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Forord
Prosjektet er finansiert av Svalbard Miljøvernfond og Norsk Polarinstitutt. Vi takker for
finansieringen.
Vi vil takke Sigurd Løkse og Wegar Bjerkeli Pedersen for et godt samarbeid under deres
mastergradsoppgaver. Dette var starten på arbeidet med å utvikle og bygge en protype for
elektroniske isbjørnvarslingssystem. Med finansiering gjennom dette prosjektet, ble
isbjørnvarslingssystemer videreutviklet. Underveis i dette prosjektet har vi fått mange nyttige
innspill fra mange kollegaer ved Norsk Polarinstitutt.
Tromsø, 2015

Sammendrag
Årlig er det flere sammenstøt mellom isbjørn og mennesker på Svalbard. Isbjørnen blir som oftest
oppdaget før det blir farlig, enten av en “bjørnevakt” eller av et varslingssystem Problemet oppstår
dersom varslingsutstyret ikke fungerer, og isbjørnen kommer seg inn i teltleiren uten å bli
oppdaget.
I dette prosjektet har hensikten vært å designe, bygge og teste en prototype for elektronisk
isbjørnvarslingssystem. Dette systemet er basert på det som fungerer ved den eksisterende
løsningen, og elementene som ikke har fungert, er blitt utbedret. I dette prosjektet ble prototype
testet kun en gang i felt, hvor det ble avdekket endel svakheter, som enkelt lar seg utbedres.
Prototypen er veldig lovende, men bør utbedres og testes ut i større skala.
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1.

Bakgrunn

Norsk Polarinstitutts forskere driver nordområdeforskning med utgangspunkt i Sverdrupstasjonen
på Svalbard, og også feltbasert virksomhet andre steder på Svalbard og i Polhavet. Vårt
hovedkontor ligger i Framsenteret i Tromsø.
Norsk Polarinstitutt opererer ofte i områder med isbjørn, og vi ønsker å vurdere om et elektronisk
isbjørnvarslingssystem kan bidra til å øke sikkerheten til være feltpartier rundt Svalbard.
Det er årlig flere sammenstøt mellom isbjørn og mennesker på Svalbard. Som oftest blir
isbjørnen oppdaget før det blir farlig, enten av en “bjørnevakt” eller av et varslingssystem som
for eksempel snublebluss. Reisefølget har da relativt god tid til å drive isbjørnen bort ved å
avfyre skremmeskudd eller lignende. Problemet er hvis varslingsutstyret ikke fungerer, og
isbjørnen kommer seg inn i teltleiren uten å bli oppdaget.
Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt uttalte følgende til Dagbladet i forbindelse med
det siste isbjørnangrepet: “Isbjørnen kan angripe mennesker om den er desperat. Da blir
mennesker et bytte, for isbjørnen spiser hva som helst om den er sulten. Det skjer jo at isbjørn
angriper. Det blir i snitt skutt tre isbjørn hvert år på Svalbard, og siden tidlig på 70-tallet har bare
fire mennesker blitt drept av Isbjørn på Svalbard”.
Det er kommet endringer i Svalbardmiljøloven som omhandler sikring mot isbjørnangrep. Det er
kommet krav om at enhver som er utenfor bosetningene skal ha kunnskap om sikring mot
isbjørnangrep.
Sysselmannen også kommet med et tillegg til forskrift om leiropphold på Svalbard. Der det er bla.
kommet krav om tiltak til sikring ved telting eller leiropphold på Svalbard.

