KÄRNVÄRDEN
Samarbete
Inledning
Vi är nio elever från fagrabäckskolans
natur och teknik inriktning; NoT.
Eftersom NoTcrackers är ett gammalt lag
är det extra viktigt att vi lär av varandra
och drar nytta av varandras erfarenheter
och olikheter. Så kunskaperna “lever
vidare” inom laget. Vi har alla varit med
olika länge och är därför olika erfarna.
Det är viktigt att de nya medlemmarna
kommer in med ideer så laget hela tiden
utvecklas. Det är viktigt att alla känner
sig hörda och respekterade. Om man
inte känner sig respekterad blir det inte
det lika kul, och vi får inga framtida
NoTcrackerarare.
Inga ideer är dåliga och allas ideer räknas. Tyvärr måste man ibland välja bara en idee. Detta
brukar vi lösa genom att kombinera ideer eller rösta. Tex när vi bestämde projekt; Alla
brainstormade kring projektideer, vi slog ihop ideer tex sparkcyklar och topplistor men
slutligen röstade vi om vilken idee vi ville använda. Liknande processer används även inom
teknikdelen.
Lagarbete
Alla hjälper till med allt. Det spelar ingen roll om det är
bygga eller programmera; vi gör det som ett lag och ger
aldrig upp. Vi kan fråga varandra vad som helst; det finns
inga dåliga frågor. Kör man fast kommer alltid någon på
någon ny ide eller lösning. Exempel var när vi började
programmera projektroboten och skärmen ännu inte satt
fast på prototypen; vi löste det genom att bygga en lego
ställning för att stabilisera den.

Samarbete
Förutom att bara fråga varandra inom laget om
lösningar och ideer har vi kontaktat andra lag. Både för
att det är kul och väldigt användbart att höra vad andra
tycker/tänker samt ge feedback. Tex diskuterade vi ideer
med Movere från Falun och Cerberus från Turkiet.
Vi delar både ideer och vårt “robotrum” med det enda
svenska FRC laget Vikings Robotics.

Varje år anordnar vår äldsta huvudsponsor Saab julgransplundring där vi deltar för att
berätta om FLL och lära barnen programmera. Runt påsklovet var vi på Kvarndammskolan för
att presentera NoTcrackers för mellanstadieelever som vi hoppas ska bli framtida
medlemmar. Även fast alla representationsuppdrag har varit väldigt roliga var nog det bästa
när vi var med i SVT. Allt vi gör delar vi gör delar vi på sociala medier och på NoTcrackers
hemsida.
Vi blir starkare tillsammans!
Vi gör allt tillsammans, så alla alltid vet vad som behöver göras.
Det spelar ingen roll om det är tidig morgon, sen kväll, studiedag
eller lov. Det finns alltid tid för FLL. Eftersom vi lägger ner så
mycket tid tillsammans är samarbetet extra viktigt. Ökad
vänskap ger ökat samarbete och bland annat därför gör vi
extremt mycket annat tillsammans.Tex har vi sovit över, ätit
pizza, lekt på lekplatser, grillat, gått på bio och haft studiebesök.
NoTcrackers är som ett skepp. Alla i laget är varsin del. Tar man
bort någon sjunker vi. Alla delar bidrar med sin speciella del; du kan inte segla utan segel och
båten sjunker utan skrov. Med hjälp av tidigare medlemmar
seglar vi detta fantastiska skepp hela
vägen in i mål.

TEKNIK
Vision
Årets robotidé är att göra en enkel design, som är lätt att programmera och bygga verktyg
till. Vi vill göra våra program till korta och exakta sekvenser som är oberoende av varandra.
Roboten ska vara så kompakt som möjligt, för att underlätta manövrering, och överföra kraft
från motorer till verktyg.

Arbetsprocess
Innan vi började bygga på roboten tittade vi på några av våra bästa designade robotar från
de sju åren vi tävlat. Vi identifierade då deras positiva och negativa sidor. När vi visste om
vilka våra misstag var. Så var det lättare att undvika dem och lättare att ta in allt bra ifrån
våra föregående robotar. Ett tydligt exempel är hur vi minskade roboten från förra året då vi
insåg att vår robot var för stor och att vi hade problem att navigera på bordet. Vi har också
lärt oss att bygga boxrobotar eftersom det underlättar verktygskonstruktion.

