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Diplomityön
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jossa robotin toimintaympäristön ja tehtävän asettamat vaatimukset kerätään
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tarvittavat suunnitteluparametrit, eli lähtötiedot mobiilirobotin suunnittelua varten.
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suunnittelun aloittamiselle, sillä varsinaisia ohjeita mobiilirobottien suunnittelulle ei
juurikaan
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sisältyy

myös

konedirektiivin asettamat vaatimukset turvallisuudelle.

Diplomityön

kirjallisuuskatsauksessa
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pääasiassa

mobiilirobotin
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ABSTRACT
Formal requirement specification for mobile robot applications
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The aim of this Master’s Thesis was to create a formal requirement specification model
for mobile robot applications. The key objective in this Thesis was to create a new
method, where the requirements of robot’s operating environment and task are collected
in a requirement specification form. Thus, in practice, the basic data needed in mobile
robot’s design is collected in this particular form. The key objective in this thesis was
also to create preliminary instructions for mobile robot’s specification, because actual
instructions for the design of mobile robots hardly exist. Mobile robot’s requirement
specification also includes the requirements of the Machine Directive.
The literature review of this thesis focused mainly on the theory of mobile robot’s
trafficability, specifying how the resistance forces affect mobile robot’s performance in
operating environment. The main idea of the presented theory is that the theory can be
used to measure a mobile robot’s actuators. The theory is important background
information for the requirement specification and its purpose is to support the issues
included in requirement specification. The literature review also introduces generally
robotics, mobile robotics and autonomous robotics so that the reader is familiar with the
necessary background information. In addition the review introduces slightly today's
measurement and navigation techniques used in field robotics.
Relating to the experimental part of the thesis we visited in Turkan Ratsurinne riding
farm and the University of Oulu Botanical Garden with Matti Tikanmäki from Probot
Oy. The purpose of visits was to brainstorm practical applications for a mobile robot

and to apply the requirement specification form in selected operating environments. In
Turkan Ratsurinne riding farm we chose a dressage field as an operating environment.
Mobile robot’s task in the dressage field is to install and dismantle an obstacle course
and to flatten the field’s ground. In the University of Oulu Botanical Garden we chose a
region of medicinal plants as an operating environment. Mobile robot’s task in such an
environment is to perform edging of flowerbed’s and passageways’ borders.
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1 JOHDANTO
Robotiikan kehityksellä on olemassa pitkät perinteet. Jo 1800-luvulla, Euroopan
teollisen vallankumouksen aikaan useita robotiikka enteileviä sovelluksia oli löydetty.
Radioaaltojen ja sähkövirran keksimisen myötä tutkijoille avautui paljon uusia
mahdollisuuksia robotiikan kehityksen kannalta. Robotiikan esihistorian katsotaan
päättyneen vuonna 1898, kun serbialais-amerikkalainen fyysikko Nikolai Tesla onnistui
rakentamaan radioaalloilla ohjattavan veneen. Kuitenkin tärkeimmät teknologiset
edistysaskeleet robotiikassa otettiin 1950-luvulla sähkömekaanisten järjestelmien ja
elektroniikan kehittyessä. (Huttunen 2004: 4.)
Vuonna 1955 tuli ilmi yksi robotiikan tärkeimmistä innovaatioista, kun Denavit ja
Hartenberg keksivät tavan esittää ns. kinemaattisia ketjuja homogeenisten matriisien
avulla. Robotiikassa kinemaattinen ketju käsittää kahden tai useamman toisiinsa
liittyvän mekaanisen komponentin muodostaman hierarkkisen ketjun, jonka osia
yhdistävät

liuku-

tai

kiertonivelet.

Hyvä

esimerkki

kinemaattisen

ketjun

sovelluskohteesta on yksinkertainen robottikäsivarsi. Denavit-Hartenberg –matriisien ja
transistorin keksimistä seurasi automaattisen tietojenkäsittelyn valtava kehitys, joka
mahdollisti tietokoneiden käytön robotiikassa. (Huttunen 2004: 4,5.)
1990-luvulla

tietokonejärjestelmien

laskentateho

oli

jo

sillä

tasolla,

että

tietokonejärjestelmiä pystyttiin kiinnittämään suoraan robottien runkoon. Myös
esimerkiksi digitaalisen signaalinkäsittelyn ja laskennallisen geometrian tutkimuksessa
edistyttiin, jolloin sensoriteknologiaan liittyvät laitteet halpenivat. Edellä mainittujen
seikkojen ansiosta robotiikan tutkimuksessa koettiin merkittävää muutosta ja kehitystä.
(Huttunen 2004: 9.) Kyseinen muutos on vaikuttanut myös oleellisesti tietokoneiden
avulla ohjattujen liikkuvien robottien, eli mobiilirobottien kehittymiseen, sillä
tietokonejärjestelmä kyettiin integroimaan mobiilirobotin runkoon. Lisäksi robotin
anturointiin liittyvien laitteiden halpeneminen on edesauttanut mobiilirobotiikan
tutkimusta.
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Tämän diplomityön tarkoituksena on tehdä yleispätevä vaatimusmäärittelymalli, jota
voidaan hyödyntää mobiilirobotin suunnittelun lähtökohtana. Vaatimusmäärittely
sisältää robotin toimintaan liittyvät suunnitteluparametrit sekä robotin tehtäväkuvauksen
ja toimintaympäristön. Työn aihe valikoitui siten, että Probot Oy tarjosi kyseistä aihetta.
Tämä diplomityö on tehty yhteistyössä Probot Oy:n kanssa. Probot Oy omistaa kaikki
oikeudet modulaarista robotiikkaa koskeviin ideoihin ja toteutuksiin.
Mobiilirobotin spesifioinnissa on oleellista määrittää ympäristön asettamat vaatimukset
suunnittelulle, eli mitkä ympäristön ominaisuudet vaikuttavat mobiilirobotin toimintaan.
Tärkeimmät ympäristön ominaisuudet ovat: maaston upottavuus, maaperän laatu,
alustan kaltevuudet ja esteet. Kirjallisuuskatsauksessa tavoitteena on löytää tausta
siihen, miten maaston upottavuus ja erilaiset vastusvoimat vaikuttavat mobiilirobotin
toimintaan. Katsauksessa esitellään myös nykyisiä mittaus- ja navigointitekniikoita
kenttärobotiikassa.

Lisäksi

katsauksessa

esitellään

robotiikan

soveltamista

maanviljelyyn ja tutustutaan yleisesti robotiikan aihealueeseen. Tässä työssä ei käsitellä
maaston epätasaisuutta.
Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on, että kun tarvittavat tiedot toimintaympäristöstä on
olemassa, mobiilirobotin spesifiointi on mahdollista toteuttaa ja mallista saadaan
tuloksena

suunnitteluparametrit.

Tällöin

suunnittelija

saa

valmiit

lähtötiedot

mobiilirobotin suunnittelua varten vaatimusmäärittelylomakkeelle kirjattuna. Tässä
työssä ei siis suunnitella mobiilirobottia, vaan esitellään malli, jolla lähtötiedot kerätään
mobiilirobotin suunnittelua varten. Mobiilirobotin toimintaan liittyviä keskeisiä
käsitteitä ovat: liikennöitävyys, ohjattavuus ja maaston kuljettavuus.
Tämä diplomityö on tarpeellinen, koska aiempia tutkimuksia mobiilirobotin
vaatimusmäärittelyyn liittyen ei ole tiedossa. Tutkimuksella pyritään tuomaan uusia
mahdollisuuksia

mobiilirobottien

suunnitteluun

ja

helpottamaan

suunnittelun

aloittamista, sillä varsinaista yleistä ohjekirjaa mobiilirobottien suunnittelua varten ei
ole olemassa.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS
Tässä luvussa esitellään robotiikan soveltamisen nykytilannetta maanviljelyyn ja
tutustutaan yleisesti robotiikkaan, mobiilirobotiikkaan ja autonomiseen robotiikkaan.
Luvussa käydään myös läpi toimilaitteisiin ja antureihin liittyviä määritelmiä sekä
esitellään Society of Automotive Engineers:n suosittelema koordinaatisto.

2.1 Robotiikan soveltaminen maanviljelyyn nykypäivänä
Nykyaikainen

maanviljelys

perustuu

monelta

osin

digitaalisesti

ohjattujen

apuvälineiden käyttöön. Maanviljelyä varten on kehitetty sekä osittain, että täysin
automaattisia laitteita laajalla skaalalla esimerkiksi mittaukseen, istuttamiseen,
sadonkorjuuseen, lajitteluun ja pakkaamiseen (Tobe 2014). Kuvassa 1 on esiteltynä
moderni sveitsiläinen peltorobotti, jonka tehtävänä on kitkeä rikkaruohoja pellosta.

Kuva 1. EcoRobotixin testauksessa olevalla peltorobotilla on hyvä energiahyötysuhde
ja siinä käytetään kehittynyttä anturiteknologiaa. Robotin päätehtävänä on
tunnistaa rikkaruohot ja kitkeä ne nopeasti robottikäsivarsia käyttäen. (Tobe
2014.)
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Peltotyöt suurilla pinta-aloilla ovat ihmiselle äärimmäisen raskaita suorittaa. Tämän
vuoksi tilanomistajat ja maanviljelijät ovat kiinnostuneita robottiyrityksien tarjoamista
ratkaisuista helpottamaan raskaita töitä. Maanviljelijät pystyvät suorittamaan robottien
anturoinnin avulla mittauksia peltojen pinta-aloista sekä ottamaan näytteitä pellon
maaperästä ja kasvillisuudesta. Maanviljelijöillä on myös käytössä ohjelmistoja ja
esimerkiksi robotin avulla kuvattuja maanmittauskarttoja ja dataa helpottamaan pellolla
suoritettavia töitä. (Tobe 2014.) Kuvassa 2 on esiteltynä laite, jolla voidaan tehdä
ilmakuvausta.

Kuva 2.

Agribotixin hornetilla voidaan kuvata ja käsitellä korkean resoluution kuvia
sekä karttoja. Täysin autopilottia käyttävässä hornetissa on käytössä
useampia antureita ja sillä voidaan myös tuottaa tarkkuuskarttoja, josta
voidaan arvioida lannoitteen määrää pellossa. Laite on valmistettu
tilanhoitajien, suurten teollisten maatilojen sekä agronomien testattavaksi.
(Tobe 2014.)
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Lentävien

laitteiden

käytössä

on

kuitenkin

rajoitteita

johtuen

vaihtelevista

sääolosuhteista. Tämän vuoksi on yleensä varmempaa käyttää maassa liikkuvia pyörillä
kulkevia laitteita. Päämääränä robotiikan liittämisessä maanviljelyyn on saada käyttöön
täysin autonomisia robotteja, jotka pystyvät työskentelemään täysin itsenäisesti.
Autonomisesti toimivien robottien saaminen maanviljelykäyttöön on haaveena
tulevaisuutta ajattelevilla maatilan omistajilla ja niiden suunnittelu kiinnostaa myös
useita nykypäivän yrityksiä. (Tobe 2014.) Täysin autonomisten maatalousrobottien
suunnittelu ja kehitystyö on hyvin haasteellinen, mutta nouseva tekniikan ala. Suuren
kansainvälisen kilpailun takia robotiikka myös kehittyy nopeasti. Kuvassa 3 on
esitettynä autonominen peltorobotti, jolla voidaan suorittaa useita eri toimintoja.

Kuva 3.

Amazone-Werke Gmbh:n valmistama autonominen BoniRob peltorobotti.
Kevytrakenteisella monitoimirobotilla pystytään muun muassa kitkemään,
lisäämään lannoitetta ja keräämään mittaustietoa maaperästä. (Tobe 2014.)
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2.2 Yleistä robotiikasta
2.2.1 Yleistä roboteista
Useimmiten ihmisille muodostunut mielikuva roboteista on lähtöisin tieteiselokuvista.
Kuitenkin robotiikka on tullut ajan myötä ihmisille yhä arkipäiväisemmäksi muun
muassa

palvelurobotiikan

ansiosta,

vaikka

pääasiassa

robotit

toimivatkin

teollisuuskäytössä. Teollisuusroboteilla on merkittävä asema pitämään yllä yritysten
kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla. Robottien käytössä tärkein rooli on kuitenkin
ihmisellä. Ihminen vastaa järjestelmien suunnittelusta, kokoamisesta, laitteiden
ohjelmoinnista ja kunnossapidosta. Robotiikassa yhdistyy muun muassa konetekniikan,
sähkötekniikan ja tietokonetekniikan osaaminen. (Robotiikka 2008: 2.)
2.2.2 Mobiilirobotiikka
Mobiilirobotit, eli liikkuvat robotit ovat älykkäitä ja itsenäisesti toimivia koneita.
Mobiilirobottien

avulla

pyritään

korvaamaan

teollisuusrobottien

huonoa

liikkumiskykyä. Mobiilirobotin liikkuminen ei ole teollisuusrobotin tapaan rajattu
yhteen

työpisteeseen,

vaan

se

kykenee

toimimaan

tehokkaasti

koko

toimintaympäristössään. (Suopuro 2012: 20.)
Tyypillisimmät mobiilirobotit liikkuvat pyörillä ja niiden toimilaitteilla on oma
voimanlähde. Toimilaitteisiin voi olla kiinnitettynä käsivarsi, jossa voi olla integroituna
erilaisia työkaluja. Teollisuudessa yleisesti käytetty esimerkki mobiilirobotista on AGV,
eli Automatically guided vehicle. Suomessa näitä mobiilirobotteja kutsutaan
vihivaunuiksi. Teollisuuden vihivaunu on esiteltynä kuvassa 4. Teollisuudessa
keskeinen ongelma on kohteet, joissa vaurioiden ja virheiden todennäköisyys on suuri ja
korkeatasoisia kuljettajia ei ole tarpeeksi. Siksi näihin sovelluksiin pyritään puuttumaan
ensimmäisenä, automatisoimalla itsenäisiä työkoneita. (Suopuro 2012: 21.)
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Kuva 4.