1.1

Problemstilling

Hensikten med prosjektet var å designe, bygge og teste en komplett prototype for elektronisk
isbjørnvarslingssystem.
Vårt utgangspunkt var at Norsk Polarinstitutt ønsker et elektronisk isbjørnvarslingssystem for
teltleirer. Det eksisterer i dag ikke noe komplett elektronisk system for isbjørnsvarsling, og den
foretrukne måten å sikre teltplasser på er ved hjelp av forsvarets snublebluss (av typen NM4). Selv
om denne typen varslingssystem er det beste på markedet i dag, så er ikke snubleblussløsningen
utviklet for dette formålet, og heller ikke for bruk i arktisk klima.
I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i det som fungerer ved den eksisterende løsningen, og
forbedret elementene som ikke fungerer.
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1.2

Svakheter med dagens løsning

Eksisterende løsninger, som benyttes i dag, for sikring av teltleirer ved hjelp av snublebluss har
en rekke svakheter. Under har vi ramset opp noen av de viktigste områdene hvor snubleblussløsningen har svakheter når den brukes som isbjørnsikring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montering
Blindgjengere
Pyroteknisk
Tilgjengelighet
Utløsningsmekanisme
Metalltråd
Bilde 1 Snublebluss NM4

Når det gjelder montering, så monteres blussene
som oftest på stolper eller pinner. Dette kan i
seg selv være vanskelig å få tak i på Svalbard
(NP tar med seg egne pinner ved
ekspedisjoner). Om det er barmark, må man
stable steiner eller lignende rundt pinnene for å
holde dem oppreist (Bilde 2). Det farligste er
om pinnene tipper innover mot teltet. Da kan
tråden bli liggende langs bakken uten at Bilde 2 Stabling av steiner
blussene blir utløst.
(Foto: Arild
Lyssand/Sysselmannen)
En annen svakhet med snublebuss-løsningen er at det er ingen måte å sjekke om et snublebluss
faktisk fungerer, eller om man har en såkalt blindgjenger. Det vil si man kan sjekke at blusset
fungerer ved å fyre det av, men da vet man med sikkerhet at blusset fungerer ikke neste gang.
En tredje svakhet er at blussene er pyrotekniske eksplosiver, og må behandles med stor forsiktighet.
Om et bluss går av på et ugunstig tidspunkt, kan det føre til skade på både mennesker og/eller
utstyr. Hvis monterings-pinnen har bikket litt inn mot teltet i det blusset går av, så kan det i verste
fall sette fyr på hele teltet.
Den fjerde svakheten ved bruk av NM4 er at
tilgjengeligheten er betydelig redusert. I senere
tid har Forsvaret gått bort fra å bruke
snublebluss av typen NM4, og gått over til en ny
type kalt M2 (Bilde 3). Denne typen snublebluss
er foreløpig ikke godkjent for bruk av
Universitetet på Svalbard (UNIS), da det er
Bilde 3 Snublebluss M2
usikkert hvordan de tåler kulden.
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Den femte svakheten med snubleblussløsningen er at den har en mekanisk utløsningsmekanisme,
og er i utgangspunktet ikke designet for bruk i arktisk miljø (Bilde 4). Mye snø og is kan føre til
problemer med utløsningsmekanismen, i tillegg til at slitasje og/eller rust kan være en mulig
feilkilde.

Bilde 4

Utløsningsmekanisme M2

Utløsningsmekanisme NM4

Den sjette svakheten er at metalltråden, som trekkes mellom blussene, kan bli utsatt for slitasje
og/eller rust etter lang tids bruk i røft miljø (Bilde 5). Hvis en slik tråd ryker av under bruk, har
man i realiteten ingen varslings- system. Det kan i verste fall føre til en falsk sikkerhetsfølelse, da
det kan være vanskelig å oppdage om en tråd har røket av når man sitter inne i teltet.

Bilde 5

1.3

Metalltråd M2

Metalltråd NM4

Andre løsninger

Nedenfor gis en oversikt over utvalgte løsninger som finnes på markedet i dag. Det finnes mange
lignende systemer, men ingen av disse oppfyller alle kravene vi har satt til et elektronisk
isbjørnvarslingssystem. Det mest åpenbare er at stort sett alle er basert på at det er koblet en enkel
tråd til utløsningsmekanismen, hvor ingenting skjer om tråden ryker.
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Signalpenner
En enkel løsning hvor snubleblusset er erstattet med signalpenner som utløses ved tradisjonelt vis
med tråd som spennes mellom to påler. Det var denne typen snublebluss som ble brukt av de to
padlerne som ble angrepet sommeren 2010, hvor to av blussene ble ikke utløst

IceBear Alarm
Snubletrådløsning beregnet på arktiske strøk, utviklet av engelske ingeniører. Disse bruker 12
grams svartkruttpatroner (Saluting Blanks), koblet sammen av tynt fiskesnøre.
Utløsningsmekanismen er designet til å gå av nedover mot bakken, og produserer et kraftig smell.
Selges av Arctic Limited i Storbritannia.