Roboten
Vår robot Pathfinder har två
EV3-L-motorer som driver bakhjulen,
62.4*20 mm stora. Under
“drivmotorerna” sitter två
EV3-M-motorer, “verktygsmotorer”,
som ger kraft till våra verktyg. Detta
görs både genom en axel som går ut
till robotens framsida med ett “knob
wheel” på och genom en vinkel som
skickar kraften rakt upp till två 20-tandade kugghjul på robotens ovansida. Dessutom så har
vi ett “knob wheel” utanpå båda drivhjulen, så vi ska kunna sätta roboten på och driva ett
verktyg framåt. Pathfinder har två EV3-ljussensorer för att följa linjer. För att roboten ska
kunna köra rakt även där det saknas linjer har den även en EV3-gyrosensor. För att verktygen
ska sitta så säkert som möjligt på roboten har den 35 fästpunkter på ovansidan, 11 på båda
sidorna, 12 på undersidan, 6 på baksidan och 25 på framsidan. Tidigare år har vi haft
problem med att få plats med kablarna, men årets robot har gångar för sladdarna att gå
igenom och ett hålrum under EV3:n för överbliven kabellängd.

Designprocess
För att underlätta konstruktionen
har vi i år använt oss av programmet
Bricklink Studio 2.0, eftersom
digitalt bygge har enorma fördelar
över fysiskt bygge, t.ex. så kan man
ändra i robotens kärna utan att
behöva ta isär hela roboten och så
har vi alla robotar sparade till
framtiden. Motorihopsättningen
experimenterade vi förra året fram
som det kompaktaste sättet att ha motorerna, plus att det blir mycket stabilt. Våra två
EV3-ljussensorer är placerade längst ut i de främre hörnen, för att roboten ska kunna
korrigera sig både längs med och mot linjer. Vår EV3-gyrosensor är placerad rakt över
drivaxeln för att minska felvärdet. Vi har testat många hjul och kommit fram till att hjul som
är 62.4*20 mm är den perfekta balansen mella hastighet och stabilitet. Vi testade även fram
att 20-tandade kugghjul var bäst, då de gav oss flest kopplingsmöjligheter mellan robot och
verktyg. Med denna kunskapen byggde vi flera prototyper innan vi bestämde oss för vår
slutgiltiga robot.

Programmering och strategi
När det gäller programmeringen och
uppdragsstrategin har vi några taktiker vi
brukar hålla oss till, vi använder t.ex.
sensorer så ofta vi kan för att göra våra
program mer pålitliga. För att alla ska
förstå kommenterar vi alltid vad som
händer i delar av programmet detta gör att vem som helst kan förstå även våra svåraste
program. En strategi vi brukar hålla oss till är att gruppera ihop uppdrag som är nära
varandra och göra dem ihop.

Som ni ser kan våra program bli alldeles för långa, men detta har vi löst genom att ta längre
sektioner och skapa my blocks som i sin tur endast är ett block, vilket gör koden snyggare
och lättare att förstå.

G.A.L.I.P (Gyro And line follower With Integrated PID
Under flera år har vi haft problem med att våra program presterar olika varje gång vi kör
dem. Tidigare har vi använt antingen en linjeföljare eller ett gyro-PID-program, men de har
båda svagheter som påverkar hur pålitliga programmen är. För att lösa detta problemet
skapade vi vårt GALIP-system som kombinerar en linjeföljare och vårt gyro-PID-program.

Kombineringen
Vi har jobbat länge med att vårt GALIP-system ska fungera perfekt. Till grunden valde vi att
använda gyron eftersom den kör med en ständigt rak linje. För att förminska avdriften tar vi
linefollowerns värde och med hjälp av integralen kombinerar vi in den i GALIP systemet. För
att göra vårt GALIP-system komplett valde vi också att skapa en retardationsfunktion som
gör vårt program så pålitligt som möjligt.