Teollisuuden vihivaunu (Wikipedia 2010).

Mobiilirobottien sovellusalueita ovat muun muassa (Suopuro 2012: 21):
-

kuljetukset,

-

rakentaminen ja purkaminen,

-

palontorjunta- ja pelastustehtävät,

-

kaivokset ja satamat,

-

maa- ja metsätalous,

-

vedenalaiset tehtävät,

-

vartiointi ja opastus,

-

siivous,

-

satelliittien huoltotehtävät,

-

maanpuolustus.
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Mobiilirobotti tarvitsee autonomista, eli itsenäistä liikkumista varten monipuolisen
aistinjärjestelmän. Tyypillisiä aistinjärjestelmiä ovat muun muassa (Suopuro 2012: 22):
-

odometria, jossa mitataan pyörien pyörimisnopeutta ja arvioidaan suuntaa
pyörien nivelten asennosta,

-

etäisyysanturit, joilla mitataan etäisyyttä esteisiin,

-

liike- ja kulmanopeuden mittaus kuudessa vapausasteessa, eli inertiaanturijärjestelmä,

-

näköjärjestelmät.

Robotin navigointijärjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta aistinjärjestelmästä.
Oleellista

navigoinnissa

on

tietää

robotin

sijainti

ja

asento

käytettävässä

koordinaatistossa. Ulkoympäristössä toimiville roboteille voidaan käyttää GPSpaikannusta. Sijaintitiedon tukena voidaan tarvittaessa myös käyttää luonnollisia
maanmerkkejä navigoinnin helpottamiseksi. Navigointijärjestelmän lisäksi, robotilla on
oltava myös ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmän tehtävänä on suunnitella reitti ja
toteuttaa robotin ohjaus navigoinnin ympäristöhavaintojen mukaan. Robotin on
pystyttävä myös ohittamaan sen reitille tulevia esteitä. (Suopuro 2012: 22.)
Robotin liikkumismekanismin valinta on oleellinen osa mobiilirobotin suunnittelua.
Erilaisia

vaihtoehtoja

hyppiminen,

liikkumismekanismiksi

liukuminen,

uiminen,

on

lentäminen

muun
ja

muassa

rullaaminen.

käveleminen,
Yleisimmin

mobiilirobottien liikkumistapana käytetään pyöriä. Pyörien käytössä etuna on korkea
hyötysuhde tasaisella ja kovalla alustalla. (Suopuro 2012: 22,23.)
Kuvassa 5 on esiteltynä pyörillä kulkeva NOMAD –mobiilirobotti. Robotti matkusti
Atacaman autiomaalla, Chilessä 223.5 kilometriä 45 päivän aikana. Robotti keräsi
matkansa aikana maanäytteitä ja tutki autiomaan maaperää. Maaperä ei saa autiomaassa
juuri lainkaan vettä ja on täysin elotonta. Atacaman autiomaan olosuhteet onkin
verrattavissa Marsin olosuhteisiin. Tämän vuoksi ympäristössä on kannattavaa tehdä

19

mobiilirobottien testausta, mahdollista Marsiin rakennettavan robotin suunnittelua
varten. (Apostolopoulos 2001: 40.)

Kuva 5.

Atacaman autiomaassa tutkimuksessa käytetty NOMAD –mobiilirobotti
(Apostolopoulos 2001: 51).

2.2.3 Autonominen robotiikka
Autonomiset robotit liikkuvat ja toimivat älykkäästi sekä ovat samanaikaisesti
riippumattomia esimerkiksi seurattavasta oppaasta tai teleoperaattorin kontrollista.
Autonomisten robottien sovellusalueita on laajasti tiedustelu- ja tutkimuspuolella.
Ajoneuvoilla tutkitaan avaruudessa, meren alla, maalla ja ilmassa. Autonomista
robotiikkaa voidaan käyttää myös muun muassa kaukokorjaus- ja huoltotehtävissä,
teollisuuden materiaalinkäsittelyssä. Sovelluksena voi olla myös esimerkiksi älykäs
pyörätuoli liikerajoitteisten henkilöiden tueksi. (Cox & Wilfong 1990: 1.)
Edellytyksenä autonomisen robotin navigoinnille on, että se osaa havainnoida
ympäristöään, päivittää sijaintiaan ja ympäristön rakennetta tulkitsemalla jatkuvasti
anturitietoa sekä osaa suunnitella reitin onnistuneesti tunnettujen ja ei-tunnettujen
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esteiden ohi. Nämä yleiset periaatteet pätevät kaikille autonomisille roboteille. Robotin
saavuttaessa tavoiteasemansa, se voi olla määrätty suorittamaan esimerkiksi objektien
käsittelyä, tiedonkeruuta tai näytteenottoa. (Cox & Wilfong 1990: 1.)
Riippumatta siitä, että autonomiselle robotille syötetään systemaattista tietoa sen
ympäristöstä, kohina aiheuttaa pysyvän ongelman. Ajoneuvojen sensorien saama tieto
sisältää aina jonkin verran kohinaa. Odometriset sensorit ottavat häiriötä jopa pienestä
alustan aaltoilusta ja ultraääniantureiden peiliheijastus huonontaa mittatiedon laatua.
Lisäksi televisiokameroissa esiintyy paljon kohinaa ja matalan tason ominaisuuksien
havaitsemisalgoritmit ovat kehnoja. Autonomisen robotiikan tutkimus pyrkiikin
uudistamaan järjestelmiä siten, että ne ovat mahdollisimman luotettavia ja kestäviä
kohinasta huolimatta. (Cox & Wilfong 1990: 2.)

2.3 Toimilaitteisiin ja antureihin liittyviä määritelmiä
Anturi
Anturi koostuu tuntoelimestä, johon mitattava ilmiö kohdistuu. Lisäksi anturissa on
mittamuunnin, jolla muunnetaan mitattavan suureen mittausarvot mittausviestiksi sekä
mittalähetin, jonka avulla mittausviesti pystytään muuntamaan standardin mukaiseksi
lähtöviestiksi (esim. 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, -5-+5 V, -10-+10 V, 0-20 mA, 4-20 mA).
(Honkanen 2003.) Anturit keräävät tuntoelimen avulla tietoa laitteen lähettämästä
signaalista (Airila 1993: 4.1).
Kaistanleveys
Kaistanleveydellä tarkoitetaan kahden taajuuden erotusta, jotka muodostavat tietyn
yhtenäisen taajuusalueen eli kaistan. Kaistanleveys ilmaisee siis kuinka suurella
taajuusalueella anturi pystyy toimimaan. (Airila 1993: 4.1.) Kaistanleveyden ylemmän-
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ja alemman rajataajuuden geometrinen keskiarvo on nimeltään keskitaajuus.
Kaistanleveys ja kaistanleveyden keskitaajuus voidaan laskea seuraavilla kaavoilla
(Wikipedia 2016.):
Kaistanleveys
B = f2 – f1,

(1)

, missä
f1 = Kaistanleveyden alempi rajataajuus [Hz] ja
f2 = Kaistanleveyden ylempi rajataajuus [Hz].
Kaistanleveyden keskitaajuus
ƒ0 = √𝑓1 · 𝑓2

(2)

, missä
ƒ0 = Kaistanleveyden keskitaajuus [Hz] (Wikipedia 2016.)
Kaistanleveyden ylempi rajataajuus ilmoittaa suurimman toimintataajuuden arvon, millä
toimilaitteen synnyttämän liikkeen amplitudi ei pienene huomattavasti. Toimilaitteen
liike on sinimuotoista. Kaistanleveyden perusteella voidaan myös arvioida anturin
kykyä käsitellä eri taajuisia signaaleja. (Airila 1993: 4.1.)
Resoluutio
Erotustarkkuudella, eli resoluutiolla tarkoitetaan lähtöviestin pienintä askelmuutosta,
kun mittausarvo muuttuu jatkuvasti. Toimilaitteessa pienin mahdollinen liike, joka sillä
pystytään toteuttamaan tarkoittaa siis käytännössä resoluutiota. (Airila 1993: 4.1.)
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Hystereesi
Hystereesi on ero eli viive lähtöviestien välillä samalla mittausarvolla mitattaessa
suurenevien ja pienenevien arvojen suuntaan. Hetkellisen suureen arvo ei riipu
pelkästään vain tällä hetkellä vaikuttavista tekijöistä, vaan lisäksi suureen aikaisemmista
arvoista. Näin ollen tiettyä todellista arvoa vastaava mittausarvo muuttuu eri tavalla
siirryttäessä kasvavaan suuntaan kuin siirryttäessä vähenevään suuntaan. Kuvassa 3
nähdään miten hystereesi kuvaa mittausarvon riippuvuutta siitä, kummasta suunnasta
todellista arvoa lähestytään. (Suitia 2001.)

Kuva 6.

Mittausarvon riippuvuus todellisen arvon lähestymissuunnasta (Suitia 2001).

Anturin aikavakio
Anturin aikavakio ilmaisee, kuinka kauan lähtöviestillä kestää saavuttaa 63,2 %
loppuarvostaan, kun mittausarvolle tehdään askelmuutos (Airila 1993: 4.1).
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Lineaarisuus
Lineaarisen toimilaitteen ulostulon ja sisäänmenon suhde on vakio, eli käytännössä
täysin lineaarisessa systeemissä ohjauksessa syntyvä muutos aiheuttaa yhtä suuren
muutoksen sen ulostulossa. Lisäksi toimilaitteen käyttäytyminen voi riippua monista
tekijöistä, joita ei välttämättä aina ole helppo huomata. (Kantola 2005: 19.)
Epälineaarisuus
Kun anturin lähtöviestille on piirretty ideaalisuora, epälineaarisuus kertoo lähtöviestin
poikkeaman kyseisestä ideaalisuorasta (Airila 1993: 4.1).
Toistettavuus
Toistettavuus ilmaisee anturin kyvyn toistaa lähtöviesti samalla mittausarvolla
mittausolojen pysyessä vakiona (prosentteina mittausalueesta) (Metropolia 2010).
Käytännössä toistettavuus tarkoittaa kuinka hyvin anturi pystyy säilyttämään
tarkkuutensa (Honkanen 2003).
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2.4 Renkaan voimat ja momentit
Tässä luvussa esitellään Society of Automotive Engineers:n suosittelema koordinaatisto,
joka on yleispätevä malli robotiikan sovelluksissa. Koordinaatiston päämääränä on
selittää renkaan ominaisuudet sekä sen sisältämät voimat ja momentit. Koordinaatisto
on esiteltynä kuvassa 7. (Wong 2008: 7.)

Kuva 7.

Renkaan ominaisuudet ja sen sisältämät voimat ja momentit (Wong 2008: 7).

Koordinaatiston origo on renkaan kontaktin keskipiste. X-akseli on renkaan tason ja
maan tason leikkauskohdassa ja sen positiivinen suunta on eteenpäin. Z-akseli on
kohtisuorassa maan tasoa vastaan ja sen positiivinen suunta on alaspäin. Y-akseli on
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maan tasossa ja sen suunta on määrätty tekemään koordinaatistosta suorakulmainen ja
oikeakätinen. (Wong 2008: 8.)
Kolme voimaa ja kolme momenttia vaikuttaa renkaaseen maasta. Vetävä voima Fx on
renkaaseen kohdistuvan resultanttivoiman x-suuntainen komponentti. Poikittaisvoima
Fy on komponentti Y-suunnassa ja normaalivoima Fz on komponentti Z-suunnassa.
Kallistusmomentti Mx on renkaaseen X-akselin ympäri vaikuttava momentti.
Vierintävastusmomentti My on momentti Y-akselin ympäri ja palautusmomentti Mz on
momentti Z-akselin ympäri. Koordinaatistossa esiintyvät kulmat ovat: luistokulma α ja
kallistuskulma γ. Luistokulma α on vetävän voiman Fx ja renkaan kulkusuunnan välinen
kulma. Kallistuskulma γ on pyörän tason ja XZ-tason välinen kulma. (Wong 2008: 8.)
Mallin avulla voidaan kuvata, että normaalipaineen keskiön pituussuuntainen siirtymä
on vierintävastusmomentin ja normaalikuormituksen suhde sekä poikittaissuuntainen
siirtymä on kallistusmomentin ja normaalikuormituksen suhde. Leikkausjännityksien
pinta-ala renkaan kontaktipinnalla kuvaa vetävää- ja jarruttavaa voimaa. Sivuttaisvoima
rengas-maa kontaktipinnalla on koordinaatistossa esiintyvien molempien kulmien
funktio. (Wong 2008: 8.)
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3 NYKYISET MITTAUS- JA NAVIGOINTITEKNIIKAT
KENTTÄROBOTIIKASSA
Havainnointiin

perustuvien

sensorien

merkitys

on

ollut

hyvin

merkittävä

kenttärobotiikan kehityksessä. Kuitenkaan perinteiset sensorit eivät yleensä yksin riitä,
kun kehitellään nykyaikaisia autonomisia robottien alustoja. Nykyaikaiset robotit
suunnitellaan toimimaan entistä pidemmän aikaan vaikeammissa olosuhteissa ja
ympäristöissä, joissa esimerkiksi näkyvyys voi olla heikkoa sumun takia. (Peynot et al.
2015: 1.)
Modernit

robottiapplikaatiot

aikaisemmin.