PackAlarm
Alarmsystem i lommestørrelse for varsling av blant annet vanlige bjørner og tyver. Festes til trær
eller tynne pinner og er koblet sammen ved hjelp av et tynt snøre. Når noen utløser snøret, vil en
mikroprosessor sette i gang en sirene som uler i 5 minutter. Er ikke designet for bruk i arktiske
strøk.

Hjemmesnekret løsning “Lynvingen”
Enkel hjemmesnekret løsning. Er illustrert ved et videoklipp på nettsiden fra testing på en kajakktur
på Spitsbergen. I korte trekk består den av elementene som er ramset opp under.






Håndholdt signalpenn av typen “Comet”
Strømgjerdepåler fra Felleskjøpet
2 stk. teltbarduner til hver påle
0,8 millimeter uelastisk fiskesnelle
Overfallsalarm fra Clas Ohlson
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Fremgangsmåte

I dette prosjektet ble det tatt utgangspunkt i de vesentligste manglene/problemene ved bruk av
snublebluss som isbjørnsikring nevnt i 1.2 for å besvare prosjektets problemstilling. Flere lignende
elementer kunne vært inkludert her, men vi har valgt å fokusere på disse svakhetene i kravene vi
stiller til det elektroniske systemet gjennom kravspesifikasjonen.
For å lykkes med å utvikle og bygge en komplett prototype for elektronisk isbjørnvarslingssystem,
er det flere underliggende elementer som det må tas hensyn til. På grunnlag av dette ble det laget en
kravspesifikasjon basert på ulike utfordringer. I tillegg ble det gjennomført en sammenligning av
forsvarets NM4/M2 løsning og den elektroniske løsningen. Denne sammenligningen er blant annet
basert på erfaringer ved bruk av slike løsninger hos Norsk Polarinstitutt og UNIS. En komplett
prototype for elektronisk isbjørnvarslingssystem ble utviklet og bygget. Deretter ble prototypen
testet på Svalbard august 2014.
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Resultat

Dette kapitelet presenterer kravspesifikasjon for løsningen, sammenligning av ulike løsninger og
utvikling av prototypen.

3.1

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen som ble utarbeidet i prosjektet inneholder fysiske-, tekniske-, praktiske- og
sikkerhetsmessige krav.
Fysiske krav
 TERRENG: Må kunne monteres i forskjellige typer terreng uten nevneverdige problemer.
-

Det vil si is, snø, bar bakke, helling, etc.

 KLIMA: Må tåle et ekstremt klima (dvs. Svalbardklima vinterstid).
- Inntil -30oC (gitt god innkapsling).
 PORTABILITET: Må enkelt kunne transporteres med skuter.
-

Må kunne fraktes på slede.

Tekniske krav
 KAPASITET: Må ha nok elektrisk kapasitet til å være i drift i minimum én måned.
-

Én måned før oppladning. Kapasitetsbehovet avhenger at totalt
strømforbruk i systemet.
 BESKYTTELSE: Elektronikken må ikke bli utsatt for vann/is.
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-

Elektronikken skal ha en solid innkapsling, for å hindre kontakt med stoffer som
kan skade/ødelegge/bidra til feil ved elektronikken.
 UTVIDBART: Må kunne tilpasses både små og store teltleirer.
-

Skal lages modulbasert, slik at systemet kan tilpasses teltleirer av ulik størrelse.

Praktiske krav
 MONTERING: Må være enkelt å sette opp i felt.
-

Det skal ikke være nødvendig for brukeren å bruke mer enn maksimalt 20
minutter på oppsett av systemet i felt.
 VEDLIKEHOLD: Må kreve minimalt med vedlikehold.
-

Ikke mer enn 15 minutter for vedlikehold av oppsatt system i felt.

