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Sammanfattning

Att balansera en tvåhjulig robot har traditionellt innefattat någon form av återkoppling till de
drivande hjulen. Den här rapporten ämnar redogöra för hur såväl design- som
konstruktionsarbetet av en aktiv självbalanserande robot på två hjul kan gå till. De idéer samt
lösningar presenterade här skiljer sig från konventionella tvåhjuliga robotar och använder sig av
luftströmmen från en rotor för att balanseras. Den färdiga prototypen utnyttjar kraften genererad
i en rotor, med kontrollerbar anfallsvinkel, för att balansera kroppen mellan två parallella hjul.
Rapporten är resultatet av ett fördjupningsarbete inom Mekatronik, som en del av en
Kandidatexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. Roboten bedöms efter
sin prestation i en tävling mot liknande robotar på bland annat punkterna hastighet och
innovativa lösningar. I utvecklingen av roboten tas både de reglersystem som behövs upp samt
även fortsatta utvecklingsmöjligheter.
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Abstract

Actively balancing a two-wheeled vehicle has traditionally involved a feedback mechanism
applied to the driving wheels that compensates for disturbances. The concept presented in this
report differs from such solutions by utilizing the airstream from a pitch-controlled rotor to
counter the torque from the wheels and thus balance the robot body. This report is the result of a
Bachelor’s degree project in Mechatronics at The Royal Institute of Technology, Stockholm,
Sweden. It covers the construction of a two-wheeled, actively balanced robot, constructed to
compete in a racing tournament, judged by its speed and technical innovation. An advanced
feedback control system has been built, merging aerodynamics, electronics and traditional
vehicle design. This report contributes with new perspectives on vehicle design through the
integration of different engineering disciplines.
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Abstract
Actively balancing a two-wheeled vehicle has traditionally involved a feedback mechanism 

applied to the driving wheels that compensates for disturbances. The concept presented in this 

report differs from such solutions by utilising the airstream from a pitch-controlled rotor to 

counter the torque from the wheels and thus balance the robot body. This report is the result of 

a Bachelor’s degree project in Mechatronics at The Royal Institute of Technology, Stockholm, 

Sweden. It covers the construction of a two-wheeled, actively balanced robot, constructed to 

compete in a racing tournament, judged by its speed and technical innovation. An advanced 

feedback control system has been built, merging aerodynamics, electronics and traditional 

vehicle design. This report contributes with new perspectives on vehicle design through the 

integration of different engineering disciplines.



Abstrakt
Att balansera en tvåhjulig robot har traditionellt innefattat någon form av återkoppling 

till de drivande hjulen. Den här rapporten ämnar att redogöra för hur såväl design- som 

konstruktionsarbetet av en aktiv självbalanserande robot på två hjul kan gå till. De idéer samt 

lösningar presenterade här skiljer sig från konventionella tvåhjuliga robotar och använder 

sig av luftströmmen från en rotor för att balanseras. Den färdiga prototypen utnyttjar kraften 

genererad i en rotor, med kontrollerbar anfallsvinkel, för att balansera kroppen mellan två 

parallella hjul. Rapporten är resultatet av ett fördjupningsarbete inom Mekatronik, som en 

del av en Kandidatexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. Roboten 

bedöms efter sin prestation i en tävling mot liknande robotar på bland annat punkterna hastighet 

och innovativa lösningar. I utvecklingen av roboten tas både de reglersystem som behövs upp 

samt även fortsatta utvecklingsmöjligheter. 
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1

Denna rapport syftar till att beskriva arbetsgången bakom produkten vars utformning styrdes 

av de krav som uppgiften ställde. Uppgiften kallad ”Balancing Robot Challenge” gick ut på att 

tillverka en robot som självständigt kunde röra sig i en rak linje mellan två punkter. Det hela 

utformades som en tävling mellan robotar där det gällde att vara snabbast från start till mål. 

Tävlingen ställde vissa specifika krav på robotens utformning och funktion. Nedan listas de 

krav som projektet verkade under.

1.1 Kravspecifikation
• Roboten ska ha två hjul och balanseras aktivt.

• Banan är rak och har en längd mellan 10 och 30 meter.

• Roboten ska kunna läsa av en målgång markerad i svart och stanna av sig själv vid 

passerandet av denna.

• Roboten ska kunna startas upp och nödstoppas trådlöst.

• Tävlingen mellan robotar är utformad som en turnering där varje race sker mellan två 

robotar.

• Det är tillåtet att störa andra robotars sensorer men inte dess trådlösa kontroll.

• Endast en halv kvadratmeter stålplåt får nyttjas.

• Mindre delar bör tillverkas i 3D skrivare eller fräsas fram.

• Budget på 1500 SEK.

1.2 Bedömningspunkter
Uppgiftens utförande bedömdes efter följande parametrar:

• Hastighet (vinnare utav turneringen).

• Innovativ design.

• Innovativ användning av gruppmedlemmarnas individuella fördjupningar från första 

delen av kandidatarbetet i Mekatronik.

• Mest spektakulära misslyckandet.

• Ett ospecificerat jurypris.

• Bedömningen av projektet prioriterar innovationsförmåga och intressanta tekniska 

lösningar före hastighetsprestanda. 

1 Problemdefinition
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I början av projektet fastställde gruppen mål för projektet som ansågs rimliga utifrån de givna 

förutsättningarna. Dessa mål har präglat arbetet och utformningen av produkten. Målen kan 

delas in i två kategorier; resultatmål samt effektmål.  

2.1 Resultatmål
Det första resultatmålet som sattes upp var att vinna turneringen. Detta innebär att roboten 

måste ha god acceleration men även en tillfredställande topphastighet vilket i sin tur ställer krav 

på en stabil balansering. Det andra resultatmålet var att hitta en innovativ lösning för problemet, 

en aktivt balanserande robot.

2.2 Effektmål
Som effektmål, det vill säga mål som uppnås vid sidan om de huvudsakliga resultatmålen, valdes 

en attraktiv design och smart användning av den individuella expertis gruppmedlemmarna 

skapat sig.

2 Måldefinition
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Detta projekt har utvecklats inom  ramarna för vissa avgränsningar vilka primärt styrts av 

specifikationerna i den givna uppgiften. En sådan avgränsning är batterierna som används i 

roboten. Dessa är dimensionerade för korta körtider då robotens aktivitet är relativt kort under 

tävlingsmomentet. En annan avgränsning är räckvidden för den trådlösa kommunikationen. 

Längden på banan är specificerad till mellan 10 och 30 meter vilket inte ställer krav på 

kommunikation med längre räckvidd. Då den givna budgeten i sammanhanget var relativt låg 

gjordes tidigt valet att inte spendera pengar på att försöka störa andra robotars sensorer. Istället 

ägnades hela budgeten till att förbättra robotens egna prestanda.

3 Avgränsning
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4.1 Inledning
Vid projektets början inleddes en process för att bestämma designen på roboten. Eftersom 

kravspecifikationen var tämligen specifik begränsades processen något. Då det vid 

projektgenomgången nämnts att innovativa lösningar och intressanta tekniska lösningar skulle 

premieras framstod det annars naturliga valet, en inverterad pendel, som mindre intressant. 

Ett förslag, se Figur 1, där balanseringen sköttes av rotorer, likt en helikopter, blev det vinnande 

konceptet vilket möjliggjorde för separat utveckling av framdrivning och balansering. En 

fördel med den lösningen var att hjulmotorerna helt kunde dedikerades till framdrivning. Det 

valdes också att placera de två hjulen parallellt på en axel. En viktig punkt som inledningsvis 

diskuterades i projektet var namnet på roboten. Detta fastställdes till Vince. 

Vince utvecklades till en robot med en rotorstyrd balansering och två framdrivande motorer. 

4 Problemlösning

10 cm

Side view

Group 1
Balancing Robot Concept
First draft (2012-03-28)

Vince

Top view

Figur 1: Den första skissen på roboten.
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Genom att använda två motorer för framdrivningen kunde roboten styras i rätt riktning, och 

utformades för att trådlöst, via Bluetooth, kunna aktiveras till att köra en rak sträcka om 10-30 

meter för att sedan, vid passerande av en mållinje, bromsa in till stillastående. För att identifiera 

mållinjen användes en ljussensor.

Roboten byggdes utifrån en bottenplatta med hål för att fästa hjul, motorer och en hävarm. 

Längst ut på armen monterades rotorn. Alla delar, produktionssätt och funktion presenteras mer 

detaljerat i rapporten, se även Figur 11.

4.2 Hjälpmedel
Diverse hjälpmedel brukades under projektets gång. All mjukvara för de använda 

mikrokontrollerna utvecklades i AVR Studio 5.0/5.1. STK-500 kort från ATMEL användes som 

programmerare och testenheter.

För att designa de slutgiltiga kretskorten nyttjades Ultiboard och Multisim från National 

Instruments. 

Solid Edge ST3 är det CAD-program som användes vid konstruktionen av majoriteten av de 

mekaniska delarna till roboten. 

Gearotic Motion användes för att beräkna framdrivningens utväxling och modellera kugghjulen. 

Eftersom den minsta tillgängliga fräsen till fräsmaskinen var med diametern två millimeter 

ändrades modul och antal kugg tills man i programmet fick fram ett värde på över två millimeter 

på ”mill diameter”. Ur programmet kopierades sedan kuggprofilen och klistrades in som bild i 

Solid Edge utifrån vilken man sedan modellerade en 3D-ritning.

Programmeringsmiljön Eclipse med tilläget Android SDK och telefonen Samsung Galaxy Nexus 

användes för utveckling och test av Androidapplikationen, som skrevs i programspråket Java.

Tidigt under utvecklingsprocessen för framdrivningen användes Matlab och Simulink för att 

ungefärligt simulera accelerationsförloppet för roboten. 