Tämän

vuoksi

vaativat

myös

ympäristön

parempia

ympäristömalleja

havainnointi

vaatii

kuin

kehittyneempää

sensoritekniikkaa, jolla voidaan toimia monipuolisesti eri sähkömagneettisilla
taajuuksilla näkyvän spektrin ulkopuolella. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset tutkat,
lämpökamerat, hyperspektri- ja multispektrikamerat sekä kaikuluotaimet. Uusimmissa
kenttäroboteissa on käytetty lisäksi infrapunakuvantamista, jonka avulla robotit pystyvät
toimimaan yöaikana, voivat kulkea savupilvien lävitse ja pystyvät paikoittamaan teitä
hiekkamyrskyn keskellä käyttäen millimetriaaltotutkia. (Peynot et al. 2015: 1.) Tässä
luvussa

käydään

läpi

yleisesti

kenttärobotiikassa

käytettäviä

mittaus-

ja

navigointitekniikoita.

3.1 Millimetriaaltotutkan käyttö robotin navigoinnissa
Millimetriaaltotutkat ovat käytännöllisiä nykypäivän sisä- ja ulkotilojen autonomisissa
kenttäroboteissa. Millimetriaaltotutkien etuna on muun muassa pitkä kantama hyvällä
kulmaresoluutiolla. Tutkan merkittävänä etuna on, että sen lähettämä säde lävistää
hyvin jopa usvan, savun tai sumun. Esimerkiksi FMCW –tutkan avulla voidaan tuottaa
noin 30 cm:n etäisyyden erottelutarkkuus ja 1.5 astetta leveä säde pallokoordinaatistossa
(azimuth), toimintataajuuden ollessa 94 GHz ja tutkan antennin halkaisijan ollessa 150
mm. Näin ollen tutkan ympärillä olevan maaperän kartta voidaan mallintaa
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kaksiulotteisessa koordinaatistossa. Kyseinen mallinnus on esitettynä kuvassa 8.
(Brooker et al. 2014: 1.)

Kuva 8.

Vasemmalla puolella on ilmakuva ja oikealla puolella on kaksiulotteinen
millimetriaaltotutkalla saatu kuva. Kuva luodaan tutkaamalla millimetriaaltoa
joka voidaan visualisoida saadun kaikutehon perusteella. Tasainen maasto on
kuvattuna mustalla värillä rajatulla alueella. (Brooker et al. 2014: 2.)

Millimetriaaltotutkasta saadun 2D-kuvan heijastavuuden perusteella voidaan arvioida
maaperän pinnankarkeutta. Kuvasta 8 (b) voidaan päätellä, että mitä alhaisempi
heijastavuus on, sitä sileämpi pinta on kyseessä. (Brooker et al. 2014: 1.)

3.2 Maaston luokitus ulkoympäristössä
Robottien soveltaminen ihmisympäristöön, jossa on olemassa paljon esteitä, vaatii
robotin liikkumiselle tarkkuutta. Varsinkin robotin kyky väistää esteitä on suuressa
asemassa tällaisessa ympäristössä. Sisä- ja ulkotiloissa käytettäviä etäisyystutkia
voidaan käyttää sekä kaksi-, että kolmiulotteiseen navigointiin. Kaksiulotteinen
sensoritekniikka ei tosin ole yhtä tarkkaa, joten 3D-tutkaamista suositellaan
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ensisijaisesti käytettäväksi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 3D-laserskannerit ja 3Detäisyysmittarit. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 1.)
Maaston luokitukseen on olemassa useita eri menetelmiä autonomisille robottialustoille.
Maastonluokituksessa tunnistamiseen ja havainnointiin käytetään yleensä kuvaamiseentai laseriin perustuvia mittalaitteita. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 1.) Seuraavana
tässä luvussa käydään läpi erilaisia maastonluokituksen menetelmiä ja käsitteitä.
3.2.1 Kuvaan perustuva maastonluokitus
Kuvaan perustuvassa maastonluokituksessa käytetään yleisesti yksittäistä stereonäköä
tai digitaalista- ja infrapunakameraa yhdistettynä. Stereonäön avulla voidaan ottaa
talteen robotin ylikulkemia alueita kameran ottamasta videokuvasta. Kuitenkin maan
pinnan alla olevat ”ei tunnistettavat alueet”, eli niin sanotut negatiiviset esteet ovat
ongelmallisia, mikäli maastonhavainnoinnissa käytetään ainoastaan stereonäköä. Tämän
takia

robotin

havainnointikyky

on

huomattavasti

parempi,

kun

yhdistetään

lämpökameroiden ja stereonäön käyttö. Infrapunakameran avulla negatiiviset esteet
nähdään lämpimämpinä kohtina verrattuna muuhun ympäristöön. (Häselich et al. 2013:
2.)
Niin sanotuilla ”Time-of-flight” (ToF), eli lentoaikamenetelmää käyttävillä kameroilla
pystytään myös tekemään kantamamittausta kuvapohjaisen tunnistuksen avulla. ToF –
kameroiden

avulla saadaan korkealla kuvataajuudella mittadataa

tutkittavasta

ympäristöstä. Tällä hetkellä kyseisten kameroiden käyttö ulkotiloissa on valitettavasti
todettu ongelmalliseksi, sillä auringonpaiste häiritsee kameran toimintaa. ToFkameroiden kehittyessä, niitä pystynee käyttämään myös auringon paistaessa
mittausympäristössä. ToF –kameran toimintaa on kuvattuna kuvassa 9. (SantamariaNavarro et al. 2014: 1.)
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Kuva 9.

Vasemmassa yläkulmassa robotti havaitsee esteen sen etuosaan sijoitetun
ToF –kameran avulla. Oikealla on esiteltynä ToF -kameran toimintaperiaate:
Havaittu este on kuvattu punaisella värillä ja ylitsekuljettavat alueet on
merkattu vihreällä värillä. Vaaleanpunainen alue kertoo, kuinka suurella
säteellä robotin täytyy kiertää este, päästäkseen mustalla värillä merkattuun
maaliin. Vasemmalla alhaalla on ToF – kameran ottama lähikuva.
(Santamaria-Navarro et al. 2014: 2.)

ToF –kameroiden havainnointi perustuu käytännössä infrapunavalon käyttöön. Kuten
aiemmin tässä luvussa mainittiin, tehty etäisyysmittaus häiriintyy auringonvalon takia.
Ongelman ratkaisuna ulkona käytettävät laitteet tarvitsevat algoritmeja, joilla voimakas
taustavalaistus pyritään estämään. Seuraavana on esiteltynä erilaisia keinoja esimerkiksi
suodattaa ja parantaa ToF –kameran käytettävyyttä voimakkaassa taustavalaistuksessa.
(Santamaria-Navarro et al. 2014: 4.)
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Amplitudisuodatus
Amplitudisuodatuksella poistetaan ne 3D-pisteet, jotka on luettu epätarkemmalla
amplitudilla kuin kynnysamplitudi. Suuremmalla amplitudilla saadaan varmempaa
mittadataa, sillä käyttämällä kynnysamplitudia saadaan hylättyä ylimääräinen data, joka
sisältää esimerkiksi vähän heijastavat esineet ja kaukana olevat objektit. (SantamariaNavarro et al. 2014: 4.)
Keskiarvosuodatus
Keskiarvosuodatuksella integroidaan mittalaitteen muodostaman pistejoukon jokaista
pikseliä ajanjaksoina ja pidetään samanaikaisesti z-suuntainen etäisyys vakiona.
Suodatuksen avulla saadaan tasattua ulostuloa siten, että esteiden havainnointiin menevä
viive pienenee. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 5.)
Pistejoukon näytteistys
Pistejoukon tiheys määrittää kuinka paljon viivettä laskennassa tapahtuu. Käytännössä
näytteistyksellä saadaan pienennettyä ulostuloresoluution sisältämiä pisteitä. Esteiden
havainnoinnissa näytteistyksellä on suuri merkitys, sillä kaikki mittalaitteen pisteet eivät
ole oleellisia. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 5.)

Tuntemattomien havaintojen suodatus
Tuntemattomien havaintojen suodatuksessa tehdään laskenta ja arviointi sisääntulodatan
pisteparien etäisyyksistä. Suodatuksessa suoritetaan keskineliöetäisyyden laskenta
kaikille pistepareille k. Laskennan tuloksena oletetaan, että saatu jakauma on χ2.
Standardia erosuuretta voidaan tällöin tarkastella vieraana havaintona ja säätää saadusta
datasta. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 5.)
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Normaali estimointi
Normaalissa estimoinnissa käytetään paikallista orientaatiota määrittämään robotin
ylikuljettavia alueita. Tällöin niin sanottu normaali orientaatio on lähes kohtisuorassa
robotin peittoalueeseen nähden. Esteet kuvataan normaalissa estimoinnissa epätasaistentai tasaisten suuntaviivojen avulla. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 5.) Normaalin
estimoinnin periaate on esiteltynä kuvassa 10.

Kuva 10. Normaalissa estimoinnissa ylikuljettavat alueet on merkittynä vihreillä
nuolilla ja ei-ylikuljettavat alueet on merkittynä punaisilla nuolilla
(Santamaria-Navarro et al. 2014: 5).
Robustisessa navigoinnissa oleellista on, että esteiden tarkan havainnoinnin lisäksi on
pystyttävä tunnistamaan maastosta mahdolliset aukot. Tällaiseen tunnistukseen
vaaditaan sen verran datan prosessointia, että voidaan määrittää kerätyn datan määrä
tietyllä alueella. Tunnistuksessa robotin edessä oleva alue jaetaan kolmeen eri osaalueeseen. Osa-alueissa oleva rekisteröity data voidaan analysoida tehdyn tunnistuksen
perusteella. Tällöin mahdollisen reiän tunnistuksen jälkeen voidaan luoda virtuaalinen
pistejoukko kyseisestä esteestä simuloinnin avulla. Kyseinen tunnistusperiaate on
esiteltynä kuvassa 11. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 5.)
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Kuva 11. Robotin edessä oleva alue on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen. Menetelmällä
kyseisten osa-alueiden datan määrä analysoidaan ja analysoinnin perusteella
voidaan arvioida reiän sijainti tiellä. (Santamaria-Navarro et al. 2014: 5.)

3.2.2 Laseriin perustuva maastonluokitus
Laseriin perustuvassa maastonluokituksessa käytetään havainnointilaitteena niin
sanottuja LRF-, eli laseretäisyystutkia. Kyseiset tutkat toimivat sekä 2D:nä, että 3D:nä.
K. Wurm käyttää 2D-laseretäisyystutkan remissioarvoa niin sanotussa “pan-tilt”
yksikössään 3D-skannauksessa. Kyseisellä menetelmällä pystytään erottelemaan
maastosta ruohontyyppinen kasvillisuus ja robotille päällystettyä tietä edullisena
kulkuväylänä. D.F. Wolf käyttää robotissaan 2D laseretäisyystutkaa orientoituna
maahan. Tällöin robotti kykenee rekisteröimään dataa ajotapahtuman aikana piirtäen
samanaikaisesti 3D-karttoja niin sanotun Hidden Markov –mallin avulla. Kyseisellä
menetelmällä voidaan erotella maastosta tasaisia alueita, oli kyse sitten ruohoisesta,
soraisesta tai muista esteistä koostuvasta maastosta. (Häselich et al. 2013: 2.)
N.

Vandapel

käyttää

maastonluokituksen

etäisyysmittauksessa

3D

segmentointitekniikkaa, jossa mittatiedot luokitellaan kolmeen eri segmenttiluokkaan.
Menetelmän avulla vallitsevasta ympäristöstä voidaan tehdä esimerkiksi pinta- ja
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rautalankamalleja kuvaamaan maastoa. Kyseinen tekniikka on toiminut niin sanotulla
stationäärisellä

3D-sensorilla.