-

Noe mer for service (ute av drift), ikke nødvendig å tallfeste.

Sikkerhetsmessige krav
 VARSLING: Må med sikkerhet varsle brukeren ved et nødstilfelle.
-

Feilmargin på rundt 1/1000 (selv om det blir litt feil å snakke om feilmargin
her, da systemet selv skal varsle om det er noe som ikke fungerer).
 VARIGHET: Alarmeringen skal vare til man ved sikkerhet vet at brukeren er varslet.
-

Varslingen skal vare til brukeren av systemet selv kvitterer ut alarmen (knapp).

 PÅLITELIGHET: Brukeren må med sikkerhet vite at systemet vil fungere i et nødstilfelle.
-

Skal kunne kjøre “test” av systemet i bruk, for å vite at det fungerer til enhver tid.

-

Systemet skal selv varsle om det er problemer med
spenningstilførsel/kontaktpunkter etc.
 PYROTEKNISK: Det skal være mulighet for elektronisk avfyring av pyrotekniske
enheter.
-Default uten pyrotekniske elementer.
 UAVHENGIG: Systemet skal kunne fungere selv om teltleiren er ubemannet.


3.2

Mulighet for irridium-kommunikasjon ved et senere tidspunkt.

FEILRATE: 1/1000. Brukeren skal selv kunne kjøre feilsjekk på systemet, for eksempel
på kveldstid før man legger seg i teltet. NB! Viktig å varsle én gang for mye enn én
gang for lite.
- Feilsjekkfunksjon skal implementeres i programvaren.
Sammenligning av ulike løsninger

Ulike løsninger ble sammenlignet i forhold til fysiske-, tekniske-, praktiske- og sikkerhetsmessige
krav. Dette er oppsummert i Tabell 1.
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Tabell 1
Sikkerhet

Fysisk

Teknisk

Sammenligning av forsvarets NM4/M2 og elektronisk løsning.
Snublebluss NM4/M2

Elektronisk løsning

Kan være vanskelig å høre
snublebluss inne i telt i f.eks.
snøstorm.

Skal være (trådløs) varslingsenhet inne i
teltet.

Varigheten av et snublebluss som går
av er noe begrenset.

Skal kunne stå på til brukeren selv slår av
varslingen.

Umulig å få testet om et snublebluss
er fungerende (ikke blindgjenger).

Enkel testkjøring av utstyr montert i felt skal
implementeres.

Pyroteknisk aspekt kan forårsake
fysiske og/eller materielle skader.

Bruk av pyroteknikk skal minimeres, bluss
erstattes i stor grad av lyd og lys.

Vanskelig å sette opp i noen typer
terreng (se stabling av steiner).

Ny type “føtter” tilhørende systemet skal
gjøre det enkelt og sikkert å montere i alle
typer terreng.

NM4 er testet og allment akseptert
for bruk i arktiske strøk.

Skal bygges av komponenter spesifisert til å
fungere ned til minst -30 °C, og testes i felt på
Svalbard.

Lite og kompakt, enkelt å
transportere.

Blir noe større på grunn av tilhørende
“føtter” som erstatter pinnene i det andre
systemet, men gir økt sikkerhet.

Stiller få tekniske krav.

Elektronisk kapasitet (batterinivå) skal være
tilgjengelig for brukeren.
Elektronikken må være tilstrekkelig
beskyttet for vann og is.

Praktisk

Kan enkelt tilpasses både små og
store teltleirer.

Skal være modulbasert, det vil si at det
enkelt kan tilpasses ulike leirstørrelser.

Kan være utfordrende å montere i
felt, krever tilgang til pinner og
steiner til å stable rundt pinnene på
is/hard mark.

Utstyr til montering skal være inkludert i
systemet.

Kan være krevende å strekke snor
rundt hele teltplassen.

Hver snor/ledning trekkes kun mellom to
enheter, dvs. hver enhet har en tilhørende
snor.

Krever vedlikehold i felt.

Enkel “feilsjekk”-funksjon skal
implementeres.