6

5.1 Bottenplatta
 Yttermåtten är 300 och 210 millimeter. Bottenplattan 

har spår för hjullagerfästen och motorfästen på sidorna 

och spår för att kunna justera fästningen av plåtarmen. 

Dessutom fi nns tio stycken tre millimeter stora hål för att 

kunna montera kretskort. 

Materialet som användes var textolit, vilket är en plast 

uppbyggd av fl era lager liknande plywood som används 

i industrin för tillverkning av bussningar. Materialet 

valdes då det är väldigt vridstyvt och lätt jämfört med att 

använda till exempel plexiglas med en aluminiumram. 

Med textoliten behövdes ingen ramkonstruktion utan allt 

kunde skruvas fast direkt i plattan, se Figur 2.

5.2 Arm
 Armen består av två identiska 1 mm tjocka plåtplattor 

som bockats åt vartdera hållet vid foten, för fästning i 

bottenplattan. På ovankanten gjordes en bockning längs 

med armen för extra styvhet. Skruvar på fem millimeter 

håller fast armdelarna och har fästs i spår i bottenplattan. 

Ett fl ertal tre millimeters gängade stänger sitter mellan 

5 Konstruktionsdelar Vattenskäraren skjuter 
en vattenstråle med 
inblandad sand, med 
högt tryck mot materialet 
och skär ut en fi gur efter 

ritning. Den klarar mycket tjocka och 
hårda material.

3D-printern skriver 
ut 3D-fi gurer i smält 
plast. För att bygga 
upp komplexa 
detaljer används ett 

mellanläggsmaterial som efter 
körning tas bort med hjälp av ett 
basiskt ultraljudsbad. På grund 
av materialkostnaden lämpar sid 
3D-printern bäst för små detaljer 
som är för komplexa att fräsa ut.

Fräsen fungerar som 
en tredimensionell 
borrmaskin, med ett 
borrhuvud som kan 

skära både horisontellt och vertikalt. 
Den är snabb och kan hantera 
mer detaljer, dock klarar den inte 
hållfasta material så som vår 
bottenplatta, eller material tjockare 
än 80 millimeter.

Manuell tillverkning 
tillämpades för de delar 
som krävde speciell 
inpassning och justering.

Figur 2:  Bild på bottenplattan från understidan

Figur 3:  Armen som håller i rotorn
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armarna för ytterligare stabilitet. Längst ut fi nns två skruvhål på fem millimeter på vardera 

armdelen, för att kunna montera rotorfästet. Ur armen skars trianglar ut för att få stabiliteten i 

en fackverksliknande konstruktion och samtidigt begränsa vikten, se Figur 3.

5.3 Rotorfäste
 Rotorfästet består av tre delar, se Figur 4, alla konstruerade i samma plåtmaterial som armen. 

Den första delen är en platta som bockats längs sidorna för stabilitet. Närmast robotkroppen 

är bockningen förlängd för att tillåta fästning i armen. Propellermotorn har på ovansidan fyra 

Figur 4:  Bild på propellerupphängningen och 
pitchjusteringsmekanismen

Runt 
kugghjulsfäste

Plåt som vinklar 
propellerbladen när den 

höjs och sänks

Rund plåtskiva för 
fästning av motorn

Bockad plåtplatta för 
infästning i armen

Hållare för 
propellerskydd, med 
förlängd bockning 

närmas rotorfästet för 
ökad stabilitet 

Servo som justerar 
rotorbladens 
anfallsvinkel

Kuggstångsfäste i 
LEGO
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stycken gängade skruvhål på tre millimeter. En rund plåtskiva användes, med hål för rotoraxeln, 

skruvhålen samt även för de fyra ventilationshål som fi nns ovanpå motorn. Skivan skruvades 

fast i motorn, och distanser sattes mellan undersidan av skivan och den underliggande plattan.

Den tredje delen i rotorfästet håller i det servo som styr propellerbladens vinkel. Flera moment 

var viktiga vid infästningen av servot: dess bakre del var tvungen att få plats mellan de två 

armsidorna, kugghjulet från servot behövde ge tillräckligt med plats för pitchstångens kuggplatta 

och dessutom skulle servohållaren hålla ett visst tryck på pitchstången så att kuggarna får grepp, 

utan att för den sakens skull göra pitchändringen för trög.

Kugghjul/stång-lösningen valdes för att med den korta momentarmen belasta servot minimalt. 

Lösningen medförde även att man kan utnyttja servots fulla utslag och på så sätt få hög 

upplösning på vinkeländringen. 

5.4 Kugghjulsfäste
 På servots kors sattes en tre millimeter tjock, rund skiva som i mitten har ett kors som 

passar i hålet för ett LEGO-drev med åtta kuggar. Skivan frästes i Textolit och formades som en 

rund skiva för att ligga som stöd åt kuggstången och undvika att den vrider sig.

5.5 Kuggstångsfäste
 En kuggstång i LEGO användes för överföring av servokugghjulets rörelse till 

styrpinnen som bestämmer propellerns pitch. Legobiten sitter på två andra LEGO-bitar som har 

ett längsgående hål för styrpinne och dessutom ett fyra millimeter stort hål för en M4-kuggstång 

som är genomborrad och används som axelstopp.

5.6 Ultraljudsmätarens fäste
 Fästet sitter placerat ungefär halvvägs mellan hjulaxeln och rotorn, och lämnar plats för 

ett stödhjul mellan sig och bottenplattan. Den består i grunden av en platta med två skruvhål 

som används för att fi xera ultraljudsenheten med tre millimeters skruv och mutter. Utrymme 

lämnades längs ena långsidan för kablar från enheten, och ytterligare två håligheter för att spara 

material. På kortsidorna går två stycken 30 millimeter långa kanter upp, med ett skruvhål på tre 

millimeter vardera. Dessa sattes i linje med två likadana skruvhål på armdelarna. Genom dessa 

hål sattes en gängad stång som fi xerades med muttrar, se Figur 5.
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5.7 Hjulupphängning
 Hjulupphängningen består av två identiska, hopskruvade halvor. Med hjälp av skruv 

och mutter klämmer de fast två kullager. De sitter fastspända på bottenplattan med en sex 

millimeter tjock plexiglasbit, för att fördela trycket, och på så sätt undvika att materialet går 

sönder. Genom kullagren sitter sedan axeladaptrar och hjulaxel.

5.8 Axeladapter
 Fyra exemplar skrevs ut i 3D-printern. Dessa användes för att kullagren skulle passa 

axeln. De stack ut något på vardera sidan om hjulupphängningen för att ge spelrum mellan 

hjulet och axelfästet.

5.9 Drivmotorblock
 Drivmotorblocket gjordes i aluminium, där långsidorna frästes för att få exakta vinklar i 

kontaktytan mot plattan, se Figur 6. Hål borrades för fastsättning av motor och pulsgivarfäste, 

samt för skruvar som fäster blocket i bottenplattan. Hålen för montering i bottenplattan gängades.

5.10 Pulsgivardrivhjul
 Fyra stycken skars ut i vattenskäraren ur Textolit. Dessa svarvades sedan ned för att få ett 

spår för o-ringar. I två av hjulen borrades 8 millimetershål för att monteras på hjulaxeln och två 

borrades upp med 0,8 millimetersborr för att träs på pulsgivaraxlarna. Pulsgivardrivhjulen på 

hjulaxlarna drogs åt med en låsmutter där friktionen mellan pulsgivardrivhjulet och axeladaptern 

blev tillräcklig för att dessa inte skulle slira. Pulsgivardrivhjulen trycktes endast på axeln, även 

där räckte det då pulsgivarna hade ett väldigt lågt vridningsmoment. 

Figur 5:  Ultraljudsfäste inklusive ultraljudsmodul.
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5.11 Pulsgivarfäste
 Sitter på drivmotorhållaren och håller i de pulsgivare som mäter varvtalen på hjulen. 

Fästena frästes ut i Polywood (ett plastmaterial) och monterades med skruv. I fästena gjordes 

spår för att kunna spänna åt o-ringen som förbinder pulsgivardrivhjulet med axeln.

5.12 Motorkugghjul
 Kugghjulet, drevet, sitter direkt monterat på motorn mot insidan på hjulet och växlar ner 

varvtalet med ett förhållande 11:1. Denna tillverkades i Polywood och sitter fast på motorn med 

två skruvar.

5.13 Hjulinnerkugg
 Kugghjulen frästes ut i plexiglas och fi xerades på hjulen med fyra tremillimeters skruvar. 

Vid designen av kugghjulet valdes antal kugg och modul på kuggarna för att dessa skulle kunna 

göras med den minsta tillgängliga fräsen på två millimeter.

Figur 6:  Framdrivningsdelarna.

Motorkugghjul

Hjulinnerkugg i 
plexiglas

Hjul i Polywood

Pulsgivarfäste

Drivmotorblock

ESC för 
drivmotorstyrning

Pulsgivare

Kullagerfäste

Borstlös 
motor



11

5.14 Hjul
 Hjulen frästes i Polywood och målades med gul färg. Ett axelfäste i metall monterades 

med fyra skruvar och sattes sedan in i kullagren i hjulupphängningen. När axelfästet var monterat 

svarvades hjulen ner för att bli lika stora, och för att axeln skulle bli centrerad på hjulet. Det 

limmades även fast ett friktionsmaterial i form av en serpentinrem.

5.15 Stödhjulsupphängning
 Två stag sitter på arm-plåtarna som håller fast ett fäste som länkhjulet är monterat på. På 

plattan sitter ett servo monterat, vilket är förbundet med en länkarm för att kunna fälla upp och 

ner stödhjulet. Denna konstruktion valdes för att hjulet ska förbli låst i nedfällt läge även då 

strömmen till servot är avslagen. Samtliga delar tillverkades i Textolit, se Figur 7.