Lisäksi

tekniikkaa

on

testattu

onnistuneesti

mobiilialustalla, johon on kiinnitettynä pyörivä 2D-skannausjalusta. C. Ye ja J.
Borenstein ovat tehneet algoritmin maastokartoille 2D laseretäisyystutkan avulla.
Heidän menetelmässään laseretäisyystutka on kiinnitettynä robotin etuosaan ja
suunnattu alaviistoon osoittaen. Myös tällä menetelmällä voidaan piirtää reaaliaikaista
maastokarttaa robotin suorittaman ajon aikana. (Häselich et al. 2013: 2.)
R. Manduchi on tehnyt kokeellista tutkimusta esteiden tunnistuksesta ja havainnoinnista
väristereokameran sekä 2D-laseretäisyystutkan avulla. Menetelmässään hän käyttää
väreihin perustuvaa luokitusjärjestelmää ja algoritmia, jolla voidaan analysoida laserin
mittadataa ruohon sekä esteiden välillä. (Häselich et al. 2013: 3.)
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4 MOBIILIROBOTIN LIIKENNÖITÄVYYS
Toistaiseksi ei ole olemassa teoriaa, menetelmää tai ohjekirjaa mobiilirobotin
systemaattista suunnittelua varten. Tässä luvussa pyritään esittelemään erilaisten
vastusvoimien
Liikevastuksien

vaikutusta

mobiilirobotin

määrittämiseen

toimintaan

tarvittavat

käyttöympäristössä.

parametrit

kertovat,

mitä

toimintaympäristöstä tulee tietää, jotta robotin toimilaitteet on mahdollista mitoittaa.
Tässä luvussa esitellään myös teoria, jossa maaston upottavuuden avulla voidaan
arvioida mobiilirobotin renkaiden leveys ja halkaisija.

4.1 Käsitteitä
Tässä kappaleessa käsitellään mobiilirobotin toimintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Kappaleen tarkoituksena on esittää lukijalle oleellista taustatietoa mobiilirobotin
liikennöitävyyteen, ohjauskykyyn ja maaston kuljettavuuteen liittyen.
4.1.1 Liikennöitävyys
Robotin liikkymiskyvyn päämääränä on saada aikaan vetoa, jotta robotti pääsee
liikkeelle. Robotin liikkuessa eteenpäin, esteet voivat ilmetä erilaisina vastuksina.
Tällaisia vastuksia voi olla muun muassa maaperän tiivistymisestä tai raivaamisesta
aiheutuva vastus, sisäisistä häviöistä aiheutuva vierintävastus sekä esteiden ja
kaltevuuksien tunnistuksesta johtuva vastus. Robotin vedon ja liikevastusten välistä
eroa kutsutaan robotin vetokyvyksi.

Vetokyky on keskeinen suure robotin

suorituskyvyn yhteydessä. (Apostolopoulos 2001: 12.)
Liikennöitävyyden
samanaikaisesti

konfiguroinnissa
minimoidaan

maksimoidaan

liikevastusvoimat.

maaperän
Lisäksi

työntövoima

robotin

ja

vetokyvyn

maksimoinnilla saadaan robotille paremmat valmiudet kiivetä esimerkiksi rinteiden ja
esteiden

ylitse.

Robotin

määritysparametreihin

on

operoidessa

useammissa

maasto-olosuhteissa,

optimoitava

keskimääräinen

vetävä

sen

suorituskyky.
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Liikennöitävyyden konfiguroinnin tavoitteena on minimoida kaikki mahdolliset
ympäristön aiheuttamat tehohäviöt. Optimointi on erittäin tärkeää, sillä se lopulta
vaikuttaa

robotin

toimilaitteiden

valintaan

ja

elektroniikan

suunnitteluun.

(Apostolopoulos 2001: 12.)
4.1.2 Ohjauskyky
Robotin ohjauskyvyllä tarkoitetaan robotin kykyä vaihtaa suuntaa, väistää esteitä ja
navigoida vaikeissa ympäristöissä. Ohjausjärjestelmän konfigurointi liittyy olennaisesti
robotin liikkumiskyvyn kokoonpanoon, koska ohjausjärjestelmällä on merkittävä
vaikutus robotin paikannus- ja navigointiominaisuuksiin. Robotin ohjausliikkeiden
suorittaminen ajon aikana vaatii yleensä enemmän energiaa ja pitoa kuin tavalliseen
suoraviivaiseen ajoon kuluu. Ohjauksen suorittamat käännökset aiheuttavat voimia ja
momentteja, jotka kuormittavat robotin osajärjestelmiä. (Apostolopoulos 2001: 29.)
4.1.3 Maaston kuljettavuus
Maaston

kuljettavuus

tarkoittaa

robotin

kykyä

selviytyä

vaikeista

maastonominaisuuksista ilman, että sen vakaus ja liike häiriintyy. Maaston kuljettavuus
liittyy robotin havainnointiin ja autonomiseen navigointiin, joiden toteutus riippuu
liikkumisen kyvystä sopeutua epävakaaseen maastoon. (Apostolopoulos 2001: 34.)
Nousukyvyllä tarkoitetaan suurinta rinnettä, jonka robotti pystyy kiipeämään
menettämättä sen staattista vakautta ja pysäyttämättä sen käyttövoimaa. Lisäksi
rajoituksena on, että maaperän vahvuus mahdollistaa tarvittavan työntövoiman, jotta
liikkuminen ylös rinnettä on mahdollista. Nousukyvyn konfiguroinnissa analysoidaan
staattisen vakauden, sovelletun käyttömomentin ja maaperän työntövoiman aiheuttamia
rajoituksia. (Apostolopoulos 2001: 34.)
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4.2 Maaston upottavuus
Maastossa ajavan robotin pyörät ovat taipuvaiset painumaan maaperään. Upottavuuden
määrään vaikuttaa oleellisesti maaperän geofysikaaliset ominaisuudet ja pyörien mitat,
muoto, jäykkyys sekä kuormitus. Pyöriä voi olla kahta eri laatua. Jäykkiä pyöriä ovat
pyörät, joiden vierintähalkaisija ja poikkipinnan muoto eivät muutu kuormituksen
muuttuessa.

Päinvastoin,

joustavat

pyörät

”taipuvat”

vähintään

10

%

vierintähalkaisijansa verran. Jäykät pyörät on useimmiten valmistettu umpinaisesta
kovasta metallista ja niissä käytetään lujia ei-metallisia renkaita. Vastaavasti joustavissa
renkaissa materiaalina käytetään ohutseinäisiä metallisia- tai ei-metallisia materiaaleja.
(Apostolopoulos 2001: 12.)
Kun korkea-paineinen paineilmarengas kulkee pehmeällä maa-aineksella, se käyttäytyy
jäykän pyörän tavoin. Tämä tunnetaan jäykän pyörän toimintatilana. Vastaavasti, jos
rengas litistyy maa-aineksen kontaktipinnalla, kyseessä on joustavan pyörän
toimintatila. Kuvassa 12 on esiteltynä yleinen tapaus joustavan pyörän upottavuudelle.
Pyörä vajoaa pehmeään maaperään ja taipuu, kun maaperän normaalipaine on suurempi
kuin pyörän kuormitus kosketuspinnalla. (Apostolopoulos 2001: 13.)

Kuva 12. Joustavan
pyörän
upottavuuden
(Apostolopoulos 2001: 12).

malli

pehmeässä

maaperässä
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Kun maaperä ja pyörien kuormitus tunnetaan, kosketuspaine (3) voidaan kirjoittaa
renkaan nimellisen leveyden ja upottavuuden funktiona (Apostolopoulos 2001: 13):
𝑘

𝑝 = (𝑏 𝑐 + 𝑘 𝜙 ) 𝑧 𝑛 ,

(3)

𝑤

missä p on kosketuspaine [N/m2],
bw on renkaan nimellinen leveys [m],
z on pyörän upottavuus [m],
𝑁

𝑘𝑐 on maaperän deformaation koheesiokerroin [𝑚𝑛+1 ],
𝑁

𝑘𝜙 on maaperän deformaation kitkakerroin [𝑚𝑛+2 ] ja
n on upottavuuden eksponentti. (Apostolopoulos 2001: 13.)
Upottavuuden eksponentille n yleinen arvo savelle on 0.5, kuivalle hiekalle 1.1 ja
lumelle 1.6 (Apostolopoulos 2001: 14). Laajempi ja tarkempi taulukko maaperän
geofysikaalisista ominaisuuksista löytyy liitteestä 1.
Jäykän pyörän tapauksessa, upottavuuden maksimi (4) voidaan laskea pehmeässä
maaperässä seuraavasta yhtälöstä (Apostolopoulos 2001: 14):
2

𝑧𝑟𝑤 =

2𝑛+1
3𝑊 cos 𝜃
((3−𝑛)(𝑘 𝑤+𝑏 𝑘 )√𝑑 )
,
𝑐
𝑤 𝜙
𝑤

(4)

missä 𝑊𝑤 on pyörän kuormitus [N] ja
𝜃 on kaltevuuskulma [°].
Yhtälö on johdettu mittauksen perusteella, oletuksella, että pyörän vanteeseen
kohdistuva normaalipaine on yhtä suuri kuin samalla syvyydellä ja samassa
kuormituksessa mitatun laatan pintapaine. Robotin suorituskyky on esitettynä niin, että
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pyörän upottavuus on maaperän parametrien 𝑘𝑐 , 𝑘𝜙 , 𝑛 ja pyörien mittojen 𝑏𝑤 , 𝑑𝑤
funktiona. (Apostolopoulos 2001: 14.)
Joustavalle pyörälle, upottavuuden maksimi (5) saadaan ratkaisemalla (yhtälö 3)
upottavuuden suhteen (Apostolopoulos 2001: 14):
1
𝑛

𝑝
)
𝑘
( 𝑐 +𝑘𝜙 )
𝑏𝑤

𝑧𝑒𝑤 = (

(5)

Upottavuuden yhtälöt ovat olennainen työkalu robotin spesifioinnissa, sillä niiden
avulla voidaan arvioida pyörien määritysparametrit bw ja dw. Edellä mainitut yhtälöt (4)
ja (5) voidaan kirjoittaa pyörän geometristen mittojen suhteen. Jäykälle- ja joustavalle
pyörälle saadaan kokoonpanoyhtälöt (6) ja (7) (Apostolopoulos 2001: 15.):
2

9𝑊 2 cos2 𝜃
2𝑛+1
𝑟𝑤 )

𝑤
𝑑𝑤 (𝑘𝜙 𝑏𝑤 + 𝑘𝑐 ) = (3−𝑛)(𝑧

𝑏𝑤 =

𝑘𝑐
𝑝
( 𝑛 −𝑘𝜙 )
𝑧𝑒𝑤

,

(6)

(7)

missä 𝑧𝑟𝑤 on upottavuuden maksimi jäykälle pyörälle [m] ja
𝑧𝑒𝑤 on upottavuuden maksimi joustavalle pyörälle [m].

Upottavuuden yhtälöiden perusteella voidaan päätellä, että kasvattamalla pyörän
halkaisijaa ja leveyttä, pyörän upottavuus pienenee. Pienipaineisilla paineilmarenkailla
ja erinomaisen joustavilla metallirenkailla, pyörän halkaisija ei käytännössä vaikuta
upottavuuteen. (Apostolopoulos 2001: 14.)
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4.3 Vastusvoimat
Tässä

luvussa

esitellään,

millaisia

liikevastusvoimia

robotti

voi

kohdata

toimintaympäristössään. Liikevastuksien määrittämiseen tarvittavat parametrit kertovat,
mitä toimintaympäristöstä tulee tietää, jotta robotin toimilaitteet on mahdollista
mitoittaa. Oleellisia suureita ovat pintapaine p, pyörän leveys 𝑏𝑤 ja –halkaisija 𝑑𝑤 sekä
upottavuus z.
4.3.1 Maaperän tiivistymisvastus
Maaperän tiivistyminen tarkoittaa pyörän pystysuoraa pituusyksikköä kohti tehtyä työtä,
kun pyörä on painunut maahan sen maksimisyvyyteen. Yksinkertaistetun mallin
perusteella, tiivistymisvastus saadaan yhtälöstä (8) (Apostolopoulos 2001: 21.):
𝑧

𝑘

𝑅𝑐 = 𝑏𝑤 ∫0 𝑚𝑎𝑥 (𝑏 𝑐 + 𝑘𝜙 ) 𝑧 𝑛 𝑑𝑧,
𝑤

(8)

missä 𝑧𝑚𝑎𝑥 on pyörän upottavuuden maksimi [m]
Yksinkertaistetun mallin mukaan samalla syvyydellä z toimivaan pyörään ja tasaiseen
levyyn, joiden leveys on 𝑏𝑤 vaikuttaa yhtä suuri normaalipaine. Todellisuudessa on
havaittu, että normaalipaineen maksimi sijaitsee pyörän alimman kontaktipisteen sijaan
maaperän virtauksen leikkauspisteessä. Normaalipaineen maksimin sijaintia kannattaa
näin ollen tarkastella pyörän luiston funktiona. Kuvassa 13 on esiteltynä maaperän
virtaussuunnat pienillä luiston arvoilla, 100 %:ssa luistossa ja renkaan lukittuessa.
(Apostolopoulos 2001: 21.)
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Kuva 13. Maaperän virtaus käynnissä, 100 %:ssa luistossa ja renkaan lukittuessa
(Apostolopoulos 2001: 22).
4.3.2 Maaperän raivausvastus
Robotin ajaessa maa-alustalla, sen pyörät työntävät edessä olevaa maa-ainesta. Kun
pyörät syrjäyttävät huomattavan määrän maa-ainesta, kyseessä on raivausvastus.
Ilmiössä pyörä puristaa maaperän pintakerroksen tiiviiksi ja pakkaa kompressoitunutta
maa-ainesta pyörän etu- ja takaosaan. Raivausvastuksen on huomattu kasvavan
merkittävästi,

pyörän

leveyden

kasvaessa.