Vanskelig å få tak i som sivilperson,
kun forsvaret som er leverandør.

Skal i første omgang kun utvikles for bruk av
Norsk Polarinstitutt.

Et snublebluss kan kun brukes én
gang.

Ingen begrensning på bruk.
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3.3

Utvikling av prototype

Nedenfor presenteres prinsippene for løsningen og fysisk sammensetning.

3.3.1 Prinsippet bak løsningen
Løsningen bygger på samme grunnprinsipp som snubleblussene, det vil si et fysisk “gjerde” rundt
teltplassen, som skal sikres (Figur 1). Om noe eller noen går gjennom dette gjerdet, vil det skje en
fysisk reaksjon og brukeren av systemet vil bli varslet. I vår løsning har vi tatt utgangspunkt i det
som fungerer med snubleblussene, og samtidig forbedret områdene hvor snubleblussene ikke
fungerer tilstrekkelig.

Figur 1

Prinsippskisse av det elektroniske isbjørnvarslingssystemet. Løkse og Pedersen
(2012).

I vårt system er det fysiske “gjerdet” i form av en isolert elektrisk krets som er koblet til ulike
“stolper” rundt teltplassen. Om denne kretsen brytes, vil brukeren av systemet bli varslet.
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Det er i praksis to måter å bryte kretsen på;



Tilkoblingen til en stolpe faller ut (eller evt. ledningsbrudd).
En stolpe tipper over.

Den første kan sammenlignes med at splinten til snubleblusset blir trukket ut. Men til forskjell fra
snubleblussene, så inneholder denne løsningen ingen pyrotekniske element. Vårt system varsler i
stedet ved hjelp av lyd og lys, noe som gjør at man faktisk kan kontrollere at systemet er
fungerende til enhver tid (dvs. ingen blindgjengerproblematikk).
Det andre punktet er en vesentlig forbedring. Om en stolpe med snublebluss faller “feil” vei (dvs.
inn mot teltplassen), så vil tråden bli liggende langs bakken uten at blusset går av. Det er en
alvorlig sikkerhetsrisiko, som er eliminert i vår løsning ved at strømkretsen brytes når stolpen
tipper over.
Det er en trigger utgang fra system, dette kan brukes til å sende meldinger over iridium, sms ol.
Samme trigger kan sette av elektroniske pyrotekniske elementer etter behov. Da kan pyrotekniske
elementer plasseres i senter av leiren uten fare for at isbjørnen skal rive den ned. Dette vil også
minske faren for at smellet som skal skremme isbjørner smeller av bak den. Det er ikke satt av
ressurser for å teste denne funksjonen i prototypen.
Til hver masterenhet kan det gjennom en fleksibel kabel kobles til en test og alarmenhet (teltenhet).
Denne enheten plasseres i teltet, noe som gir en ekstra sikkerhet for at brukeren virkelig blir varslet.
Snubleblussene kunne som nevnt være vanskelig å høre hvis det “blafret” mye i teltduken.
3.3.2