5.16 Kretskortsdistans
 Fyra kretskortsdistanser skars ut i vattenskäraren, för att kunna fästa in kretskorten i hålen 

på bottenplattan. De krävdes för att passa in korten i hålen på bottenplattan, och erbjöd en 

förskjutning på 10 millimeter i sidled , se Figur 8.

Figur 7:  Stödhjul

Platta
Länkarm

Stag
Stag mellan 
armplåtarna
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5.17 Batteriplatta
 En platta i plexiglas sågades ut och hål borrades, varefter plattan skruvades fast på 

bottenplattans främre del. Det gjorde det möjligt att placera batterierna längre fram på kroppen, 

och därmed ge mer motvikt mot armen, för att underlätta balanseringen.

5.18 Batterihållare
 Vattenskärare användes för att skära ut två plåtkors, som sedan bockades för att hålla 

12V-batterierna på plats, se Figur 9.

Figur 8:  Kretskortsdistanser

Figur 9:  Batteriplatta i plexiglas och hållare i plåt
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5.19 Propellerskydd
 För att erbjuda ett grundläggande skydd vid en eventuell olycka där detaljer från 

rotorn skulle kunna lossna, konstruerades ett skydd som sattes runt propellerns axel, i höjd med 

rotorbladen. Materialet för upphängning valdes till aluminium för att begränsa tyngdbelastningen 

på armen men samtidigt ge en tillräckligt robust struktur för att tåla påfrestningarna från rörelsen 

av armen. Vattenskärare användes för att skära ut en armstruktur, med hål i mitten för infästning 

kring rotoraxeln. Den bockades sedan tre millimeter på vardera långsidan för stabilitet. Längst 

ut på vardera änden sattes sedan två utsågade aluminiumbitar som bockats till en L-form, 

med den längre delen satt lodrätt uppåt. En spänstig papp i fl era lager skars ut med höjden 45 

millimeter och längd tillräcklig för att kunna böjas till en cirkel med en diameter av cirka 310 

millimeter. Innan böjning stärktes den med två lager svart-gul varningstejp på ytterkanten, och 

ett lager på innerkanten, se Figur 10.

Figur 10:  Propellerskydd
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Figur 11: Sammansatt CAD-modell av arm, bottenplatta, motorhållare och hjulupphängning

Bottenplatta

Arm att fästa 
propeller i

Hjulupphängning

Hållare för motor



15

 Roboten, Vince, byggdes upp kring en centralenhet med två slavenheter arbetandes under denna, 

alla på separata kretskort. Centralenheten baserades på en ATmega16, till denna kopplades en 

Bluetoothenhet samt en display. Som slavenheter tillkom en enhet för balansering samt en för 

framdrivning. En visuell beskrivning av systemuppbyggnaden fi nns i Figur 12.

Slavenheten för framdrivningen ansvarade, som namnet antyder, för att roboten åkte rakt 

och i önskad hastighet. Detta system baserade sig på en ATmega16. Till denna kopplades två 

stycken pulsgivare, en för vartdera hjulet, en linjesensor för avläsning av målgången samt en 

hastighetskontroller, ESC, per motor. 

En ultraljudsenhet kopplades till balanseringsenheten för avståndsmätning mellan armen 

och underlaget vars data hade syftet att vara utgångspunkt för den aktiva balanseringen. Till 

balanseringsenheten kopplades även två stycken servomotorer samt en ESC för rotorn. Även 

balanseringen grundades på en ATmega16 och hade till uppgift att med hjälp av den ena 

servomotorn justera vinkeln på rotorbladen och på så sätt hålla roboten i balans. Den andra 

servomotorn användes till att höja och sänka ett stödhjul.

De två slavenheterna försågs med framkoppling, en ”pinne-hög/låg-kommunikation”, detta för 

att förbättra balanseringen vid acceleration.

Båda slavenheterna samt centralenheten spänningsmatades från ett fristående 

spänningsmatningskort med spänningsregulatorer, det kortet matades i sin tur av ett 7,2V 

batteripack. De tre ESC:erna som användes i Vince matades med 12V. 

6 Systemöversikt

       5V 3.3V 5V        5V 6VBluetooth DisplayEncoder Ultraljud Stödhjulsservo

Spänningsfördelning

Batteripack 7.2V

Batteripack 12V

CentralenhetFramdrivning Balansering

Rotorservo       ESC-rotor       ESC-motor

5V 6V+5V

5V+3,3V

SPISPI

50Hz PWM50Hz PWM500 pulser/
varv 400Hz PWM 400Hz PWMSPIUSART

Linjesensor

Interrupt

Framkoppling

Figur 12:  Översikt över hela systemet.
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Centralenheten hade tre huvuduppgifter; att leverera en PWM-signal till rotorn, behandla 

inkommande styrningskommandon till roboten från Bluetooth-enheten samt att möjliggöra för 

utskrift av intressanta data på displayen. 

Eftersom Bluetooth-enheten och displayen kopplades till centralenheten, men även användes 

till slavenheterna, krävdes någon form av kommunikation dem emellan. Vilken förklaras 

utförligare i följande avsnitt.

Som kommunikation mellan de olika enheterna valdes SPI, ”Serial Peripheral Interface”, 

eftersom den grafiska skärmen använde det kommunikationsprotokollet. För SPI används fyra 

pinnar, ”Slave Select”, ”Master Out Slave In”, ”Master In Slave Out” samt ”Serial Clock”, även 

kallade SS, MOSI, MISO och SCK. För att kunna koppla in fler än en slavenhet måste varje 

enhet ha en egen SS-pinne. Men MOSI, MISO och SCK delas av slavarna, enligt Figur 13. 

Det är alltid centralenheten som bestämmer när kommunikation ska ske. SS-pinnen dras låg 

på den slav som den vill kommunicera med. Sedan utbytes SPDR, ”SPI Data Register”, på de 

två enheterna. Eftersom slavenheten inte i förväg vet att den ska kommunicera, kan den inte 

förbereda data för att skicka, utan det kan bara ske då den fått data från centralenheten. När 

SPDR har utbytts går slaven in i ett interrupt där SPDR sätts till den data som ska skickas tillbaka 

till centralenheten. Nästa gång de kommunicerar så skiftas datan över till centralenheten. 

De två olika typer att kommunikationer som centralen skickade ut var kommandon och 

förfrågningar om data. Kommandon ändrar lägen i slavenheterna, till exempel startläge eller 

stoppläge. Det kräver inte att slaven skickar tillbaka något speciellt. Men för att vara säker på 

att rätt läge valts så utbyts lägesvalet två gånger, andra gången inverterat. Har slaven fått båda 

sändningarna korrekt bekräftar den det vid en tredje sändning. Data kräver lite mer då det oftast 

är längre datatyper som skall skiftas. Först skickar centralenheten en förfrågan på de data den 

vill att slaven ska skifta. Slaven förbereder datan genom att plocka den lägsta byten i det som 

skall sändas och lägger i SPDR. Nästa gång centralenenheten skickar får den tillbaka den lägsta 

byten och slaven förbereder den näst lägsta byten. Så fortsätter det tills alla bytes har skiftats.  

Då SPDR är ett 8-bits register, medför det att när det som skall skiftas större än en byte måste 

7 SPI-Kommunikation
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Figur 13: Anslutningsschema

det delas upp och skickas i 8-bits paket. Detta löstes i koden genom att gå igenom en slinga 

som delade upp längre datatyper till paket om en byte. Dessa skiftas sedan med den lägsta 

biten först. När centralenheten tagit emot paketen så har den en slinga som lägger ihop dem till 

originallängden.
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Då designen var bestämd undersöktes alternativen för framdrivningen. Att det skulle användas 

två motorer, en för varje hjul, kändes naturligt då det öppnade för möjligheten att reglera på ett 

sätt så att roboten åkte rakt. Motorerna valdes då en estimering av robotens dimensioner hade 

gjorts. 

För att göra uppskattningen användes Matlab och Simulink. Den grundade sig i att modellera 

strömförbrukning och momentuttag på en ordinär DC-motor av typen Faulhaber 2842S006 

med en utväxling på 1:14. Till detta krävdes två grundläggande ekvationer, som fås med 

Kirschhoffvandring, ekvation (1), respektive Kirschhoff kombinerat med Newtons kraftekvation, 

ekvation (2):

Dessa omvandlades med Laplacetransformation till frekvensdomänen med vinkelhastigheten 

som variabel. Sedan löstes de två ekvationerna ut till överföringsfunktionen mellan pålagd 

spänning till motorerna och utgående varvtal på hjulen. Denna överföringsfunktion användes 

därefter i Simulink i syfte att studera insvängningstid till önskat varvtal samt strömåtgång hos 

motorn under processen. I Simulink gjordes simuleringar av systemet både oreglerat och reglerat 

med en PID-regulator. På grund av de resultat som erhölls ur dessa simuleringar i kombination 

med empiriska tester av motorerna togs beslutet att bruka kraftfullare sådana.  

Valet föll på två stycken motorer av typen Turnigy L4255-500. De var specificerade till att köras 

med en spänning på 22,2V, men kördes på 12V för att bättre passa in i systemet. Till dessa 

användes två elektroniska hastighetskontroller, ESC:er. Detta för att kunna reglera varvtalet på 

motorerna. Detta beskrivs senare i rapporten.

På förhand insågs det att det krävdes en utväxling till framdrivningen, eftersom de valda 

motorerna kunde uppnå höga varvtal och en teoretisk maximal hastighet beräknades till 220 

km/h utan en sådan. Högsta möjliga utväxling efterfrågades vilket gjordes genom att maximera 

storleksförhållandet mellan kugghjul och drev. 

Framdrivningsprocessen delades upp i tre tillstånd, ett vänteläge, ett körläge samt ett bromsläge. 