Paksujuoksuisessa

maaperässä,

merkittävimmät energian- ja vedon häviöt johtuvat raivausvastuksesta ja maa-aineksen
laahaamisesta. Kun raivausvastus aiheuttaa merkittäviä energiahäviöitä, suositellaan
käyttämään kapeita, suuren halkaisijan pyöriä. Kapeilla pyörillä saadaan aikaan
enemmän vetoa, sillä suurempi määrä maa-ainesta työntyy pyörien sivuille.
(Apostolopoulos 2001: 23,24.) Laskentakaavat raivausvastukselle löytyy liitteestä (2).

4.3.3 Vierintävastus
Yleisen

määritelmän

mukaan

vierintävastus

Rr

on

renkaan

pystysuuntaisen

kuormituksen ja kokeellisen vierintävastuskertoimen tulo, joka saadaan yhtälöstä (9)
(Apostolopoulos 2001: 24):
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𝑅𝑟 = 𝑓𝑟 𝑊𝑤 ,

(9)

missä Rr on vierintävastus [N],
fr on vierintävastuskerroin ja
Ww on renkaan kuormitus [N].
Vierintävastuskerroin

fr

ja

renkaan

kuormitus

Ww

riippuvat

oleellisesti

suunnitteluparametreista. Vierintävastuskerrointa määrittäessä on otettava huomioon
muun muassa ajonopeus, renkaiden luisto, renkaan materiaali, suunnittelu, rengaspaine,
lämpötila ja kuormitukset sekä maaperän tyyppi. (Apostolopoulos 2001: 24.)

4.3.4 Gravitaatiovastus
Robotin ajaessa rinnettä ylämäkeen, siihen vaikuttaa gravitaatiovastus, joka saadaan
yhtälöstä (10) (Apostolopoulos 2001: 24):
𝑅𝑔 = 𝑊𝑤 sin 𝜃,

(10)

missä Rg on gravitaatiovastus [N]
Ww on renkaan kuormitus [N] ja
θ on rinteen kaltevuuskulma [°]
Gravitaatiovastuksella ja maaston kaltevuuksien määrittämisellä on yhteys, sillä
gravitaatiovastuksen suuruuteen vaikuttaa oleellisesti rinteen kaltevuuskulma θ.
Toimintaympäristön korkeusmallin avulla voidaan määrittää maaston kaltevuus missä
tahansa mittauspisteessä. Gravitaatiovastus on renkaan kuormituksen Ww ja kulman θ
sinin tulo, joten korkeusmallin avulla myös gravitaatiovastus voidaan määrittää missä
tahansa toimintaympäristön mittauspisteessä, kun renkaan kuormitus on tunnettu.
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Robotin kulkiessa vinolla rinteellä, robotin painopisteen sijainti ei ole tarkasti määrätty.
Tällöin gravitaatiovastusvoima pyörille voidaan approksimoida olettamalla, että pyörän
gravitaatiokuorman suuruus on kääntäen verrannollinen kyseisen pyörän kontaktipisteen
etäisyyteen, robotin painopisteen projektiosta kontaktitasolla. Kyseisellä alustalla
toimivan robotin suorituskyky voi olla kriittinen vaatimus suunnittelussa. Tällaisessa
tapauksessa tarvitaan yksityiskohtaista painopisteen sijainnin, pyörien lukumäärän ja
sijoittelun vaikutuksien tarkastelua. Tavoitteena on saada pyörille optimaalisesti
jakautunut gravitaatiokuorma. (Apostolopoulos 2001: 24.)
4.3.5 Esteiden aiheuttama vastus
Kun mobiilirobotti ylittää estettä, renkaan ja ylitettävän esteen välillä on kontaktivoima
𝐹𝑉𝐹 . Esteen ylittämiseen kuluva kokonaisvastus (11) on suuruudeltaan:
𝑅0 = 𝐹𝑉𝐹 cos 𝛼 + 𝐹𝑅𝐹 sin 𝛼 [𝑁]

(11)

Vapaakappalekuvasta (kuva 14) voidaan statiikan avulla ratkaista voima FVF:
∑ 𝐹𝑋 = 0 => 𝐻𝑅 − 𝐹𝑅𝑅 + 𝐻𝐹 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝐹𝑉𝐹 𝑐𝑜𝑠 𝛼 −𝐹𝑅𝐹 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 0
∑ 𝐹𝑍 = 0 => 𝐹𝑉𝑅 + 𝐻𝐹 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝐹𝑉𝐹 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝐹𝑅𝐹 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝑊 = 0
∑ 𝑀𝐶 = 0 => 𝑊(𝑙1 + 𝑥) + 𝐻𝑅 ℎ − 𝐹𝑅𝑅 ℎ − 𝐹(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑥) = 0
(Apostolopoulos 2001: 25.)

(12)
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Kuva 14. Vapaakappalekuva, jossa robotti ylittää estettä etupyörillään (Apostolopoulos
2001: 25).

Jos oletetaan, että maaperän maksimi työntövoima ja vierintävastus voidaan arvioida
yhtälöistä (13):
𝐻 = 𝜇𝛼 𝐹𝑉

(13)

𝐹𝑅 = 𝑓𝑟 𝐹𝑉
Saadaan

tapauksessa,

jossa

robotin

etupyörä

ylittää

ortogonaalisen

esteen,

kokoonpanoyhtälöksi (14):

𝑅𝑜𝐹

=

𝑊(𝑙1 +𝑥)(𝜇𝛼 −𝑓𝑟 )(𝑓𝑟 sin 𝛼+cos 𝛼)
,
(cos 𝛼+𝑓𝑟 sin 𝛼 − 𝜇𝛼 sin 𝛼)(ℎ(−𝜇𝛼 +𝑓𝑟 )+𝑙1 +𝑙2 +𝑥)

(14)
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missä kontaktikulma α ja dimensio x voidaan ilmaista esteen korkeuden h ja renkaan
halkaisijan dw avulla:
sin 𝛼 =

𝑑𝑤 −2ℎ

(15)

𝑑𝑤

2 − (𝑑 2 − 2ℎ)2 . (Apostolopoulos 2001: 26.)
𝑥 = 0.5√𝑑𝑤
𝑤

Kuvassa 15 on esiteltynä toinen tapaus, jossa robotti ylittää esteen takapyörillään.
Tapauksessa, jossa robotin takarengas ylittää esteen, saadaan esteen vastusvoimaksi
(16):

𝑅𝑜𝑅

=

𝑊(𝑙2 −𝑥)(𝜇𝛼 −𝑓𝑟 )(𝑓𝑟 sin 𝛼+cos 𝛼)
(cos 𝛼+𝑓𝑟 sin 𝛼 − 𝜇𝛼 sin 𝛼)(ℎ(𝜇𝛼 −𝑓𝑟 )+𝑙1 +𝑙2 −𝑥)

Kuva 15. Vapaakappalekuva,
jossa
(Apostolopoulos 2001: 26).

robotti

ylittää

(16)

estettä

takapyörillään

45

Erityistapauksessa,

jossa

robotin

eturenkaat

eivät

ole

moottorikäyttöiset

ja

vierintävastus on suuruudeltaan pieni, esteen vastusvoimaksi eturenkaille saadaan:
𝑊(𝑙1 +𝑥)𝜇𝛼

𝑅𝑜𝐹 =

,

(17)

(𝑙1 +𝑙2 +𝑥−𝜇𝛼 ℎ)

vastaavasti takarenkaiden tapauksessa, esteen vastusvoimaksi takarenkaille saadaan:

𝑅𝑜𝑅 =

𝑊𝑙1 sin 2𝛼
2(𝑙1 +𝑙2 −𝑥)

(Apostolopoulos 2001: 26, 27.)

(18)

Kolmannessa tapauksessa (kuva 16), jossa robotti ylittää äärettömän matalan kynnyksen
takapyörillään, saadaan tuloksena hieman aiemmasta poikkeava yhtälö. Nyt esteen
vastusvoimaksi (19) saadaan:

𝑅𝑜∞𝑅 =

𝑊(𝑙2 cos 𝜃−𝑥)(𝜇𝛼 −𝑓𝑟 )(𝑓𝑟 sin 𝛼+cos 𝛼)

(19)

(cos 𝛼+𝑓𝑟 sin 𝛼 − 𝜇𝛼 sin 𝛼)((𝑙1 +𝑙2 ) cos 𝜃−𝑥)

Suunnitteluparametrien dw, l1 ja l2 arvot voidaan arvioida minimoimalla esteen
vastusvoima

ja

samanaikaisesti

(Apostolopoulos 2001: 27, 28.)

maksimoimalla

kyseisen

esteen

korkeus.
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Kuva 16. Vapaakappalekuva, jossa robotti ylittää äärettömän matalaa kynnystä
takapyörillään (Apostolopoulos 2001: 27).

4.3.6 Vetokyky
Vetokyvyllä tarkoitetaan renkaiden vedon ja liikevastusvoimien välistä erotusta.
Vetokyvyn avulla suurin mahdollinen veto on mahdollista saavuttaa, sillä se joko vetää
tai työntää ylimääräisen hyötykuorman. Vetokyvyn yhtälöksi (20) saadaan:
DP = 𝐹 − 𝑅𝐴𝐿𝐿

(20)

Mikäli renkaat on varustettu telaketjuilla tai vaihtoehtoisesti muilla ominaisuuksilla,
vetokyvyn yhtälö saadaan seuraavaan muotoon:
DP = 𝐹 + 𝐹𝑔 − 𝑅𝐴𝐿𝐿

(21)
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Telaketjuja tai muita vastaavia ominaisuuksia käytetään yleensä karkeammissa
maastoissa. Telaketjujen avulla saadaan lisättyä renkaiden pitoa. Yhtälössä termi Fg on
telaketjujen aiheuttama lisätty liike. (Apostolopoulos 2001: 28.)
Kokonaisliikevastusvoima (22), eli termi RALL on määritelty seuraavasti:
𝑅𝐴𝐿𝐿 = 𝑅𝑐 + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑔 + 𝑅𝑜 ,

(22)

missä 𝑅𝑐 on maaperän tiivistymisvastus [N]
𝑅𝑏 on maaperän raivausvastus [N]
𝑅𝑟 on vierintävastus [N]
𝑅𝑔 on gravitaatiovastus [N] ja
𝑅𝑜 on esteiden aiheuttama vastus [N],

jolloin vetokyvyn yhtälö (23) voidaan kirjoittaa kokonaisuudessaan muotoon:
𝐷𝑃 = 𝐹 + 𝐹𝑔 −(𝑅𝑐 + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑔 + 𝑅𝑜 )

(23)

Kun mobiilirobotin maaperä on kovaa tai tiivistettyä vetävän voiman maksimi Fmax on
rajoitettu joko renkaan, tai maaperän adheesion mukaisesti. Tällöin pehmeillä
maaperillä maaperän työntövoima on rajoittava tekijä. Renkaan luistaminen siis redusoi
mobiilirobotin maksimaalista mahdollista liikettä kummassakin tapauksessa. Vetokyky
on

oleellinen

mobiilirobotin

suorituskyvyn

parametri,

sillä

se

on

mukana

perinpohjaisesti kaikissa konfigurointi-, ympäristö- sekä tehtäväparametreissa, joilla on
vaikutus liikennöitävyyteen. (Apostolopoulos 2001: 28.)
4.3.7 Vääntömomentti ja teho
Vaatimuksena robotin positiiviselle vedolle on, että sen moottorin vetokapasiteetti on
suurempi kuin vastusvoimien aiheuttama momentti renkaan keskipisteeseen. Kun
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moottori tuottaa positiivista vetoa, robotti liikkuu eteenpäin. Vastusvoimien aiheuttama
vääntömomentti voidaan laskea yhtälöstä (24):
𝑑

𝑇𝑑𝑟𝑤 = (𝑅𝑐 + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑟 ) ( 2𝑤 − 𝛿)
Kaltevassa

maastossa

otetaan

(24)
huomioon

gravitaatiovastuksen

ylimääräinen

komponentti, jolloin yhtälö tulee muotoon (25):
𝑑

𝑇𝑑𝑟𝑤𝑠 = (𝑅𝑐 + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑔 ) ( 2𝑤 − 𝛿)

(25)

Käyttöteholla ylläpidetään vetävien pyörien vetoa. Käyttöteho on vaadittu teho, joka
siirretään robotin moottorilta vetävien pyörien ulostuloon. Käyttötehon maksimiarvon
laskennassa, yhtälössä (26), kaikki renkaiden pyörimistä ja robotin liikettä estävät
vastusvoimat tulee ottaa huomioon. Laskennassa huomioidaan myös epälineaariset
komponentit, joihin kuuluu muun muassa maaperän tiivistyminen ja vierintävastus.
(Apostolopoulos 2001: 28, 29.)
2𝑉