Fysisk sammensetning

Selve systemet er bygget opp av flere ulike elementer. Med utgangspunkt i Figur 1, er de grønne
sirklene det vi har valgt å kalle for “masterenheter”. Masterenhetene er veldig sentrale i systemet,
og inneholder det meste av systemets elektronikk. De røde sirklene er “slaveenheter”, som bidrar til
å opprette en elektrisk krets rundt teltplassen. Den gule boksen er en teltenhet, som er en fysisk
boks plassert inne i teltet. Denne kommuniserer gjennom kabel til teltenhet. Hver enhet er koblet til
enhetene ved siden av ved hjelp av en spesial sensortråd. Sensortrådens egenskaper er at den er
elektrisk ledende, har en høy bruddstyrke, er tynn og er elektrisk isolert fra omgivelsene.
Sensortråden er plassert i to forskjellige høyder. På den måten er det opprettet en lukket elektrisk
krets rundt hele teltplassen (Figur 2). Alarmeringen skjer i form av både lyd og lys i
masterenhetene og i teltenhetene. Systemet er laget modulbasert, slik at det kan tilpasses både små
og store teltplasser.
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Masterenhet
Masterenhetene inneholder mye funksjonalitet, blant annet en mikrokontroller som på mange måter
er hjernen i systemet. Disse enhetene er varslingsenheter, og inneholder derfor både lyd- og
lyskilder som varsler brukeren når kretsen brytes. De inneholder også tiltbrytere, som gjør at
kretsen brytes når stolpen tipper over 15°.
Tilkobling til slaveenhetene skjer ved hjelp av tråder som er plassert på en trommel inne i enheten.
Fra hver masterenhet er det mulig å kople til en teltenhet. For å forsyne elektronikken, har hver
masterenhet sin egen 13.9 Volts strømkilde. Den inneholder også en spenningsregulator for å få
spenningen ned til nødvendig nivå for mikrokontroller. I prototypen består masterenhetene av
karbonfiberrør (ytre diameter 41 mm), med utstyr montert inne i røret og på toppen.
Slaveenhet
Slaveenhetene er langt ifra like avanserte som masterenhetene. De kan i grunn ses på som
“passive” enheter, som kun bidrar til å opprette en elektrisk krets rundt teltplassen. De inneholder
lite annet enn tilkoblingspunkter for sensortråder til andre master- eller slaveenheter, samt
tiltbrytere for å bryte kretsen om stolpene tipper over. Slaveenhetene har ingen akustisk eller lys
alarm.

Avslutningsenhet
Avslutningsenheten inneholder kun tilkoplingspunkter for sensortråden. Enheten har også en
tiltbryter, men inneholder ikke akustisk eller lys alarm.

Teltenhet
Teltenhetene er små bokser som skal ligge inne i teltene. Disse inneholder en akustisk alarm og
blinkende lys, som varsler brukeren når masterenheten registrerer at sensortråden er brutt. Dersom
man vil teste om systemet er operativt, kan man trykke på en testknapp. Da vil mikrokontrolleren restarte. Dersom alt er ok vil enheten kvittere med to korte lydsignaler.
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Sensorkrets
Sensorkretsen er selve essensen i systemet, og er den utløsende faktoren for varslingen. Selve
sensorkretsen er bygget opp av flere mindre kretser tilknyttet hver masterenhet. Antall kretser
i systemet avhenger av antall masterenheter. Systemet er designet slik at hver krets starter i en
masterenhet, går gjennom én eller flere slaveenheter før den igjen returnerer til masterenheten
(Figur 2).

Figur 2

Prinsippskisse av sensorkretsen (Kilde: Løkse og Pedersen, 2012).

Sensortråden “plugges inn” i hver påle ved faste tilkoblingspunkter i to forskjellige høyder.
For at signalet ikke skal bli liggende og “flyte” når kretsen brytes, er det lagt inn en referanse
til jord (pull-down resistor). Denne ligger inne i masterenheten og ikke mellom masterenhet
og slaveenhet, som illustrert. For å sikre en liten leir er det tilstrekkelig med en masterpåle og
flere slavepåler.