8 Framdrivning

(1)

(2)
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Figur 14 beskriver övergripande vad som görs i de olika tillstånden. Då roboten startas går 

programmet in i vänteläget där den väntar på att få en körsignal för att börja köra. Körsignalen 

förmedlas av centralenheten via SPI-kommunikation, som i sin tur får den via Bluetooth, detta 

beskrivs senare i rapporten. Det som sker när signalen fås är att framdrivningstillståndet ändras 

till körläge samt att en framkopplingspinne aktiveras. Framkopplingspinnen används för att 

förbereda balanseringsenheten på att roboten inom kort kommer att accelerera. Då körläget 

aktiveras startar en PID-reglering för att uppnå det varvtal som efterfrågas. PID-regleringen är 

uppdelad i två delar. Dels görs en reglering mellan de två motorerna, för att dessa ska upprätthålla 

samma varvtal och på så sätt hålla en rak kurs. 

För att möjliggöra regleringen användes encoders, pulsgivare från Maxon. Dessa pulsgivare 

ger ifrån sig 500 pulser på ett varv, vilket öppnar för möjligheten att bestämma aktuellt varvtal 

genom att räkna antalet pulser under en känd periodtid. Detta gjordes genom att koppla in de 

två pulsgivarna till INT0 respektive INT1 på ATmega16-kontrollern, räkna dess pulser, med de 

externa interrupten inställda att reagera på stigande fl ank, samt använda en tidtagning.

Start

Vänteläge

Körläge

Avläs varvtal

PID-reglering

Ändra gaspådrag

Körsignal? Bromssignal

Interrupt

Nollställ hastighet

Ja

Nej

Aktivera 
framkoppling

Figur 14:  Programöversikt för framdrivningen
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Utöver regleringen på varvtalsfelet mellan motorerna görs en reglering mellan motorernas 

medelvärden och referensvärdet. Den här regleringen var nödvändigt för att motorerna skulle 

uppnå referensvärdet på en lämplig tid. Denna regleringsdel är dock endast en PI-regulator. 

Anledningen till att den deriverande delen valdes bort är att det inte är av så stor vikt om det blir 

överslängar på varvtalen eller om de oscillerar, så länge det sker på båda motorerna. 

De två regleringarna viktas ihop och ger ett värde till vardera motorn. Dessa värden skalas 

sedan om och ändrar gaspådraget till motorerna. 

Övergångskriteriet för att roboten ska byta tillstånd från körläge till bromsläge är att 

mikrokontrollern utsätts för ett interrupt på INT2. Detta fås från linjesensorn, modulen för 

detektering av målgången, vilken mer detaljerat beskrivs i en senare del av rapporten. Då 

roboten skiftar till bromsläget ändras referensvarvtalet linjärt till noll. Tiden detta görs på är 

anpassad så att balanseringen ska klara av att kompensera momentet.

Ett hårdvaruimplementerat nödstopp användes för att trådlöst kunna strypa strömförsörjningen 

till framdrivningen och på så sätt effektivt stanna roboten, detta behandlas i en senare del i 

rapporten.
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Balanseringen sköts av en ATmega16 som kör på 8 Mhz på ett separat kretskort. Den 

kommunicerar med centralenheten via SPI och tar emot information på pinne PD3 från 

framdrivningen. Regleringen av robotens vinkel mot marken skedde med hjälp av en propeller 

vars blad har justerbar anfallsvinkel, beroende på vinkeln genereras olika mycket kraft.Vinkeln 

styrdes med hjälp av ett Parallax standardservo som reglerar läget av kuggstången längs med 

ett kugghjul, se Figur 15. För återkopplingen användes ultraljudsmodulen SRF05 från Devtech 

eftersom den levererar stabila mätvärden och en projektmedlem hade tidigare erfarenhet av 

den.  Den monterades på armen och mäter avståndet till marken en gång per reglercykel. En 

reglercykel tar ca 12,5 ms men servot kan inte uppdatera sitt utslag snabbare än var 50 ms. Detta 

ger möjlighet till mer resurskrävande beräkningar om så skulle önskas.

Programmet byggdes upp med 4 olika tillstånd, ett inaktivt tillstånd, ett aktivt tillstånd och två 

övergångstillstånd. När processorn startas går programmet till det inaktiva tillståndet och på 

kommando från centralenheten går det över i övergångsläget från inaktivt till aktivt tillstånd. 

I detta tillstånd höjs referensvärdet till dess att det når ett definierat slutvärde, 

9 Balansering

Figur 15: Propellerservo och upphängning.
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när stödhjulet är fritt från marken höjs det upp automatiskt så att roboten får 

större markfrigång, se Figur 7. När hjulet är uppe och referensvärdet har nått det 

önskade slutvärdet går programmet automatiskt över till det aktiva tillståndet. 

I det aktiva tillståndet sker enbart reglering  kring referensvärdet till dess att centralenheten 

ändrar tillståndet från aktivt till inaktivt tillstånd. Då sänks stödhjulet och referensvärdet sänks 

till dess att roboten står på alla tre hjul innan programmet automatiskt går över till det inaktiva 

tillståndet.

Regleringen implementerades med en PID-algoritm som reglerar mot ett referensvärde som 

definieras i programmet. En reglercykel börjar med att ultraljudssensorn triggas till en mätning 

genom att ge den en 10 ms lång signal på dess pinne ”Trigger Input”. Den svarar då med att 

ge hög signal på sin pinne ”Echo Output” tills dess att den får ett eko, denna tid mäts genom 

att signalen kommer in till processorn på pinne INT0, interruptet startar och stoppar Timer 0 

när signalen börjar och slutar. Samtidigt mäts tiden mellan mätningarna med Timer 2 genom 

att räkna antalet overflow interrupts som hinner ske, detta ger en noggranhet på 0,032 ms. Alla 

enheter räknas om till millimeter och mikrosekunder för att underlätta kontrollering av värdena 

i koden. När en mätning har skett skickas resultatet till funktionen ”PID” som gör en klassisk 

PID-reglering med två undantag som gäller beräkningen av integraldelen. Dessa två undantag är 

följande: ”Anti-windup” är implementerat genom att spara senaste resultatet av regleringen, om 

detta överskrider servots definerade utslagsgränser räknas inte integraldelen om. Integraldelen 

räknas inte heller om det senaste resultatet är tillräckligt nära referensvärdet, detta eftersom 

integralen annars i princip alltid kommer att räknas om och därmed introducera mer instabilitet 

än nödvändigt i systemet. Resultatet ställs sedan ut till servot med hjälp av Timer 1 som sänder 

ut en 50 Hz signal med en pulsbredd mellan 0,75 till 2,25 ms.

När roboten accelererar pressas armen ner mot marken på grund av det uppkomna momentet, 

för att motverka detta implementerades en framkoppling. Framkopplingen implementerades 

genom att  processorn som styr framdrivningen ger hög signal på en pinne som är kopplad till 

INT1 på balanseringsprocessorn när den byter tillstånd från inaktiv till drivande. När detta sker 

läggs ett extra fel till på differensen mellan referensvärdet och det uppmätta värdet. Programmet 
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”tror” då att armen är längre ner än vad den egentligen är. Resultatet av förfarandet är att rotorn 

genererar mycket kraft i accelerationsfasen då momentet från framdrivningen är stort. När 

accelerationen för roboten avtar och således även dess moment minskas den ”extra” tillförda 

rotorkraften. 
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10 Hastighetskontroller
Eftersom motorerna som användes i Vince var borstlösa DC-motorer användes hastighetskontroller, 

ESC:er, för att styra dessa. En borstlös motor behöver en mer avancerad styrning än vanliga DC-

motorer då de har tre lindningar som kräver ström med olika tidsintervall. Det är just detta som 

ESC:n gör, fördelar ström i de olika lindningarna beroende på inkommande styrsignal. ESC:n 

styrs med pulsbreddsmodulering, PWM-signaler. En standard inom RC-världen är 400Hz på 

denna PWM-signal, gaspådraget varieras mellan 0 och 100% med pulsbredden 1 till 2 ms. 

Med anledning av motorernas olika last och storlek valdes olika hastighetskontroller. 

Hjulmotorerna som införskaffats var av kraftigare typ och krävde mer ström för att orka 

med det högre momentet att driva roboten framåt innebar. Därför krävdes också kraftigare 

ESC:er till dessa motorer, se Figur 16. De två olika typerna av ESC:er som användes var, 

för framdrivningen två Hobbyking SS Series 50-60A och för rotorn en GXBL20. En stor 

skillnad bortsett från effekttålighet och komplexitet var att rotor-ESC:n hade stöd för BEC. 

Detta innebar att ESC:ns logik inte behövde separat logikmatning, utan hämtade denna från 

strömförsörjningen till motorn.

De ESC:er som användes för framdrivningen var, som nämndes tidigare, mer avancerade än 

den som användes till rotorn. Detta medförde att de hade inställningsmöjligheter kring bland 

annat acceleration och inbromsning. Det var möjligt att välja om motorn skulle accelerera 

Figur 16: De två ESC:er som användes för framdrivning.
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hårt eller mjukt samt om den skulle bromsa hårt, halvmjukt, mjukt eller inte alls. Vid hård 

inbromsning leder ESC:n strömmen som går genom lindningarna in i ett effektmotstånd. Då 

en modell över en DC-motor är en LR-krets, där tidskonstanten minskar med ökad resistans, 

innebär detta att motorn bromsar snabbare. Utan inbromsning lämnar ESC:n allting orört och 

motorn bromsas endast av friktionen (http://www.ne.se/elektrodynamisk-bromsning, 2012-

05-10). Inställningarna där emellan ger olika kraftig inbromsning beroende på det valda 

effektmotståndet.