𝑃𝑑𝑟𝑤 = 𝑇𝑑𝑟𝑤 (𝑑 )
𝑤

(26)
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5 MOBIILIROBOTIN VAATIMUSMÄÄRITTELY
Tässä luvussa luokitellaan ja analysoidaan mobiilirobotin suorittamien tehtävien sekä
toimintaympäristön piirteitä. Luvun tarkoituksena on, että mobiilirobotin suorittamien
tehtävien- ja toimintaympäristön parametrisointia voidaan käyttää apuna varsinaisen
robotin suunnittelussa.
Mobiilirobotin toimintaan ja liikkumiseen toimintaympäristössä vaikuttaa olennaisesti
maaston epätasaisuus, maaston upottavuus, alustan kaltevuudet ja esteet. Tämän vuoksi
suunniteltavan mobiilirobotin vaatimusmäärittely ja suunnitteluparametrit perustuvat
oleellisesti tässä luvussa tehtävään analysointiin sekä luokitteluun.
Mobiilirobotin
lähtötiedot

vaatimusmäärittelyn

avulla

toimintaympäristöstä.

vaatimusmäärittelylomakkeelle

pyritään

keräämään

Vaatimusmäärittelyssä

toimintaympäristön

oleelliset

suunnittelijalle
kerätään
ominaisuudet

suunnitteluparametrien muodossa. Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on oleellisesti
helpottaa ja selventää suunnittelijan suunnittelutyön aloittamista. Vaatimusmäärittely
sisältää robotin toimintaan liittyvät suunnitteluparametrit sekä robotin tehtäväkuvauksen
ja toimintaympäristön.
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5.1 Vaatimusmäärittelylomake
Tämän

lomakkeen

tarkoituksena

on

kerätä

tehokkaasti

asiakkaalta

robotin

toimintaympäristön ja tehtävän asettamat vaatimukset. Lomakkeessa käytetään
pääasiassa lukuarvojenkeruu -formaattia, jotta tietojen kirjaaminen ja lukeminen on
mahdollisimman selkeää. Lomake sisältää robotin toimintaympäristön ja tehtävän
asettamat vaatimukset, joihin on annettu esimerkkivastaukset harmaalla tekstillä.
Esimerkkivastausten tarkoituksena on selkeyttää konkreettisesti lukijalle, mistä
vaatimusmäärittelyssä on kysymys.
Tässä lomakkeessa on käytännössä listattuna, mitä asioita vaatimusmäärittelyssä tulee
ottaa huomioon. Siksi luvussa 5 käsitellään pääasiassa lomakkeella käsiteltyjä asioita.
Lomakkeen ideana käytännössä on, että kaikki tarvittavat tiedot voidaan kysyä kerralla
asiakkaalta, jotta robotin suunnittelun aloituksessa kaikki oleellinen tiedetään.
Esimerkkivastauksissa robotin toimintaympäristöksi on valittu perunapelto.
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Vaatimusmäärittelylomake perunapellolla:

Toimintaympäristön pinta-ala [m2]

40 000

Pituuskaltevuus, maksimi [°]

30

Sivuttaiskaltevuus, maksimi [°]

0

Millainen
maaperä?

on

toimintaympäristön Maaperä on pääasiassa multaa, savea ja
hiekkaa. Pelto on kylvetty ja penkereiden
päällä sijaitsee kasvustona perunaa.

Mitä tehtäviä mobiilirobotin
pystyä suorittamaan?

täytyy Mobiilirobotin tehtävänä on ottaa
maaperänäytteitä 20 m välein ja vetää
perässään 300 kg painavaa peräkärryä.

Näytteenottoväli [m]

20

Peräkärryn paino [kg]

300

Työkuorma, maksimi [kg]

200

Esteet, maksimi korkeus [cm]

30

Kynnys, maksimi korkeus [cm]

10

Kapein kuljettava väli, rengas [cm]

30

Kapein kuljettava väli, robotti [cm]

200

Matalin kuljettava aukko, robotti [cm]

150

Raideleveys, minimi [cm]

100

Raideleveys, maksimi [cm]

140

Toimintaympäristön lämpötila-alue [°C]

0 - 30 °C
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5.2 Konedirektiivin asettamat vaatimukset turvallisuudelle
Robottien ja muiden automaattikoneiden myötä ihmisen ja koneen välinen työnjako on
erilainen. Tavoitteena on luoda järjestelmiä, jotka suorittavat raskaat ja yksitoikkoiset
työvaiheet, jolloin ihminen vastaa ainoastaan ohjelmoinnista, häiriönpoistosta ja
huollosta. Automaattikoneet siis keventävät työn kuormittavuutta, mutta toisaalta voivat
tuoda mukanaan uusia vaaratekijöitä. Tällöin koneen aiheuttamien haittojen
minimointiin ei ole käytetty riittävästi resursseja. Perusajatuksena onkin, että ihmisen
työpaikka on turvallinen ja samalla myös tuotantotekniset näkökohdat on kunnossa.
(Robotiikka 2008: 64.) Samoin myös mobiilirobotiikassa, toimintaympäristössä
tehtävää suorittavan robotin on kyettävä toimimaan turvallisesti vahingoittamatta
ihmistä. Tässä luvussa käydään läpi konedirektiivin asettamia vaatimuksia pyörillä
liikkuville automaattisille koneille.
Konedirektiivin mukaan: ”Koneella tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen osien tai
komponenttien yhdistelmää, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla, kuin
välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä ja, jossa
ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa
varten.” (Konedirektiivin soveltamisopas 2010.)
Saman direktiivin mukaan: ”Osittain valmiilla koneella tarkoitetaan yhdistelmää, joka
on melkein kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa.
Voimansiirtojärjestelmä on osittain valmis kone. Osittain valmis kone on ainoastaan
tarkoitettu liitettäväksi toisiin koneisiin tai muihin osittain valmiisiin koneisiin tai
laitteisiin tai koottavaksi niiden kanssa siten, että muodostuu sellainen kone, johon
sovelletaan tätä asetusta.” (Konedirektiivin soveltamisopas 2010.)
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5.2.1 Ohjausjärjestelmät
Ohjausjärjestelmät on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne estävät vaaratilanteiden
syntymisen. Järjestelmien täytyy kestää sisäistä ja ulkoista rasitusta, eikä järjestelmä- tai
logiikkavirhe saa aiheuttaa vaaratilanteita. Erityisesti seuraaviin vaaraa aiheuttaviin
seikkoihin tulee kiinnittää huomiota (Konedirektiivi 2006: liite 1.):


kone ei saa käynnistyä odottamattomasti



ominaisarvot eivät saa muuttua hallitsemattomasti



pysähtymistä ei saa estää jos pysäytyskäsky on jo annettu



liikkuvat osat tai koneen kiinni pitämä kappale ei saa pudota tai sinkoutua



minkään liikkuvan osan automaattinen tai käsikäyttöinen pysäyttäminen ei saa
estyä



turvalaitteiden

on

pysyttävä

täysin

toimintakykyisinä

tai

annettava

pysäytyskäsky


turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia on käytettävä yhtenäisesti
koneiden ja/tai puolivalmisteiden muodostamaan kokoonpanoon



langattomassa ohjauksessa on aikaansaatava automaattinen pysäytys, jos oikeita
ohjaussignaaleja ei saada tai jos yhteys menetetään

Koneen käynnistäminen saa olla mahdollista vain siihen tarkoitetulla ohjauslaitteella.
Uudelleenkäynnistämisen voi suorittaa käyttämällä toista laitetta, mikäli se ei aiheuta
vaaraa. Jos käynnistäminen ja/tai pysäyttäminen on turvallisuuden vuoksi suoritettava
tietyssä järjestyksessä, oikea järjestys on varmistettava erityislaitteiden avulla.
Automaattisessa

toimintatilassa

uudelleenkäynnistäminen

pysäytyksen

olevan
jälkeen

koneen
tai

sen

käynnistäminen,
toimintaolosuhteiden

muuttaminen voi olla mahdollista ilman toimintaan puuttumista, mikäli se ei aiheuta
vaaraa. (Konedirektiivi 2006: liite 1.)
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Koneessa on oltava ohjauslaite, jolla sen pysäytys voidaan turvallisesti suorittaa. Myös
jokainen työasema on varustettava ohjauslaitteella, jolla pysäytetään joko kaikki tai vain
osa koneen toiminnoista siten, että kone saatetaan turvalliseen tilaan. Kun kone tai sen
vaaralliset toiminnot ovat pysähtyneet, energiansyötön asianomaisiin toimilaitteisiin on
katkettava. (Konedirektiivi 2006: liite 1.)
Lisäksi koneessa on oltava yksi tai useampia hätäpysäytyslaitteita, mikäli se on
mahdollista toteuttaa laitteen ominaisuudet huomioon ottaen.
Hätäpysäytyslaitteen on:


oltava varustettu selvästi tunnistettavilla ja näkyvillä ohjaimilla, jotka ovat
nopeasti käytettävissä



pysäytettävä vaarallinen prosessi mahdollisimman nopeasti aiheuttamatta muita
riskejä



tarvittaessa käynnistettävä tiettyjä suojausliikkeitä tai sallittava niiden
käynnistäminen

Hätäpysäytyksen vapauttaminen saa tapahtua vain siihen tarkoituksellisella
toimenpiteellä, ilman että se käynnistää konetta uudelleen. (Konedirektiivi 2006: liite
1.)

5.2.2 Mekaaniset vaarat
Koneen sekä sen komponenttien ja varusteiden täytyy olla tarpeeksi vakaat, jotta niiden
kaatuminen, putoaminen tai hallitsemattomat liikkeet on estetty. Osien ja sen välisten
liitosten on kestettävä niihin käytössä kohdistuvat kuormitukset. Ohjeissa on
ilmoitettava turvallisuuden kannalta tarpeelliset tarkastus- ja kunnossapitotoimenpiteet
ja se, millaisin väliajoin ne on tehtävä. Tarpeen vaatiessa on tärkeää yksilöidä kuluvat
osat ja määriteltävä niiden vaihtamisperusteet. (Konedirektiivi 2006: liite 1.)
Koneessa ei saa olla teräviä reunoja, teräviä kulmia eikä karkeita pintoja, joista saattaa
aiheutua vammoja, mikäli se voidaan toteuttaa koneen käyttötarkoituksen mukaisesti.
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Liikkuvat osat on suunniteltava ja rakennettava niin, että kosketuksesta aiheutuvat ja
onnettomuuksiin mahdollisesti johtavat riskit estetään. Mikäli riskejä ei voida poistaa,
on käytettävä suojuksia tai turvalaitteita. Osien juuttumista on ehkäistävä kaikilla
tavoin.

Juuttumistilanteessa

laite

on

vapautettava

turvallisesti

työkalujen

ja

turvalaitteiden avulla. Näistä erityisistä turvalaitteista ja niiden käyttötavasta on
ilmoitettava ohjeissa ja mahdollisuuksien mukaan koneessa olevassa kilvessä.
(Konedirektiivi 2006: liite 1.)

5.2.3 Suojukset ja turvalaitteet
Suojuksia ja turvalaitteita koskevat yleiset vaatimukset (Konedirektiivi 2006: liite 1):


oltava rakenteeltaan kestäviä



pysyttävä varmasti paikallaan



oltava sellaisia, ettei niistä aiheudu lisävaaraa



oltava sellaisia, ettei niitä ole helppo ohittaa tai tehdä toimimattomiksi



sijaittava riittävällä etäisyydellä vaaravyöhykkeestä



estettävä mahdollisimman vähän työprosessin tarkkailua



sallittava työkalujen asettamisen ja/tai vaihtamisen sekä kunnossapidon
edellyttämät toimet jos mahdollista ilman, että suojus poistetaan tai että
turvalaite kytketään pois käytöstä

Kiinteät suojukset (Konedirektiivi 2006: liite 1):


Kiinteiden suojusten kiinnitysjärjestelmän avaaminen tai irrottaminen saa olla
mahdollista vain työkaluilla



Kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä kiinnitettyinä suojuksiin tai koneeseen, kun
suojukset irrotetaan



Suojusten on mahdollisuuksien mukaan oltava sellaisia, etteivät ne pysy
paikallaan ilman kiinnittimiään.
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Toimintaankytketyt avattavat suojukset (Konedirektiivi 2006: liite 1):


mahdollisuuksien mukaan jäätävä kiinni koneeseen, kun ne ovat auki



oltava suunniteltu ja rakennettu siten, että niitä voidaan säätää ainoastaan
tarkoituksellisin toimin



sisältävät toimintaankytkentälaitteen, joka estää koneen vaarallisten toimintojen
käynnistymisen, kunnes suojus on kiinni ja antaa pysäytyskäskyn, kun suojus ei
enää ole kiinni



on suunniteltava siten, että yhdenkin niiden komponentin puuttuminen tai
vikaantuminen estää koneen vaarallisten toimintojen käynnistymisen tai
pysäyttää ne

Turvalaitteita koskevat erityisvaatimukset (Konedirektiivi 2006: liite 1):
Turvalaitteet on suunniteltava ja liitettävä ohjausjärjestelmään siten, että:


liikkuvat osat eivät voi käynnistyä, kun ne ovat käyttäjän ulottuvilla



henkilöt eivät voi ulottua liikkuviin osiin, kun osat liikkuvat



turvalaitteen yhdenkin komponentin puuttumisen tai vikaantumisen on estettävä
käynnistyminen tai pysäytettävä liikkuvat osat