Materialer
De fleste mekaniske delene er produsert av acetalplast, POM C sort. Dette er et hardt
formstabilt allround plastmateriale, som er lett å bearbeide for tekniske applikasjoner. Sort
farge for å absorbere energi fra solen til smelting av snø og is som legger seg på systemet.
Noen akslinger og gir er produsert i selvsmørende messing deler.
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Spolehus
Spolehuset består av en rekke deler og
komponenter. Gir, akslinger, trommel,
trykknapp, lager, pakninger, sperrehake, og
en slepe ring. Ledninger blir ført i kanaler i
ytterkant av trommelholderen. Alle delene
inne i spolehuset, unntatt sleperingen er
designet til formålet.
Vi har hatt fokus på å gjøre ting så enkelt
som mulig. Men for å dekke alle funksjoner
til systemet var denne kompleksiteten en
nødvendighet.
Når man slipper knappen som betjener
sperrehaken vil trommelen automatisk låse
for utmating av tråd.
Når man skal spole inn tråden, kan det
enklest gjøres vha. en liten oppladbar mini
drill. Det er da ikke nødvendig å trykke inn
knappen for sperrehaken, da den er utført slik
at rotering inn er mulig. Mini drillen koples
til en firkant mutter som er tilgjengelig fra
utsiden.
Tråden føres ut gjennom en pakning som
skal sørge for at snø og vann ikke trenger inn
i spolehuset.
For å holde vekten på et minimum er det kun
valgt kulelager i plast med glasskuler. På
denne måten unngår man også korrosjon av
kulelagrene
Sleperingen er plassert nederst i spolehuset.
Funksjonen til sleperingen er å føre
strømmen fra masterenhetens trommel og ut i
sensortråden.
Ved å trykke på utløserknappen til sperrehaken og samtidig dra i tråden så kan man enkelt dra
ut det man trenger for å nå neste stolpe. Det er en fordel å være to personer når man monterer
systemet. Det er fullt mulig å gjøre det alene, men ting blir mye enklere dersom man er to.
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Utløsermekanisme
Utløsermekanismen er en meget viktig del i
prototypen. Den består to deler; En kontaktpinne
som sensortråden er terminert i og et kontakthus som
holder
kontaktpinnen
på
plass.
Mellom
kontaktpinnen og kontakthuset er det en meget myk
gummipakning, som hindrer regn og snø inntregning.
Når strekket i tråden blir tilstrekkelig skal den dras ut
av kontakthuset. Hvor mye strekk som skal til er
justerbart. Signalene overføres av gullpletterte
kontakter i kontaktpinnen og kontakthuset.
Kontakten i huset er fjærbelastet.

Lyd og lysalarmer
På toppen av hver masterenhet finner vi lyd og
lysalarm. Lysalarmen er 6 sterke LED lys, som
blinker med 1 Hz. Lydalarm kommer fra 3
lydsirener. Når prototypen er riktig satt opp vil en
peke mot telt, og 1 i hver av sensortrådens retning.
På samme komponent finner vi også av og på
bryteren til prototypen. Under oppstart vil systemet
når det er riktig oppsatt kvittere med lyd og lys
signaler på masterpålen og i teltenheten. Ved
ekstremt dårlig vær vil det være fordelaktig å tre en
tynn pose (laget av teltduk materiale) over enheten.
Dette for å unngå at lydalarmene ikke blir fylt med
snø, sludd eller regn. Dette vil dempe lyden noe, men
ikke merkbart.
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Teltenhet
Fra hver masterpåle kan det trekkes en kabel
inn i et telt hvor teltenheten kan koples til.
Denne bla. inneholder lys- og lydalarm. På
denne enheten er det også en re-start knapp
til prototypen.
Dersom man er usikker på om prototypen i
drift kan man trykke på denne re-start
knappen.
Den
vil
da
re-starte
mikrokontrolleren som vil sjekke at alt er ok Bilde 6 Teltenheten med lyd- og lysalarm
og kvittere med to korte lydsignal.

Batteri
Batterier som brukes i prototypen er 4 sylindriske
celler hver med 3,3V. Batteriet er oppladbart og skal
fungere i meget lave temperaturer. Helt ned til minus
40 grader Celsius. Batteriene går under merkenavn
A123. Produsenten garanterer at det klarer 10 ganger
så mange ladesykluser som et konvensjonelt litium
ion batteri.
Bilde 7 A123 batteri

Kretskort
Kretskortet er laget i to lag, med komponenter kun på en side. Det består av en effektiv
switche-regulator, en mikrokontroller, releer, passive komponenter og en en tilkoplingblokk
for kabler. Under hele utviklingen har det vært fokus på metoder og komponenter for å
minimalisere prototypens energibehov. Alle komponenter er industriell standard og skal tåle
temperaturer ned til minus 40 og opp til pluss 80 grader celsius.