Verktyg
När vi konstruerar verktyg använder vi oss också
av många taktiker för att göra arbetet enklare och
verktygen effektivare. Ett exempel är att vi bygger
verktyg på ett sätt så att de kan lämnas av när vi
är klara med dem, detta underlättar körningen
eftersom roboten inte behöver bära på dödvikt
tillbaka till basen. Vi konstruerar våra verktyg med
målet att de ska vara så funktionella, lättanvända
och stabila som möjligt, samt att de ska få plats i
small inspection area, vilket vi i år har konstruerat
en “korg” med verktyg i som vi bara ställer i small
inspection area istället för att behöva pussla i allt
varje runda.
Under en robot match har man bara 2 min och 30 sekunder på sig att klara av så många
uppdrag som möjligt. För att använda tiden så bra som möjligt skapar vi verktyg som kan
klara av alla problem i en av sektionerna.Detta gör t.ex. så att vi inte behöver köra ut till
änden av bordet mer än en gång, för vi klarar av de problemen i en runda.

Kopior
För oss är det väldigt viktigt att vi kan jobba effektivt och det är därför vi byggde en exakt
kopia av vår primära robot. Med vår kopia har vi kunnat jobba mer effektivt samtidigt som
vi har en reservrobot om något händer med vår primära robot. Men det är inte bara vår
robot som vi har två av, vi har även fler bord att jobba på, om det hade behövts hade vi
kunna ha uppe 4 bord.

Projekt AMTER
Accessible Motivating Training & Exercise Robot
Inledning
Det största problemet inom träning är
motivationen. Stora delar av problemet
med motivationen ligger i att faktiskt ta
sig iväg till träningen1. Förutom att man
slipper ta sig till träningen är
hemmaträning effektivt på andra sätt2,
men samtidigt kan träning hemma vara
rätt svår. Efter vidare forskning insåg vi
även att personliga tränare ger bra
resultat och motivationen förstärks. En
PT kostar idag ca. 680 kr/timme, vilket
gör att folk inte har råd att träna
regelbundet³. Vi valde därför att
fokusera på PT-träning i hemmet.

Research
Efter att tillsammans diskuterat igenom idéer
såsom löpbandssparkcyklar, belöningssystem,
chromecastsprogram, resårbandsdräkt,
studsmattor och fläktar. Enades alla att
kombinera idéerna med PT, skärm och
inomhusträning. Vi kom överens att det mest
optimala var en tränings robot. Det första vi
gjorde var att planera vad vi ville uppnå med
årets projekt. Därefter planerade vi när vi skulle
göra vad och man fick välja vad man ville göra,
så att det skulle bli ännu lättare att hålla tidsplaneringen. Om vi någonsin hamnar efter i
planeringen tar vi igen det genom att antingen tänka om eller lägga till en till arbetsdag.
I mindre grupper gjorde vi research kring olika träningsappar. Strava4. De flesta människor är
väldigt tävlingsinriktade och tenderar att bli mer motiverade av mänskliga objekt såsom
robotar och PTs. Det var därför vi valde att konstruera en någorlunda humanoid robot istället
för en omotiverande app. På skärmen på robotens mage inkluderade vi topplistor så att det