Hastighetskontrollerna som valdes var av en typ som brukar kallas ”sensorlös”. Det innebär, 

precis som namnet antyder, att den är gjord för motorer som saknar sensorer. I praktiken betyder 

det att ESC:n inte kan avgöra i vilken vinkel motoraxeln befinner sig i och därför inte heller 

vet vilka lindningar som skall vara strömförande. Lösningen blir att mäta den inducerade 

backspänning som orsakas av magneternas rörelse över lindningarna. Det kräver i sin tur att 

magneterna rör sig, d.v.s. att motorn snurrar. Därför måste alla sensorlösa ESC:er börja med en 

accelerationsfas för att spinna igång motorn. 
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Den målgång som roboten skulle känna av angavs i projektlydelsen bestå av växlande vita och 

svarta linjer med en ungefärlig bredd på 20 millimeter vardera. 

Utifrån denna information drogs slutsatsen att en avkänning av antingen övergången vit till 

svart eller det omvända skulle behövas. Eftersom den slutliga tävlingen skulle hållas på asfalt, 

som inte har en enhetlig färg, gjordes bedömningen att en viss justeringsmån måste integreras 

på den färdiga lösningen. 

När grundläggande krav var fastställda påbörjades designen av en första prototyp. Den optiska 

delen byggdes upp kring en fotodiod som skulle mäta det refl ekterade ljuset från en lysdiod. 

Strömmen från fotodioden förstärktes sedan i en transimpedansförstärkare, detta eftersom 

signaler från fotodioder i allmänhet är för svaga för att driva någon last. Efter ett fl ertal experiment 

togs beslutet att använda komponenter anpassade för IR-ljus, dels eftersom experimenten 

visade att IR-ljuset refl ekterades dåligt i svart färg samtidigt som bakgrundsljusets inverkan på 

sensorn minskades. Runt sensorn placerades ett avskärmande rör för att begränsa infallsvinkeln 

på ljuset, sensorn skulle således ytterligare skyddas från ströljus.

Efter förstärkaren kopplades en schmittrigger in för att avgöra om sensorn ”ser” svart eller vitt.

Om insignalen till schmitttriggern ligger mellan de två gränserna behåller utsignalen sitt tidigare 

värde, se Figur 17, medan om insignalen över- eller understiger gränserna byts utsignalen till 

antingen hög eller låg.

11 Målavläsning

Figur 17:  Schmittriggerexempel
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De två gränserna gjordes avsiktligen justerbara genom att de resistorer som avgör dessa byttes 

mot potentiometrar, detta för att kunna kompensera för förändringar i externa omständigheter.

Utsignalen från schmittriggern kopplades till en interruptpinne på mikrokontrollern för 

framdrivningen så att denna genom ett interrupt kan börja bromsa så snart målgången har 

passerats. 

Kravet på nödstopp uppfylldes genom att hastighetskontrollernas koppling till batteriets jord 

kunde brytas medelst en högeffekts-MOSFET av N-typ, APT30M19JVR från Advanced Power 

Technology, vars gate-ingång drevs av en MC34152 tillverkad av ON Semiconductors, kopplad 

till 12V. Anledningen till att MOSFETen försågs med en drivkrets var att switchtiden kunde 

minskas eftersom MC34152 kunde leverera mer ström än de mikrokontroller som användes. 

Dessutom kunde drivkretsen matas med 12V, över det dubbla mot mikrokontrollern, och 

således blev resistansen mellan drain och source lägre än annars. MOSFET:en fyllde också ett 

andra syfte, nämligen som strömmätning på strömmen genom kretsen då den har låg och stabil 

resistans när den leder.

12 Nödstopp
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13 Display
Ett intuitivt, enkelt och effektivt sätt att justera parametrarna till PID regleringen är att kontrollera 

de värdena som räknas fram. För att göra det monterades en grafisk skärm på roboten. Fördelar 

med att ha en grafisk skärm är att den inte har någon begränsning i vad som kan skrivas ut, samt 

att det finns mycket utrymme att skriva på. Detta möjliggjorde att data från både balanseringen 

och framdrivningen kunde presenteras samtidigt, se Figur 18. För att få det överskådligt delades 

skärmen upp i två spalter. En centralenhet styrde sedan kommunikationen mellan processorerna 

och skrev ut data som den samlat in.

Skärmen är en EA DOGL128-6 från Electronic Assembly på 128x64 pixlar. Enheten sitter 

monterad på en LED platta som ger bakgrundsbelysning. Den kommunicerar med processorn 

via modifierat SPI där MISO kontakten har bytts ut mot en kontakt som avgör hur data som 

skickas till skärmen tolkas, antingen programmeringskommando eller utskriftskommando. 

Programmeringskommandon används för att ställa in skärmen. Utskriftskommando skickas 

direkt till skärmens RAM för utskrift.

Figur 18: LCD-interface.
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På grund av robotens tämligen strömkrävande utrustning, vilken skattats till flertalet Ampere, 

krävdes en strömförsörjning därefter. Strömmatningen för Vince delades upp på två separata 

batteripack, ett för logiken samt ett för de motorer som användes i framdrivningen och rotorn. 

Till motorerna eftersöktes en 12V spänningsmatning. Inledningsvis testades ordinära 

laddningsbara batterier med en kapacitet på 2700mAh. Dessa visade dock upp en undermålig 

prestanda då den inre resistansen genom belastningstester med parallellkopplade effektmotstånd 

mättes upp till 133mΩ. För hög inre resistans leder till att polspänningen sjunker markant vid 

höga strömuttag, vilket utöver stora effektförluster medför att inkopplad utrustning inte fungerar 

önskvärt.

Det slutgiltiga valet föll på NiMh-celler från Panasonic med en kapacitet på 3500mAh styck. 

Alternativet med egentillverkade batteripack ansågs som det mest kostnadseffektiva alternativet 

för den strama budget projektet verkade under, dessutom var dessa högkvalitativa celler kraftigt 

rabatterade. Batterierna var specificerade med en inre resistans på 4mΩ, tillräckligt lågt för att 

ta ut höga strömmar. Tio stycken celler seriekopplades, med hjälp av lödbleck i mässing, vilket 

medförde en nominell spänning på 12V. Batteripacket försågs med molexkontakter och omslöts 

sedan med krympslang, se Figur 19.

Till logiken användes ett batteripack på 7,2V, 1500mAh. Anledningen till att laddningsbara 

batterier valdes var dels miljö- och ekonomiaspekten samtidigt som de kunde leverera en högre 

ström än vanliga alkaliska 9V-batterier.  

14 Batteripack

Figur 19: De två batteripacken på 12V vardera, som användes i projektet.
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En robot som inte bestyckas med en utsmyckning i form av lysdioder känns inte komplett. 

Till Vince anslöts RGB-lysdioder med gemensam anod. Genom att styra två av de övriga tre 

benen med PWM-signaler möjliggjordes det att justera ljusstyrkan steglöst för röd och grön, blå 

styrdes med av och på. Detta möjliggjorde för att lysdioderna kunde skifta färg tämligen steglöst 

över hela färgskalan. Vince körs kortfattat i tre olika tillstånd, när strömmen slås på aktiveras ett 

vänteläge där den väntar på körsignaler. I detta läge är såväl rotorn som motorerna avstängda 

och stödhjulet nedfällt. För att indikera att roboten befinner sig i ett tillstånd där ingen fara råder 

lyser lysdioderna med ett pulserande grönt ljus med en frekvens likt in- och utandningen hos en 

avslappnad människa. När Vince övergår till det tillstånd där rotorn startar och stödhjulet fälls 

upp skiftar lysdiodernas färg till orange samtidigt som frekvensen på ljuset intensifieras. Den 

sista fasen inträffar då Vince växlar till skarpt läge, det läge då den påbörjar framåtdrivningen. 

Då växlar färgen hos lysdioderna till röd i samband med att pulstakten återigen ökar.   

15 Lysdioder
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Eftersom Bluetooth ansågs vara en tillförlitlig teknik, då den använder sig av frekvenshopp, 

lämpade den sig väl för till exempel överföring av nödstoppssignal. Att expertisen rörande 

Bluetooth dessutom fanns att tillgå inom projektgruppen gjorde Bluetoothtekniken till det 

naturliga valet för fjärrstyrning.

Bluetoothprogrammet är uppbyggt för att uppfylla de krav som är utformade i 

problemformuleringen, detta innebär att koden möjliggör för användaren att trådlöst starta 

och stoppa roboten. Efter att strömförsörjningen är manuellt påslagen kan användaren välja 

bland tre tillstånd; Balance, Go och Stop. Det första tillståndet är ett balanseringstillstånd som 

användaren kan välja genom att knappa in bokstaven ”b” i kommunikationsterminalen. Detta 

tillstånd startar robotens rotordrift för att aktivera den aktiva balanseringen. Det andra tillståndet 

är ett drifttillstånd som innebär att både balansering och framdrift är aktiverad.  Detta alternativ 

väljs genom skriva bokstaven ”g” i terminalfönstret. Det tredje tillståndet är ett nödstopps 

tillstånd som aktiveras genom knappslaget ”e”. Nödstoppet är till för att slå av all aktivitet 

i roboten och stänger därför av framdrift och balansering.  Användaren kan hoppa mellan de 

tre olika tillstånden och informeras genom kommunikationsterminalen vilket tillstånd som är 

aktivt.

Bluetoothenheten som används är Parani ESD200, se Figur 20. Detta är en enhet med åtta 

pinnar som ansluter till enheter genom ett inbyggt UART gränssnitt. ESD200 möjliggör RS232 

baserade serie enheter att kommunicera trådlöst på ett avstånd omkring 30 meter (http://www.

sena.com/download/datasheet/ds_parani_esd.pdf , 2012-05-02).

16 Fjärrstyrning

Figur 20: Parani ESD200.
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Enheten drivs på 3,3V och är kopplad till processorn med TXD och RXD som är USART ut- och 

inpinnar. De tidigare nämnda tillstånden aktiveras genom att sätta specifika pinnar på ATmega16 

höga och inaktiveras genom att sätta dessa pinnar låga. När användaren valt ett tillstånd är detta 

aktivt tills dess att användaren väljer att byta tillstånd eller att strömförsörjningen stängs av. 