5.2.4 Muista vaaroista aiheutuvat riskit
Kone on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, että estetään erilaisista
vaaratekijöistä aiheutuvat riskit. Erilaisten vaarojen mahdollisia aiheuttajia voi olla
(Konedirektiivi 2006: liite 1.):


sähkön- tai muun energian syöttö



staattinen sähkö
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asennusvirheet



äärilämpötilat



ylikuumeneminen tai tulipalo



räjähdys



melu



tärinä



säteily tai salamanisku

5.2.5 Kunnossapito
Koneen kunnossapito (Konedirektiivi 2006: liite 1):


Säätö-, kunnossapito-, korjaus-, puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on voitava
tehdä koneen ollessa pysähtynyt



Automaattisissa

koneissa

ja

tarvittaessa

muissa

koneissa

on

oltava

liitäntämahdollisuus vianetsintälaitetta varten


Automaattisten koneiden usein vaihdettavat komponentit on voitava irrottaa ja
vaihtaa helposti ja turvallisesti



Komponenttien on oltava ulottuvilla siten, että nämä tehtävät voidaan
tarpeellisia teknisiä välineitä käyttäen suorittaa määriteltyjen työmenetelmien
mukaisesti

Erottaminen energialähteistä (Konedirektiivi 2006: liite 1):


Koneessa on oltava selvästi tunnistettavat laitteet, joilla se voidaan erottaa
kaikista energialähteistä



Energiasyötön katkaisun jälkeen on voitava turvallisesti purkaa koneen piireihin
jäänyt energia
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Sisäosien puhdistus (Konedirektiivi 2006: liite 1):


Tulisi olla mahdollista puhdistaa vaarallisia aineita tai valmisteita sisältäneet
sisäosat koneen ulkopuolelta



Tukoksen poistaminen on myös voitava suorittaa ulkopuolelta

5.2.6 Tiedot
Varoituslaitteet (Konedirektiivi 2006: liite 1):


Kone on varustettava asianmukaisilla varoituslaitteilla, tarvittaessa käytetään
valoja ja ääniä



Varoituslaitteiden on oltava selkeitä ja helposti havaittavia



Käyttäjän on voitava milloin tahansa tarkastaa varoituslaitteiden toiminta



Turvaväreistä ja -merkeistä annettujen yhteisön erityisdirektiivien vaatimuksia
on noudatettava

Jokaiseen koneeseen on merkittävä näkyvästi, selvästi ja pysyvästi seuraavat
vähimmäistiedot (Konedirektiivi 2006: liite 1):


valmistajan tai soveltuvin osin tämän valtuutetun edustajan toiminimi ja
täydellinen osoite



kuvaus koneesta



CE-merkintä



sarja- tai tyyppimerkintä



mahdollinen sarjanumero



rakennusvuosi
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5.3 Toimintaympäristön ominaisuudet
Toimintaympäristöstä poimitaan oleelliset ominaisuudet, jotka otetaan huomioon
mobiilirobotin spesifioinnissa. Toimintaympäristöstä huomioitavia ominaisuuksia ovat:
maaperän laatu, maaston upottavuus, alustan kaltevuudet ja esteet.
Maaston kaltevuuksien määrityksessä kätevä työkalu on käyttää korkeusmallia.
Korkeusmallin avulla, toimintaympäristöstä saadaan simulaatio, josta voidaan
käytännössä

määrittää

maaston

kaltevuudet,

missä

tahansa

mittauspisteessä

toimintaympäristöä. Malli on varsin hyödyllinen, sillä maksimikaltevuudet saadaan
määritettyä niin tarkasti, että niitä voidaan käyttää mobiilirobotin spesifioinnissa.
Esimerkki korkeusmallista on esiteltynä kuvassa 17. Maaston kaltevuuksien
määrittelyssä voidaan käyttää myös apuna maastokarttaa. Maastokartasta voidaan
arvioida

kaltevuuksien

suuruusluokkaa

korkeuskäyrien

maastokartasta on esiteltynä kuvassa 18.

Kuva 17. Esimerkki korkeusmallista (Gallery of surfaces 2007).

avulla.

Esimerkki
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Kuva 18. Esimerkki maastokartasta (Maanmittauslaitos 2015).

Mobiilirobotin suunnittelu on mahdollista, kun tiedetään, kuinka suuria voimia tarvitaan
ylittämään maastosta tietyn suuruisia esteitä. Luvussa 4.3.5 esiteltiin laskentamalli, jolla
voidaan laskea mobiilirobotilta vaadittava kokonaisvoima, jotta se kykenee ylittämään
erilaisia esteitä.
Toimintaympäristön merkittävä ominaisuus on alustan maalajin tyyppi. Esimerkiksi
pellolla robotin ajoon vaikuttaa merkittävästi ajetaanko mullalla vai märällä savella,
johon renkaat uppoavat helposti. Maaperän sisäiset kitkat ja koheesio vaikuttavat
oleellisesti, paljonko tehoa tarvitaan moottoreilta, jotta robotilla pystytään liikkumaan
alustalla.
Pyörien upottavuuden vaatimuksena on, että toimintaympäristön maalaji on sellainen,
että sille voidaan määrittää geofysikaaliset kertoimet 𝑘𝑐 , 𝑘𝜙 ja 𝑛. Kertoimien avulla
voidaan määrittää pyörän upottavuus z yhtälöstä (3). Kun upottavuus z tunnetaan,
voidaan arvioida pyörien leveys 𝑏𝑤 ja halkaisija 𝑑𝑤 yhtälöistä (6) ja (7).
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Toimintaympäristössä kaltevuutta voi olla pituus- ja sivuttaissuunnassa. Maaston
kaltevuuksia voidaan tarkastella esimerkiksi korkeusmallin tai maastokartan avulla.
Toimintaympäristössä olevat esteet vaikuttavat oleellisesti robotin maavaraan ja
renkaiden kovuuteen.

5.4 Käytännön käyttötapaukset
Tämän diplomityön loppupuolella esitellään kaksi käytännön kohdetta, jossa
vaatimusmäärittelyä voidaan soveltaa. Käyttötapausten esittelyn tarkoituksena on toimia
esimerkkinä sille, että miten robotin suunnittelua on järkevää lähteä toteuttamaan.
Käyttötapausten pohjana käytetään aikaisemmin esiteltyä vaatimusmäärittelylomaketta,
johon

kerätään

tarvittavat

tiedot

toimintaympäristön

ja

tehtävän

asettamista

vaatimuksista. Lomakkeen käytössä ideana on, että robotin suunnittelua ei lähdetä
toteuttamaan liian nopeasti. Tarkoituksena onkin ensin kartoittaa toimintaympäristön
asettamat vaatimukset ja huomioida ne ennen suunnittelun aloittamista. Tällöin
vältytään siltä, että oleellisia seikkoja ei jää huomioimatta robotin suunnittelussa.
Olisikin

harmillista

todeta,

että

valmis

robotti

onkin

käyttöympäristössään

toimintakyvytön. Lomakkeen ajatuksena on myös se, että valmiissa lomakkeessa on
olemassa lähtötiedot suunnittelua varten. Lomakkeen käyttö on tehokasta, kun
asiakkaalta saadaan kerralla kaikki tarvittavat lähtötiedot.
5.4.1 Hevostila käyttötapaus 1
Kävimme Probot Oy:n Toimitusjohtaja, Matti Tikanmäen kanssa haastattelemassa
maatilanomistajaa, Arto Turkkaa. Turkan maatila sijaitsee Oulun Sanginsuussa,
Oulujoen varrella noin 16 km päässä Oulun keskustasta. Käynnin tarkoituksena oli
tiedustella asioita, joita maatilalla olisi kannattavaa ja tehokasta automatisoida.
Ideoinnissa asiaa oli helpompi lähestyä miettimällä mitkä työt ovat osoittautuneet
ongelmallisiksi ja hankaliksi. Töiden automatisoinnin tavoitteena on säästää aikaa,
rahaa ja energiaa. Kolmen tunnin ideoinnin aikana mielenkiintoista oli se, että
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käyttökohteita robotille keksittiin yllättävän paljon. Tehtäviksi keksittiin muun muassa:
hukkakauran poistaminen isoilla pelloilla, mahdollinen sovellus ylimääräisen kasvuston
kitkemiseen, pienten kivien keruu tasaiselta pellolta ja ratsastuskentän esteradan
asentaminen. Lisäksi suurta helpotusta saataisiin, mikäli hevosten jätteiden keruu
voitaisiin automatisoida, jolloin tallien siivoamiseen ei kuluisi niin paljoa aikaa.
Päätimme kuitenkin valita käyttötapaukseksi ratsastuskentän esteradan asentamisen.
Käyttökohde on diplomityöhön riittävän yksinkertainen ja vaatimusmäärittelyä on
selkeä soveltaa tähän käyttökohteeseen.
5.4.2 Mobiilirobotti ratsastuskentän esteiden asennukseen
Perusideana mobiilirobotin käytössä ratsastuskentällä on, että robotti käynnistetään
tallissa, kerää esteet ja käy asentamassa aitaukseen esteradan. Ratsastustunnin päätyttyä
robotti käy myös purkamassa esteet ja käy tasoittamassa kentän maapohjan. Tehtävän
suoritettuaan robotti ilmoittaa valmiuden ja ilmoittaa myös mahdollisesti jos esteradan
rakentamiseen tarvittavia osia puuttuu. Käytön jälkeen mobiilirobotti voisi ladata akkuja
latauspaikalla. Ratsastuksen opettajalla kuluu radan rakentamiseen aikaa noin 30
minuuttia. Ajatuksena mobiilirobotin käytölle on se, että maatilalla muita töitä on niin
paljon, että esteradan asentamisen automatisointi säästää aikaa ja energiaa. Ratsastusta
tilalla on myös lähes vuoden ympäri, joten robotilla on käyttöä lähes päivittäin.
Toimintaympäristönä ratsastuskenttä on suorakaiteen muotoinen, yleensä kooltaan noin
20 m x 40 m oleva alue. Kuvassa 20 on esiteltynä esimerkki tavallisesta
ratsastuskentästä. Kentän alusta on yleensä lähinnä hiekkaa tai hiekkasekoitetta ja
alemmat kerrokset savea sekä mursketta. Kentän alusta on myös yleensä pääosin
tasainen. Kentällä ei ole varsinaisia esteitä robotille, ainoastaan aitaus rajoittaa robotin
työalueen.
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Kuva 20. Hiekkapintainen ratsastuskenttä on suorakaiteen mallinen toimintaympäristö
(Horse Tuning 2009).

Ratsastuskentän

esterata

rakennetaan

kuvassa

21

olevien

puomien

Puomityyppejä on olemassa useita erilaisia, mutta niitä ei esitellä tässä työssä.

avulla.
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Kuva 21. Tyypillinen esteradan puomi (Voitto kotiin 2011).

Kuvassa 22 on esiteltynä esimerkki valmiista tyypillisestä kouluratsastuksen
esteradasta. Mobiilirobotin tehtävänä on rakentaa kuvassa esitellyn radan tyyppinen
ratkaisu. Ratsastustunnin päättyessä mobiilirobotti myös purkaa kyseisen radan ja siirtää
osat niiden säilytyspisteeseen.
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Kuva 22. Valmis kouluratsastuksen esterata (Pyyrylän tila 2007)

Ratsastuskentän esteradan purkamisen jälkeen, radan maapohja on usein täynnä
painaumia pitkän ratsastustunnin jälkeen. Useampia hevosia liikkuu kentällä tunnin
aikana, joten maapohja tarvitsee tasoitusta. Mobiilirobotti voi suorittaa maapohjan
tasoituksen esimerkiksi kuvassa 23 esitellyn takalanan avulla.
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Kuva 23. Konepointin tarjoama Hapa 220 takalana (Konepoint 2016).

Konepointin tarjoama Hapa 220 takalana voidaan kiinnittää mobiilirobotin perään ja
maapohjan tasoitus voidaan toteuttaa sen avulla.
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Vaatimusmäärittelylomake ratsastuskentällä:

Toimintaympäristön pinta-ala [m2]

800

Pituuskaltevuus, maksimi [°]

5

Sivuttaiskaltevuus, maksimi [°]

0

Millainen
maaperä?

on

toimintaympäristön Maaperä on pääasiassa hiekkaa

Mitä tehtäviä mobiilirobotin
pystyä suorittamaan?

täytyy Mobiilirobotin tehtävänä on asentaa ja
purkaa
ratsastuskentälle
esterata.
Asennuksen jälkeen robotti tasoittaa
kentän maapohjan perässä vedettävän
takalanan avulla.

