankes	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  	  
En	  anden	  metode	  til	  udviklingen	  af	  robotten,	  kunne	  være	  at	  gøre	  brug	  af	  QFD,	  
House	  of	  Quality,	  som	  er	  en	  metode	  til	  at	  omdanne	  krav	  fra	  en	  kvalitativ	  
brugerundersøge,	  til	  funktioner,	  delkomponenter	  og	  design,	  som	  lever	  op	  til	  den	  
forventede	  kvalitet.	  Eventuelle	  konkurrenter	  bliver	  også	  taget	  i	  betragtning,	  for	  
at	  finde	  USPer,	  Unique	  selling	  proposition.	  