blir mer som en tävling. På topplistorna ser du din egen och dina vänners träningsstatistik i
ett slags poängsystem. För att göra det så rättvist och roligt som möjligt baseras topplistorna
på vem som tränar mest istället för vem som är t.ex starkast.
Vi gjorde även research kring Personliga tränare. Det visade sig att människor som tränar
med hjälp av en PT oftast tränar mer effektivt och därför tränar mer 6. En PTs huvudsakliga
jobb går ut på att göra träningen ännu roligare, motiverande och utmanande; vilket även är
vårt mål. För att få ut så mycket som möjligt om detta kontaktade vi tex Johan Runbert som
jobbar för JR movement7. Han tyckte våra idéer var bra och gav oss mycket feedback.
Exempelvis tyckte han att vi skulle göra den mer anpassningsbar genom att till exempel
inkludera olika språk. Detta inkulderade vi genom bl.a. en inställnings/anpassnings sida.
Vi hittade även Autom The weight-loss
robot8. Autom utvecklades av Intuitive
Automata från 2007 till 2012 och är på
flera sätt lik vår idé. Den gav oss mycket
inspiration och fick oss bla. att hitta
Taizo och Pepper. Taizo är en humanoid
robot9 och Pepper är en semi humanoid
robot från Örebros universitet. Förutom
att bara läsa på om de tre robotarna har
vi även haft nära kontakt med Andrey
Kiselev som just nu jobbar med
utvecklingen av Pepper. Andrey var stor
hjälp i utvecklandet av vår robot
eftersom han berättade hur dem tänker kring utvecklingen och nackdelar med Pepper.
exempelvis fick vi veta att Pepper var alldeles för dyr, så att göra AMTER billig blev ett av våra
huvudsakliga mål. Han gav oss också tips på hur vi skulle räkna priser och storlekar.

Vår prototyp
Vi ville göra en fullt fungerande prototyp. Vi
diskuterade tillsammans med arkitektdesignern
Görel Andersson över hur prototypen skulle se
ut. De bästa skisernerna gjorde vi sedan digitala
Cad modeller av. Alla röstade om vilken som var
bäst och därefter började vi bygga träskelettet.
Vi gjorde research på funktioner roboten skulle
ha. Därefter började vi köpa delar och
programmera. Som microprocessor använde vi

Raspberry pi. Skärmen på prototypen är hälften av storleken pga beställningen. Slutligen
satte vi ihop teknikdelarna och monterade plåten.

Kostnad
Med hjälp av Andrey Kiselev har vi kommit fram till att våran robot skulle kosta ungefär 2000
kr. Det låter dyrt, men om man jämför med Taizo (roboten), som kostar 70´000 kr så är det
rätt lite. Du får bara ut 3 timmar med en mänsklig PT för priset av AMTER.

Utvecklingar
Förutom att kontakta Andrey Kiselev, Görel Andersson och Johan Runbert försökte vi ta reda
på vad folk med har störst användning av roboten tycker. I början gjorde vi ett formulär om
vad som motiverar till träning10, vad folk tycker om personliga tränare samt appar. Resultaten
bekräftade våra tidigare källor men vi fick en ännu tydligare bild av hur folk tänker på mer
personlig nivå. Den fick oss även att inse att folk gillar att slå rekord och att man inte alltid
behöver tävla mot andra. Resultat visade hur folk gillade att träna tillsammans. För att
inkludera detta gjorde vi så man kunde se sin egen statistik på skärmen. Detta fick vi se som
utveckling eftersom att AMTER för tillfället inte klarar av detta och det går emot principen
att man ska kunna träna efter eget schema och inte andras. Allt vi gjort har vi delat på
sociala medier (Instagram, Snapchat och Facebook). Våra resultat sprids sedan med hjälp av
NoTcrackers hemsida11. Detta gör så att allt vi gör är extremt lätt att ta reda på för vem som
helst. Tyvärr insåg vi för sent att vi borde hört av oss till företag som kunde vara villiga att
tillverka roboten för att se om den detaljen var möjlig. Men vi ser det också som utveckling.

Slutsats
Vi valde att göra en tränings robot som motiverar till träning. Motivationen ökas genom att
göra träningen roligare, lättare och mer anpassningsbar. Du kan med hjälp av roboten lägga
upp och planera anpassade träningspass, med hjälp av färdiga mallpass. Roboten har en
skärm på “magen” som är den centrala delen av roboten. Skärmen visar övningar,
rekommendationer och topplistor så att du kan tävla med vänner. Roboten är lätthanterlig
eftersom den tar in röstkommandon som input förutom touchskärmen. Det mest innovativa
med just våran Robot är att man även kan tävla mot andra med den. Den fick namnet
AMTER; Accessible, Motivating, Training & Exercise Robot.
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