Näytteenottoväli [m]

-

Peräkärryn paino [kg]

260 (takalana)

Työkuorma, maksimi [kg]

400

Esteet, maksimi korkeus [cm]

150 (aidoitus)

Kynnys, maksimi korkeus [cm]

10 (sisäänkäynnin kynnys)

Kapein kuljettava väli, rengas [cm]

-

Kapein kuljettava väli, robotti [cm]

300 (aitauksen sisäänkäynti)

Matalin kuljettava aukko, robotti [cm]

-

Raideleveys, minimi [cm]

100

Raideleveys, maksimi [cm]

250

Toimintaympäristön lämpötila-alue [°C]

-20 °C - +30 °C
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5.4.3 Kasvitieteellinen puutarha käyttötapaus 2
Kävimme Matti Tikanmäen kanssa haastattelemassa Oulun yliopiston Kasvitieteellisellä
puutarhalla ylipuutarhuri Tuomas Kauppilaa. Kasvitieteellinen puutarha sijaitsee
Linnanmaan yliopistoalueen pohjoislaidalla lähellä Kuivasjärveä. Kasvitieteellisen
puutarhan tarkoituksena on pääasiassa ylläpitää elävien kasvien kokoelmaa biologian
tutkimusta ja opetusta varten (Biodiversiteettiyksikkö 2013). Kuten maatilallakin,
vierailun tarkoituksena oli ottaa selvää käytännön töistä, joita olisi kannattavaa ja
tehokasta automatisoida. Tällä kertaa ympäristönä toimii kasvitieteellinen puutarha.
Tässäkin ideoinnissa pohdinta aloitettiin miettimällä töitä, jotka ovat osoittautuneet
ongelmallisiksi ja hankaliksi. Työt olisivat mielellään sellaisia, joissa ihmiselle kuluu
paljon aikaa ja energiaa, mutta robotilla kyseinen tehtävä olisi helppo toteuttaa.
Kahden tunnin ideoinnin aikana sovelluskohteita robotille keksittiin tässäkin
ympäristössä kiitettävän paljon. Tehtäviksi keksittiin muun muassa:


nurmialueiden leikkuu,



kasvien ruukkujen pesu sisätiloissa,



kapeiden käytävien siivous kasvihuoneissa,



kasvihuoneiden tuholaisten torjunta,



jätehuoltoon liittyvä roskien kerääminen ja siivous,



käytävien ja istutusruutujen kanttaaminen ulkotiloissa.

Kasvihuoneiden

tuholaisten

torjunta

osoittautui

hyvinkin

mielenkiintoiseksi

sovelluskohteeksi, mutta totesimme sen automatisoinnin olevan liian haasteellista.
Päätimme valita toiseksi käyttötapaukseksi, ulkotilojen käytävien ja istutusruutujen
kanttaamisen. Esimerkkiympäristöksi rajataan hyöty- ja lääkekasvien alue, joka on
esiteltynä kuvassa 24. Toimintaympäristön valinnan perusteena on, että alue ei ole liian
suuri, jotta se on selkeämpi esitellä tässä työssä.
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Kuva 24. Kasvitieteellisen puutarhan yleisökartta (Oulun yliopiston kasvitieteellinen
puutarha ja kasvimuseo 2012).
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5.4.4 Kasvitieteellisen puutarhan toimintaympäristö
Tässä luvussa esitellään mobiilirobotin toiminta-alue ja sen asettamat vaatimukset
kasvitieteellisessä

puutarhassa.

Tämän

luvun

lopussa

on

täytettynä

vaatimusmäärittelylomake, toimintaympäristön asettamien vaatimuksien perusteella.
Kuvassa 25 on esiteltynä hyöty- ja lääkekasvien alueen sisääntuloportti. Alueelle
johtava tie on pääasiassa multaa ja savea.

Kuva 25. Hyöty- ja lääkekasvien alueen sisääntuloportti.

Mobiilirobotin toiminta-alue on rajattu ainoastaan lääkekasvien rajaamalle alueelle, joka
on esitelty kuvissa 26, 27 ja 28. Mobiilirobotin on kyettävä liikkumaan alueen
viheralueilla ja istutusruutujen sisäpuolella olevilla sorakäytävillä. Sorakäytävien leveys
asettaa rajoitteen mobiilirobotin raideleveydelle. Sorakäytävien leveys on noin 120 cm.
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Kuva 26. Lääkekasvien alueen vasemmanpuoleinen kaistale.

Kuva 27. Lääkekasvien alueen keskimmäinen kaistale.
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Kuva 28. Lääkekasvien alueen oikeanpuoleinen kaistale.

Toimintaympäristössä kahden sorakäytävän päässä on noin 5-10 cm korkea kynnys.
Toimintaympäristössä ei ole tätä suurempia kynnyksiä, joten kyseinen kynnys asettaa
rajoituksen kynnyksen maksimikorkeudelle. Sorakäytävän ja viheralueen rajoittama
kynnys on esiteltynä kuvassa 29.
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Kuva 29. Toimintaympäristön maksimikynnys.

Mobiilirobotin

tehtävänä

on

suorittaa

sekä

viheralueilla,

että

sorakäytävillä

istutusruutujen- ja käytävien reunojen kanttaaminen. Kanttauksessa istutusruudun- tai
käytävän reunaan kasvanut ylimääräinen ruoho poistetaan ja reunus leikataan
mahdollisimman siistiksi. Tarvittaessa istutusruutujen reunoille lisätään multaa.
Kuvassa 30 on esiteltynä esimerkki istutusruudusta, joka vaatii kanttaamista.
Vasemmalla puolella olevan istutusruudun reunoille on päässyt kasvamaan ruohoa ja
istutusruutu on menettänyt siistin muotonsa.
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Kuva 30. Vasemmalla puolella olevan istutusruudun reunat vaativat kanttaamista.
Istutusruutujen välissä oleva, noin 120 cm leveä kaistale asettaa rajoitteen
mobiilirobotin raideleveydelle.

Aikaisemmin esiteltyjen sorakäytävien leveys (120 cm) asetti rajoitteen mobiilirobotin
raideleveydelle. Istutusruutujen välissä oleva kaistale (100 cm) on sorakäytäviä
kapeampi, joten mobiilirobotin raideleveyden maksimiksi asetetaan 80 cm.
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Vaatimusmäärittelylomake kasvitieteellisessä puutarhassa:

Toimintaympäristön pinta-ala [m2]

400

Pituuskaltevuus, maksimi [°]

20

Sivuttaiskaltevuus, maksimi [°]

0

Millainen
maaperä?

on

toimintaympäristön Maaperä on pääasiassa multaa, soraa,
savea ja ruohikkoa

Mitä tehtäviä mobiilirobotin
pystyä suorittamaan?

täytyy Lääkekasvien alueen käytävien- ja
istutusruutujen reunojen kanttaaminen

Näytteenottoväli [m]

-

Peräkärryn paino [kg]

-

Työkuorma, maksimi [kg]

-

Esteet, maksimi korkeus [cm]

200 (kuusiaita)

Kynnys, maksimi korkeus [cm]

10

Kapein kuljettava väli, rengas [cm]

-

Kapein kuljettava väli, robotti [cm]

100

Matalin kuljettava aukko, robotti [cm]

-

Raideleveys, minimi [cm]

40

Raideleveys, maksimi [cm]

80

Toimintaympäristön lämpötila-alue [°C]

0-30 °C
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6 YHTEENVETO
Tässä työssä tehtiin yleinen vaatimusmäärittelymalli mobiilirobottisovelluksia varten.
Vaatimusmäärittelymallia
Ensimmäisessä

sovellettiin

käyttötapauksessa

työssä

kahteen

mobiilirobotin

eri

käyttötapaukseen.

toimintaympäristönä

oli

ratsastuskenttä. Mobiilirobotin tehtävänä ratsastuskentällä oli esteradan asentaminen ja
purkaminen sekä kentän maapohjan tasoittaminen. Toisessa käyttötapauksessa
mobiilirobotin toimintaympäristönä oli Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
lääkekasvien alue. Mobiilirobotin tehtävänä tällä alueella oli suorittaa käytävien- ja
istutusruutujen reunojen kanttaamista. Työssä kehiteltyä vaatimusmäärittelylomaketta
siis sovellettiin edellä mainittuihin toimintaympäristöihin. Vaatimusmäärittelyyn sisältyi
myös konedirektiivin asettamat vaatimukset turvallisuudelle.
Kirjallisuuskatsauksessa

tutustuttiin

miten

erilaiset

vastusvoimat

vaikuttavat

mobiilirobotin suunnitteluun. Mobiilirobotin toimilaitteet on mahdollista mitoittaa, kun
tunnetaan liikevastusvoimien laskentaan liittyvä teoria. Mobiilirobotin liikennöitävyys –
luvun sisältö on poimittu ainoastaan yhdestä lähteestä. Ongelmaksi osoittautui se, että
kyseiseen

teoriaan

liittyen

ei

löytynyt

yhtenevää

asiasisältöä

muualta

lähdekirjallisuudesta, lukuun ottamatta Theory of ground vehicles – kirjasta poimittua
maaperän parametrien taulukkoa, joka löytyy liitteestä 1.
Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin myös yleisesti robotiikkaan, mobiilirobotiikkaan ja
autonomiseen robotiikkaan. Ongelmana tiedonhankinnassa näihin aiheisiin liittyen oli
se, että aiheita yleisellä tasolla kuvaavaa materiaalia oli vaikea löytää. Tarkoituksena
oli, että kyseisten aiheiden perusteet tulevat tutuksi lukijalle kirjallisuuskatsauksen
alkupuolella. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin nykypäivän kenttärobotiikan mittaus- ja
navigointitekniikkaan liittyviä asioita. Jatkokehityksenä mobiilirobotin suunnittelu
voitaisiin konkreettisesti lähteä toteuttamaan vaatimusmäärittelylomakkeen pohjalta.
Tällöin voitaisiin tutkia lomakkeen mahdollisia puutteita ja kehittää tässä työssä tehtyä
mallia, mobiilirobotin suunnittelun yhteydessä.
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LIITTEET
Liite 1

Geofysikaaliset ominaisuudet erilaisissa maasto-olosuhteissa

Liite 2

Laskentakaavat raivausvastukselle
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Alla olevassa taulukossa (1) on mitattuja arvoja maaperän parametreille n, 𝑘𝑐 , 𝑘𝜙 , c ja 𝝓
erilaisissa maasto-olosuhteissa:
Taulukko 1. Geofysikaaliset ominaisuudet erilaisissa maasto-olosuhteissa (Wong 2008:
130).
Maasto

Kosteuspitoisuus(%)

n

𝐤𝐜
𝐤𝐍/𝐦𝐧+𝟏

𝐤𝛟
𝐤𝐍/𝐦𝐧+𝟐

𝒄
𝒌𝑷𝒂

𝝓
𝒂𝒔𝒕𝒆

0

1.1

0.99

1528.43

1.04

28°

15

0.7

5.27

1515.04

1.72

29°

22

0.2

2.56

43.12

1.38

38°

11

0.9

52.53

1127.97

4.83

20°

23

0.4

11.42

808.96

9.65

35°

26

0.3

2.79

141,11

13.79

22°

32

0.5

0.77

51.91

5.17

11°

38

0.5

13.19

692.15

4.14

13°

55

0.7

16.03

1262.53

2.07

10°

25

0.13

12.70

1555.95

68.95

34°

40

0.11

1.84

103.27

20.69

6°

22

0.2

16.43

1724.69

68.95

20°

32

0.15

1.52

119.61

13.79

11°

Kuiva hiekka
(Land Locomotion
Lab., LLL)

Hiekkainen siltti
(LLL)

Hiekkainen siltti
(Michigan, Strong
Buchele)

Hiekkainen siltti
(Hanamoto)

Savinen maaperä
(Thailand)

Raskas savi
(Waterways
experiment Stn.,
WES)

Laiha savi
(WES)
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LETE hiekka

0.79

102

5301

1.3

31.1°

51

1.10

74.6

2080

3.3

33.7°

43

0.66

6.9

752

3.7

29.8°

46

0.73

41.6

2471

6.1

26.6°

24

1.01

0.06

5880

3.1

29.8°

1.6

4.37

196.72

1.03

19.7°

1.6

2.49

245.90

0.62

23.2°

1.44

10.55

66.08

6

20.7°

(Wong)

Ylämaan hiekkainen
siltti
(Wong)

Rubicon hiekkainen
siltti
(Wong)

North Gower savinen
siltti
(Wong)

Grenville siltti
(Wong)

Lumi
(U.S, Harrison)

Lumi
(Sweden)
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Laskentakaavat raivausvastukselle:
𝑅𝑏 = (

𝑏𝑤 sin(𝛼 + 𝜙)
𝜋𝛾𝑙𝑟2 (90 − 𝜙) 𝜋𝑐𝑙𝑟2
𝜙
2
+
+ 𝑐𝑙𝑟2 tan (45 + )
) (2𝑐𝐾𝑐 𝑧𝑤 + 𝛾𝐾𝛾 𝑧𝑤
)+
2 sin 𝛼 cos 𝜙
540
180
2

𝐾𝑐 = (𝑁𝑐 − tan 𝜙) cos 2 𝜙
𝐾𝛾 = (

2𝑁𝛾
+ 1) cos 2 𝜙
tan 𝜙

𝛼 = acos (1 −

2𝑧𝑤
)
𝑑𝑤

𝜙
𝑙𝑟 = 𝑧𝑤 tan2 (45 − )
2
(Apostolopoulos 2001: 23).