Om strömförsörjningen stängs och av och sedan sätts på kommer Bluetoothkommunikationen 

befinna sig i ”Stop”-tillståndet, vilket är standardinställningen.  
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17 Androidapplikation
För att kunna fjärrstyra roboten genom Bluetooth utvecklades en Androidapplikation. 

Källkoden togs från Karel Bruneels blogg (http://www.karelbruneel.com/blog/2011/01/

steering-wheel/#more-23), med en redan utvecklad applikation för Android kommunicerar med 

en Dwengobot bestyckad med Bluetooth. Programmet tillåter styrning av roboten genom att 

rotera telefonen och använda dess inbyggda accelerometer. Den applikationen anpassades för 

att stödja funktionen hos Vince. 

Bluetoothhanteringen och sensorinitieringen modifierades inte, däremot modifierades layouten 

där fler knappar lades till. Grafiska hjälpmedel implementerades för att kunna få visuell feedback 

på styrning samt att programmet skickar olika sorters kommandon beroende på i vilket tillstånd 

roboten befinner sig i. 

Programmet är utformat på det sätt att det i bakgrunden konstant körs en tråd som uppdateras 

varje gång en ändring sker hos accelerometern. Värdena hos accelerometern uppdateras och 

nya värden för körinställningar beräknas samtidigt som den grafiska feedbacken illustrerad av 

två horisontella indikatorer. Varje gång en knapp trycks ner skickas ett kommando till roboten, 

se Tabell 2.  Dock skiljer det sig när man går in i ”Free driving!”-tillståndet där uppdaterade 

kommandon skickas direkt när ett svarkommando kommer från roboten. Se bifogade 

flödescheman i bilaga.

Connect/Disconnect – När denna trycks in kommer en lista upp med telefonens redan sparade 

enheter, dessa kan anslutas till genom att trycka på den valda enheten. I menyn visas även 

knappen ”Scan for devices”, vilken används till att söka och ansluta till nya enheter. Om en 

Bluetoothanslutning lyckas ändras knappens namn till ”Disconnect” och används för att bryta 

anslutningen med roboten. När en anslutning med roboten upprättas sänds ett kommando ”i” till 

roboten att initiera vilket resulterar i att propellermotorn snurrar igång på lågt varvtal.

Balance/Stop balance – Denna knapp kan endast användas när det finns en fungerande 

anslutning mellan roboten och mobilen. När denna trycks ändrar roboten state och går in i 

balanseringstillstånd, ett ”s” skickas. När knappen har tryckts ändras dess text till ”Stop balance” 

som avslutar balanseringstillståndet, ett ”p” skickas. 

RACE!/STOP! – Denna knapp används för att påbörja, ett ”g” skickas, och avsluta, ett ”e” 
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skickas, robotens framdrivning, roboten kör i detta läge endast rakt fram och accelererar 

enligt ett förutbestämt schema som är förutbestämt i framdrivningskortet. I detta läge är även 

linjesensorn aktiverad, vilken stoppar roboten när denna passerat en svart linje. Retardationen 

sker även den enligt ett förutbestämt schema

State – Här visas information om i vilket tillstånd roboten befinner sig i, detta tas emot från 

roboten. Roboten skickar en siffra mellan noll och fyra, som översätts till vilket state roboten 

befinner sig i, se Tabell 1. 

Tabell 1: Tillståndskommandon.

State Kommando
0 Standby
1 Uppvarvning
2 Balansering
3 Körning
4 Fri körning

INFO – Handhavandemanual om hur man bör gå tillväga för att sätta på, ansluta till och börja 

använda roboten.

Free driving/Stop driving – Denna knapp kan användas istället för ”RACE!”-knappen och i 

detta läge kan hastighet på roboten bestämmas genom att man lutar mobilen framåt och dess 

riktning genom att luta mobilen åt antingen vänster eller höger. 

Throttle – Visar PWM-värdet som skickas till roboten om ”Free driving!” har tryckts in. 

LEFT/RIGHT – Visar grafiskt hur mycket telefonen är lutad och hur stort utslag man skickar 

till roboten. Även denna gäller endast vid ”Free driving!” 

Tabell 2: Knappkommandon.
Knapp Kommando Beskrivning

Connect/Disconnect i Initiering
Balance/Stop balance s / p Balansering på/av
RACE!/STOP! g / e Framdrivning på / av (tävling
Free driving/Stop driving f / e Fri körning på / av
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Bottenplattan designades med ett antal skruvhål för att kunna fästa diverse enheter. En detalj 

som beaktades då detta beslut togs var att skapa överensstämmande skruvhål i kretskorten för att 

kunna fästa dessa på ett enkelt och stadigt sätt i plattan. Ett standardmått för kretskorten togs fram 

med måtten 100x60mm, med utgångspunkt från dimensionerna på vanliga kretskortslaminat. 

Hålen placerades ut på avstånden 90x50mm från varandra. Det bestämdes också att kretskorten, 

vid behov, kunde expanderas uppåt, sett från Figur 21.

Eftersom flertalet kretskort skulle staplas ovanpå varandra skapades en genomgående layout, 

detta för att dels simplifiera kabeldragningar, men även för att begränsa störningar som kan 

uppstå med ökad kabellängd. Sett ovanifrån bestämdes det att spänningsmatning till korten 

skulle anslutas nedtill. Kontakter för intern kommunikation, så som SPI och framkoppling, 

samt ISP för programmering av mikrokontroller monterades upptill. Anslutningar för utgående 

och inkommande signaler till ESC:er, servon, pulsgivare och ultraljud placerades till vänster, i 

riktning mot armen på roboten. Figur 21 förtydligar denna layout visuellt.

18.1 Framdrivning
Kretskortet för framdrivningen försågs med kontakter för SPI, ISP och strömmatning, 

dessa placerades utifrån standardiseringen, se Figur 22. Två stycken 6-poliga anslutningar 

placerades ut för anslutning av pulsgivarna. Anledningen till att det användes sådana fastän 

pulsgivarna endast krävde tre signaler var att kontaktdonen på pulsgivarna lämpade sig för 

18 Kretskort

Kontakter för spänningsmatning

Kontakter för kommunikation
K

ontakter för
 styrsignaler

Figur 21: Mall för kretskortslayout.
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denna typ av kontakt. Det användes 3-poliga kontakter till de båda ESC:erna som användes 

till framdrivningmotorerna. Dessutom anslöts en kondensator per ESC-kontakt, detta för att 

stabilisera spänningsmatningen till dess logik. Två 1-poliga stift monterades också, den ena för 

att agera framkoppling till balanseringen, den andra för att ta in information från linjesensorn. 

Kortet försågs också med en lysdiod som tändes då kortet fi ck strömmatning. Även en 

likadan kontakt som användes till ESC:erna placerades ut i syfte att agera som reservpinne 

vid eventuella justeringar i robotdesignen. Utöver de ovan beskriva kontakterna konstruerades 

kortet med fem till antalet tryckströmbrytare med avsikt att fungera som hjälpmedel under 

utvecklingsprocessen. 

18.2 Balansering
På kretskortet för balansering placerades två separata strömmatningskontakter, en logikmatning 

på 5V och en på 6V för matning av servon och dylik kringutrustning, se Figur 23. För 

kommunikation mellan processorerna placerades en 4-polig SPI-kontakt vid kortets överkant, 

Figur 22:  Kretskort för framdrivning.

Figur 23:  Kretskort för balansering.



37

bredvid den en ISP6PIN-kontakt för omprogrammering av mikrokontrollern samt en 1-polig 

kontakt för att ta emot framkoppling från framdrivningen. Varsin 3-polig kontakt till de två 

servona placerades i kortets vänsterkant. Utöver de två polerna för strömmatning behövdes även 

en pol för att överföra den PWM-signal som styr vinkeln på nämnda servon. Ultraljudsmodulen 

anslöts med en 4-polig kontakt placerad bredvid servokontakterna. Alla kontaktpinnar 

för strömmatning försågs med avkopplingskondensatorer för att förhindra störningar och 

spänningsfall. En lysdiod för att indikera fungerande spänningsmatning placerades i ett av 

kortets hörn.

18.3 Centralenhet
Kretskortet för centralenheten var det enda kortet som avvikte från den standard som sattes. 

Anledningen till det var att den grafi ska skärmen satt monterad på kortet. Detta gjorde att 

det behövde vara betydligt större än de andra, se Figur 24. Kortet förlängdes på den sida där 

kommunikationskontakterna skulle sitta, och på det extra utrymmet monterades skärmen samt 

de kondensatorer och motstånd den krävde. Det medförde också att kontakterna för SPI och ISP 

Figur 24:  Kretskort för centralenhet
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fick andra placeringar än standarden angav, de flyttades till den högra kanten. Centralenheten hade 

även ansvar för kommunikationen via Bluetooth vilket ledde till att den enheten monterades på 

kortet. Då skärmen och Bluetooth matas med 3.3V och logiken med 5V, behövdes två kontakter 

för spänningsmatning. Det medförde dock ett problem, skillnaden i spänningsmatning mellan 

Bluetooth och processor. Lösningen på det blev att sätta en Schottkydiod som ströp matningen 

med processorn när den skickade en signal som gick över 3,3V, efter dioden satt ett motstånd 

kopplat till 3,3V matningen. På det sättet omvandlades en högsignal från processorn på 5V till 

en signal på de 3,3V som Bluetoothenheten behövde. SPI och ISP kontakterna monterades till 

höger på kortet då skärmen var monterad där de skulle sitta. Då centralenheten styrde ESC:n till 

rotorn, monterades en kontakt för PWM. I reservsyfte fick processorns tre andra PWM:er också 

kontakter. Dessutom sattes det en 3-polig kontakt för att kunna styra LED-lampor.

