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Smarta hem är ett omr̊ade som växer bara mer och mer, och s̊a är det även inom
hemlarmsbranchen. Hade det inte varit häftigt med en liten flygande väktare som kan
vakta ditt hem medan du är borta? I det här examensarbetet har idén om att använda
en drönare med en fastmonterad kamera utformats och ett system har utvecklats för hur
drönaren ska kunna först̊a vart den befinner sig i ett rum.

Många hem i Sverige har idag ett hemlarm för att skydda det mot inbrott. Kanske är du en av
dem? Om ett larm g̊ar i ditt hem, m̊aste det undersökas vad som utlöste det. Kanske h̊aller en
inbrottstjuv p̊a att borra upp ett l̊as till ditt hus eller kanske är det bara en liten f̊agel som sitter
p̊a en fönsterbräda och pickar p̊a ett fönster. Oavsett vad som utlöste det s̊a m̊aste det undersökas
snabbt innan en eventuell tjuv har hunnit stjäla dina värdefullaste ägodelar. Det m̊aste ocks̊a ske p̊a
ett sätt som inte blir allt för dyrt för larmföretaget. Det vanligaste tv̊a sätten idag är att antingen
en säkerhetsvakt kör hem till ditt hus. Det andra sättet är att personal p̊a larmcentralen tittar p̊a
filmmatrial fr̊an en övervakningskamera i ditt hem. Det första alternativet är verken snabbt eller
billigt. Det andra alternativet är b̊ade snabbt och billigt men det finns ett annat problem med det.
Säg att larmet till ditt sovrumsfönster g̊ar. D̊a m̊aste det allts̊a finnas en övervakningskamera i ditt
sovrum för att personalen p̊a larmcentralen ska kunna undersöka larmet. Jag tror inte att verken du
eller s̊a m̊anga andra människor skulle känna sig bekväma med det.

Jag har tillsammans med hemsäkerhetsföretaget Verisure skapat en drönare med fastmonterad
kamera som ett nytt alternativ för att kunna undersöka larm. Om larmet i ditt sovrum g̊ar kan
drönaren flyga dit och ta bilder som sedan skickas till larmcentralen. Detta alternativ g̊ar allts̊a
snabbt, är billigt och det kränker inte din privata sfär. Men för att en drönare ska kunna flyga helt
av sig själv i ditt hus m̊aste den först̊a vart den är n̊agonstans. Det l̊ater kanske lite konstigt, men en
drönare är inte s̊a smart. Den m̊aste f̊a tydliga instruktioner om vart den är, vad den ska göra och
hur den ska göra det. I detta examensarbete har jag utvecklat ett sätt för drönaren att först̊a vart
den är i ett rum. När en människa försöker orientera sig använder hen sin syn. P̊a ett liknande sätt
använder drönaren datorseende för att orientera sig. Kameran som sitter fastmonterad p̊a drönaren
fungerar som dess ögon och en dator som analyserar bilderna fr̊an kameran är dess hjärna. När
drönaren flyger i ett rum tar kameran flera bilder. Dessa bilder analyseras genom att utstickande
omr̊aden markeras. Ett utstickande omr̊ade i en bild kan till exempel vara en bordskant, hörn p̊a en
hylla eller ett tydligt mönster i en tavla. Genom att jämföra dessa utstickande omr̊aden i bilderna
kan drönaren först̊a vart den befinner sig i jämförelse till dessa objekt i den riktiga världen. För att
denna analys av bilderna ocks̊a skulle g̊a snabbt s̊a skapade jag först en karta över rummet. D̊a kunde
dessa utstickande omr̊adena jämföras med kartan och drönarens position kunde uppskattas.

Resultatet fr̊an arbetet var positivt. Drönaren uppskattade sin position ganska bra. Men p̊a grund
av tidsegränsningen av arbetet s̊a hann det inte undersökas hur bra metoden var i olika rum.