Bilde 8 To-lags kretskort med komponenter på en side
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Programvare
Programvaren til mikrokontrolleren er skrevet i C. Dette er et høynivåspråk som er mye brukt
i applikasjoner hvor effektivitet og lavt energiforbruk er viktig. Programvaren ligger i
mikrokontrollerens flashminne. Den kan til en hver tid oppgraderes og forandres.
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3.3.3 Test av prototype – av Winfried K. Dallmann og Synnøve Elvevold
Vi satt opp det nye systemet rundt halve feltleiren i en 10-dagers periode i begynnelsen av
august. Leiren var for stor for at trådene rakk rundt hele, utenfor den allerede oppsatte
snubleblussringen. ”Dessverre” var det ingen bjørn eller andre dyr som gikk i tråden, slik at vi
aldri kunne teste systemet uforberedt. Det var heller ikke noe uvær, nedising og annen
påkjenning slik at vi bare fikk testet selve opp- og nedriggingen og hvordan systemet oppførte
seg under fine værforhold. Under disse forholdene var systemet helt vedlikeholdsfritt, dvs.
trengte ingen justeringer eller reparasjoner mens det sto oppe.
Her er noen momenter som vi ønsker å fremheve:
1) Mangler ved levert utstyr



Nedre skrue på masterpolen til oppkveiling av tråden var ødelagt
Stikkontaktene på endepolen satt veldig løse; det er mulig at de hadde blitt utløst av
sterk vind eller ved evt. isdannelse (pga. vekt).

2) Detaljerte kommentarer















Opp- og nedrigging er meget enkel og grei. Det kan være problematisk når det er
isdannelse på tråden, fordi spolen da kanskje blir for liten – men vi vet ikke om isen
ville feste seg i det hele tatt.
Det var en forsinkelse på 5 sek. mellom utløsning og varsellyd. En bjørn hadde rukket
å kaste seg over et telt i mellomtiden. Denne forsinkelsen må fjernes!
I tillegg til elektrisk skrutrekker bør det følge med en mekanisk sveiv til oppkveiling
av tråden, i tilfelle det ikke er tilgang til strøm når skrutrekkeren er utladet.
Trådene er litt for korte; man trenger ganske mange poler for å rekke rundt en større
leir (vår leir var for 11 telt). 30-40 % lengre hadde vært bra, ellers trenger man flere
poler.
Trådenes høyde over bakken er bra.
De små kryssjern-holderne (som det fantes 2 st. av) er ubrukelig på vanlig
tundragrunn. De store (8 st.) var bra.
Selve varsellyden er sikkert tilstrekkelig når man er i samme telt som enheten, men
kan være utilstrekkelig når man er et annet sted i leiren og vinden blåser. For å unngå
å måtte flytte enheten fra kjøkken- til sovetelt osv., bør det være minst to lydenheter
som kan legges i forskjellige telt, eller en annen lyd – for eksempel en sirene – sentralt
i leiren.
Det er mulig at varsellyden på masterpolen kan virke mot sin hensikt, når lyden er
forsinket. Hvis bjørnen skremmes av lyden, kan den løpe bort fra den og dermed inn i
leiren.
Systemet er naturligvis for tungt for feltpartier som bærer med seg leiren; det er bare
til faste leirer som bringes med helikopter eller fartøy.
Det hadde enklere for transport til og fra leiren, om kofferten med polene hadde passet
opp i et pallegrind.
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4

Oppsummering

Årlig er det flere sammenstøt mellom isbjørn og mennesker på Svalbard. Isbjørnen blir som
oftest oppdaget før det blir farlig, enten av en “bjørnevakt” eller av et varslingssystem
Problemet oppstår dersom varslingsutstyret ikke fungerer, og isbjørnen kommer seg inn i
teltleiren uten å bli oppdaget.
I dette prosjektet har hensikten vært å designe, bygge og teste en prototype for elektronisk
isbjørnvarslingssystem. Dette systemet er basert på det som fungerer ved den eksisterende
løsningen, og elementene som ikke har fungert, er blitt utbedret. I dette prosjektet ble
prototype testet kun en gang, hvor det ble avdekket endel svakheter, som enkelt lar seg
utbedres. Prototypen er veldig lovende, men bør utbedres og testes ut i større skala.
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