18.4 Spänningsmatningskort
Ett spänningsmatningskort krävdes för att anpassa batteriernas spänning till den spänning som 

krävdes av de olika korten, se Figur 25. Bluetoothenheten och skärmen krävde båda 3,3V, 

medan servon krävde 6V för att fungera optimalt. Övriga logikkretsar drevs med 5V. Tre stycken 

2-poliga kontakter för 5V placerades i vänster nederkant tillsammans med två strömbrytare för 

att kunna bryta spänningsmatningen till slavenheterna, centralenheten ansågs inte behöva en 

strömbrytare utan startar när batteriet för logikmatning kopplas in. En 3,3V kontakt placerades 

i nedrehögerkant, detta eftersom alla enheter som krävde denna matning placerats på samma 

kort. Utöver de två nödvändiga 6v kontakterna skapades möjligheten att ansluta ytterliggare en 

enhet på 6V. För 5- och 6V användes en positiv spänningsregulator ur 78XX-serien tillverkad 

av ST Microelectronics och regulatorn för 3,3V var en LM117 från National Semiconductors.  

Alla regulatorer stabiliserades med kondensatorer enligt tillverkarens anvisningar.
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18.5 Målavläsningskort
Kretskortet för avkänning av målgång delades upp i två delar, del ett innehöll det som skulle 

utgöra sensorn och placeras på robotens undersida, det vill säga fotodiod och IR-dioder. På 

den andra delen placerades det som skulle förstärka sensorns signaler och i viss mån tolka det 

sensorn kände av, se Figur 26. Förstärkningssteget bestod av en CA3130 från Intersil kopplad 

som en transimpedansförstärkare vars utsignal tolkades av en CA3140, också från Intersil, 

kopplad som en schmittrigger. Utsignalen skickades sedan till framdrivningskortet via en 

1-polig kontakt. Matningen skedde med en 2-polig kontakt kopplad till samma kort. 

Figur 25:  Kretskort för spänningsmatning.

Figur 26:  Kretskort för målavläsning.
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18.6 Lysdioder

Ett drivkretskort för RGB-lysdioderna tillverkades för att möjliggöra mikrokontrollerstyrning 

av dessa. Varje lysdiod som användes till roboten krävde tre stycken resistorer, en för varje ben 

som kopplades till mikrokontrollen, detta för att begränsa strömmen genom lysdioderna. För 

den röda delen av lysdioden användes 110 Ω-resistorer, till den gröna och blåa delen 200 Ω. 

Anledningen till det är att de har olika höga spänningsfall vilket påverkar hur välbalanserad 

ljusbilden blir. För att minimera strömmen genom mikrokontrollern användes transistorer av 

typen BD910. Dessutom monterades 1k Ω-resistorer mellan de portpinnar som användes på 

mikrokontrollern och transistorn, detta för att begränsa basströmmen. Kortet försågs även med 

två stycken 14-pinnars stiftkontakter för att enkelt kunna ansluta önskat antal lysdioder.    

19 Kalibrering
Ett stort moment i utvecklingsarbetet var robotens kalibrering; både mekanisk, såsom 

viktfördelning, samt i mjukvara för inställningen av de parametrar som styr de olika 

reglersystemen. Balanseringen sköttes av en PID-kontroller vilken använde avståndet till marken 

som ingångsparameter. Det första som bestämdes var därför vilket avstånd till marken som skulle 

anses vara rätt. Detta värde kallas inom reglertekniken för börvärde. PID-kontrollerns uppgift 

var att hålla markavståndet kring börvärdet. De parametrar som styr kontrollerns funktion är 

”Kp”, ”Ki” och ”Kd”, där ändelsen kommer från den del de reglerar mot, den reglerfunktion 

som användes var ekvation (3).

Kp använder sig av den proportionella delen eller felet mot börvärdet, Ki den integrerande delen 

och Kd den deriverande delen.  I balanseringsfallet kunde de olika delarna relateras till sträckan 

från börvärdet, kompenseringen för ett konstant fel samt dämpningen av snabba förändringar. 

När ett lämpligt börvärde hade valts kunde de olika parametrarnas inverkan börja testas. Lättast 

var det att börja med Kp för att få en uppfattning om hur rotorns anfallsvinkel påverkade 

(3)
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lyftkraften. Också varvtalet bedömdes påverka lyftkraften stort, därför testades olika varvtal 

för att empiriskt se dess påverkan. Experiment visade att liten vinkel med högre varvtal gav 

bättre respons än hög vinkel och lägre varvtal, det vill säga att mer kraft kunde genereras 

utan att varvtalet gick ner. Detta kunde föklaras med att för hög anfallsvinkel ledde till att 

rotorn bromsades allt för mycket och därför inte kunde accelerera tillräcklig mängd luft för att 

robotarmen skulle lyftas. Eftersom felet i startögonblicket alltid kommer vara stort sattes Kp till 

ett relativt lågt värde, detta för att vinkeln behövde vara låg för att motorn skulle kunna varva 

upp till sitt rätta varvtal. Istället användes ett Ki-värde i storleksordningen 10-5 som sakta ökade 

vinkeln tills robotarmen lyfte. För att förhindra översläng behövdes ett stort Kd, det märktes 

genom att snabba händelser fick armen ur balans. Att finna rätt parametrar visade sig vara en 

iterativ process.

Även för framdrivningen användes en PID-algoritm för att få roboten att färdas rakt. Den 

implementerades genom att resultatet från PID-algoritmen adderades respektive subtraherades 

från den konstanta signalen till de olika hjulen. När framdrivningen testades visade det sig 

att motorerna var väldigt starka och att det därmed fanns stora tendenser till att spinna i 

startögonblicket. För att motverka detta sattes Kd relativt stort. När roboten inte längre spann i 

startögonblicket hade den en liten tendens till att svänga åt ett håll, detta berodde på att hjulen 

inte hade exakt samma diameter och löstes genom att multiplicera det uppmätta värdet från en 

av pulsgivarna med en konstant för att kompensera för detta.
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För att starta roboten Vince och skapa kontakt via Bluetooth rekommenderas följande förfarande:

• Dra ur batteriet till logiken och batteriet till motorerna.

• Dra ur kontakterna för SPI-kommunikationen mellan centralenheten och slavenheterna.

• Kontrollera att Bluetoothenheten sitter korrekt i sin sockel och att denna är ansluten till 

3,3V spänning.

• Anslut batteriet till logiken, displayen kommer då att visa texten ”Vince”. Om detta ser 

korrekt ut kan SPI-kontakterna kopplas in.

• Anslut till Vince via Bluetooth, antingen via en dator eller med appen ”Vince Bluetooth”.

• När en anslutning har upprättats slås slavenheterna på genom att ställa de båda switcharna 

under skärmen nedåt. Nu ska två kolumner med data från slavarna visa värdet 0 eller -1. 

Om värdet 240 visas har kontakterna för SPI-kommunikationen förväxlats och ska byta 

plats. Om användaren är ansluten via en dator och andra värden visas kan användaren 

pröva att uppdatera värdena genom att skicka 0 från datorn.

• Om sista raden i högra kolonnen visar siffran 111 kan batteriet till motorerna kopplas in, 

de kommer då att ge några korta toner men ska sedan bli tysta. Om de inte tystnar ska 

batterispänningen kontrolleras.

• Nu är Vince redo att användas, i Figur 18 ses ett exempel på hur det kan se ut.

20 Handhavande
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20.1 Att kontrollera Vince
Om en dator eller annan Bluetoothterminal används finns ett flertal möjligheter till intrimning 

av parametrarna för hur Vince beter sig i balansering och körning. De kommandon som är 

tillgängliga för användaren listas i Tabell 3.
Tabell 3: Kommandon för att kontrollera Vince.

E Nödstopp. Stoppar omedelbart alla motorer.
”EMERGENCY MODE” visas i datorns terminal.

G Startar framdrivningen. ”RUNNING MODE” visas i datorns terminal.
C Startar kylning av propellermotorn genom att den körs på lågt varvtal med låg 

anfallsvinkel.
+ Ökar robotens hastighet.
- Minskar robotens hastighet.
0 Uppdaterar data på displayen.
Q Ökar rotorns varvtal.
W Minskar rotorns varvtal.
I Startar rotorn. ”Rotor started” visas i datorns terminal.
S Aktiverar balanseringen.
P Inaktiverar balanseringen.

De kommandon som som listas i Tabell 4 gäller för både framdrivningen och balanseringen. 

Beroende på vilken reglering man vill påverka måste den dock först väljas i ett define i koden 

för centralenheten.
Tabell 4: Kommandon för kalibrering.

1 Ökar Kp
2 Ökar Ki
3 Ökar Kd
4 Minskar Kp
5 Minskar Ki
6 Minskar Kd

Om applikationen ”Vince Bluetooth” används finns en begränsad mängd kommandon som 

kan skickas. När applikationen startas visas huvudpanelen där det finns knappar för anslutning 

till enhet, balansering, tävlingskörning och fri körning. Knappen ”Balance” sätter på och av 

robotens balanseringfunktion och roboten kan då köras med eller utan balansering påslagen. 

Vid tävling och körning i rak linje används ”RACE!”-knappen och då accelererar roboten 

själv, och stannar automatiskt när linjesensorn löser ut, men kan också stoppas manuellt. Det 
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finns även två mätare ”THROTTLE” och ”LEFT/RIGHT” som ändras beroende på telefonens 

orientering. Dessa ändras konstant men är endast använda om ”Free driving!” har valts, då kan 

roboten styras genom att luta Androidmobilen framåt (köra framåt) och luta åt sidorna (svänga 

vänster och höger). Till höger om texten ”State:” skriv skickad information från roboten ut och 

där presenteras robotens tillstånd. Längst ner i applikationen finns en informationsruta som 

beskriver hur anslutning till roboten bör gå till, se Figur 27. 

Figur 27: Skärmbild av mobilapplikationen.
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Efter att produktens funktionalitet och utseende var fastställt bröts huvudmålen ner i delmål. 

Detta för att greppa projektets utveckling och möjliggöra för en god tidsplanering. Förfarandet 

var sådant att i början av varje vecka satte sig gruppen ner och fastställde mål som skulle vara 

uppnådda i slutet av veckan. Ansvarområden delades ut för att säkerställa genomförandet av 

målen. I slutet av veckan hölls ännu ett möte för att kontrollera att de satta målen var uppfyllda, 

om detta inte var fallet diskuterades en lösning på detta fram. En kontinuerlig planering och 

avstämning av denna typ medförde att projektet höll konstant god fart och att tiden disponerades 

väl.

Med tio dagar kvar på projektet skedde en revision av fästet till propellermotorn. Det gjordes 

på grund av att det första fästet, som gjorts i plexiglas, riskerade att smälta om motorn blev för 

varm, och även var av lägre hållfasthet än plåt. Det nya plåtfäste som installerades designades 

med enkelhet och stilrenhet i åtanke. Dessvärre användes inte längre de fyra skruvhål som fanns 

på motorns ovansida, och som var avsedda för montering. Istället klämdes motorn fast mellan 

två plåtskivor, vilka fästes i varandra med en skruv på vardera sidan om motorn. Efter ett flertal 

körningar försvagade dock vibrationerna från motorn upphängningens klämförband. Följden 

till detta blev att motorn, under drift, lossnade från fästet. Det innebar att ett rotorblad lossnade, 

pitchstången böjdes, kuggstångens hållare knäcktes samt att ett flertal smådelar deformerades. 

Det enda i propellerkonstruktionen som inte gick sönder i kraschen var motorn själv. Tack vare 

de säkerhetsåtgärder som vidtagits, så som att skärma av roboten från åskådare och operatörer 

och hålla ett rimligt avstånd, kom ingen människa till skada. Det blev en viktig påminnelse om 

kraften i den utrustning som använts, och de faror som handhavandet innebar. Det var också 

ett bakslag i utvecklingsprocessen som krävde snabba beslut för att ta utvecklingen vidare och 

slutföra projektet i tid. Det beslutades att konstruera ett skydd som kunde ta den första smällen 

vid ett motorhaveri av liknande slag, och att snarast möjligt konstruera ett nytt motorfäste som 

nyttjade motorns egna infästningshål, enligt den modell som finns presenterad i rapporten. 

Problemet orsakades av en optimistisk design som gick för långt från en konventionell lösning. 

Samtidigt löstes problemet av teamets förmåga att på kort tid leverera robusta och tekniskt 

avancerade mekaniska lösningar. Inom två dagar var roboten körklar igen.

21 Erfarenheter
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21.1 Felsökning
En stor del av utvecklingsarbetet bestod av felsökning. Denna utgjordes huvudsakligen av 

två kategorier: hårdvara och mjukvara. Övriga fel var exempelvis felkopplingar; tankefel i 

processen, som att koppla in fel kort för programmering, eller att glömma att ansluta systemet 

till strömmatning. Det var av stor vikt att på ett effektivt sätt kunna identifiera fel för att 

möjliggöra genomförandet av ett tidseffektivt projekt. För att minska de möjliga felen har 

utvecklingsarbetet av roboten och dess system genomförst i steg, detta för att successivt kunna 

säkra funktionaliteten.

21.2 Hårdvarufel
För att undvika missbedömningar av hårdvarans kapacitet var det viktigt att lägga tid på 

förstudier, och att förstå vad som krävdes av hårdvaran för att kunna leverera det som 

problemlösningsspecifikationen kräver. Genom modellering och räkning kunde systemets 

förutsättningar kartläggas och förväntningarna på hårdvarans leveransförmåga anpassas till 

realistiska nivåer. Med hjälp av simulering i Matlab och Simulink kunde framdrivningsmotorerna 

i ett tidigt stadie dimensioneras.

En annan viktig komponent i kvalitetssäkringen var att säkerställa effektiv och konsekvent 

kommunikation inom teamet. Trots att fel uppstod i produktionsprocessen var en av teamets 

styrkor att med korta ledtider leverera komplexa och flexibla mekaniska lösningar för att täcka 

både kortsiktiga och långsiktiga behov. För att skapa en stabil hjulupphängning skapades 

till exempel kullagerhållare och encoderfästen, för placering på en begränsad yta, med flera 

inpassningspunkter i bottenplattan, mot motorblock och kugghjul.

21.3 Mjukvarufel
Felkällorna är sällan uppenbara i början av felsökningsprocessen, men kan ofta snabbt isoleras 

till ett begränsat område. När en funktion inte fungerar som det är tänkt är det värdefullt att 

kunna återgå till en enklare nivå, där det tidigare fungerat. Sedan byggs systemet steg för steg 

och testas successivt tills felet uppstår. På så sätt kan felet isoleras och en lösning skisseras. Ett 

exempel på det var när ett helt nytt kretskort, med etsning och lödning färdigt, gav fel signaler. 

Mikrokontrollern byttes ut och programmerades in på nytt, men felet kvarstod. Lösningen på 
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problemet blev följande serie av steg:

• Testa programmet på STK-500 och se till att det fungerar där.

• Flytta över på breadboard och testa igen.

• Flytta över till etsat kretskort

Felet visade sig bero på att en tidigare kod för koppling till en extern display orsakade krockar 

på flera portar, vilket störde helt eller delvis stora delar av den önskade funktionaliteten.

Då ändringar gjordes i programkoden, testades de först på STK-500-kortet, innan ändringar 

gjordes till kretskorten, eller andra antaganden om felaktigheter i hårdvaran togs. Det vill säga, 

felsökningen började alltid med att undersöka mjukvarufel innan hårdvaran ändrades.

21.4 Kopplingsfel
Risken för kopplingsfel hanterades genom att märka sladdar med deras respektive funktioner. 

Det viktiga var att hålla en konsekvent märkning som var lätt att följa och upprätthålla under 

projektet. Till exempel sattes etiketter på programmeringslänkarna från respektive kretskort 

till STK-500-kortet, och även på kommunikationskablarna mellan de olika korten. Flera 

kontrollprocesser upprättades också mellan gruppmedlemmarna, till exempel i samband med 

programmering av mikrokontrollerna, för hur sladdar skulle kopplas och i vilken ordning, för 

att skapa struktur i arbetsprocessen och minimera risken för fel.

21.5 SPI-kommunikation
De stora problemen som uppstod med SPI-kommunikationen var att få slavenheterna att skicka 

korrekt data, samt att kunna skicka datatyper längre än en byte. Det första problemet visade 

sig när data överfördes från slav till central så kunde det komma fram som olika värden även 

fast det var samma som skickades. Det som utgjorde problemet visade sig vara att slavenheten 

inte hann med att förbereda all data som skulle skickas innan centralenheten begärde nytt data. 

Lösningen blev att sänka processorhastigheten på centralenheten samt att lägga in en fördröjning 

mellan förfrågningarna. Det andra problemet krävde lite mer finjustering av koden men löstes 

så att större datatyper delades upp i en byte stora delar som skickades var för sig.
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22.1 Starkare rotormotor
Motorn som valdes för att reglera vinkeln visade sig inte orka upprätthålla varvtalet vid höga 

anfallsvinklar. Detta resulterade i att när roboten hamnade långt ifrån sitt referensvärde och 

regleralgoritmen ställde ut en hög anfallsvinkel för att generera mycket kraft så sjönk varvtalet 

och därmed också den genererade kraften. Detta resulterade i att roboten helt plötsligt kunde 

”falla igenom” och därmed inte orka ta sig tillbaka till sitt referensvärde. För att motverka detta 

skulle en starkare motor vara att föredra.

22.2 State-space-modell
För balanseringen av roboten implementerades en PID-reglering. En PID-algoritm består av 

linjära komponenter och lämpar sig därför väl vid reglering av linjära system eller icke-linjära 

system som låter sig approximeras väl av en linjär modell nära det önskade referensläget. Med 

den valda lösningen för att lösa projektmålen är dock flera parametrar ickelinjära. Beroende 

på vilken vinkel roboten håller mot marken påverkas den av gravitationen enligt ett ickelinjärt 

samband. Även den kraft som genereras av rotorn beror av anfallsvinkeln och varvtalet enligt 

ett ickelinjärt samband. För att åstadkomma ett stabilare system som uppvisar mindre känslighet 

för störningar skulle en tillståndsmodell kunna tas fram för systemet då en sådan modell har sitt 

ursprung i de differentialekvationer som ofta beskriver dynamiken hos ett fysikaliskt system. 

En viktig del i ett sådant arbete vore att att mäta upp den kraft som genereras av rotorn vid 

olika anfallsvinklar och varvtal. Detta skulle till exempel kunna genomföras genom att montera 

rotorn på en konstruktion som den inte kan lyfta. Anordningen placeras sedan på en våg och den 

genererade kraften kan mätas.

22.3 Motor och ESC med sensorer
De motorer och hastighetskontroller som valdes används normalt till elmotordrivna flygplan och 

är således designade att användas till en last som beror kvadratiskt med rotationshastigheten. 

Motorns bromsande moment föutsätts då av ESC:n vara nära noll när motorn inte snurrar 

och det arbete som krävs för att motorn skall börja rotera är litet. Då är rotationsgivare på 

motorna en onödig utgift eftersom motorerna alltid kommer att rotera efter att ESC:n har kört 

sin accelerationssekvens. När moment i form av markfriktion finns kan det inte alltid förutsättas 

22 Förslag till förbättringar
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att motorn snurrar efter accelerationssekvensen. Resultatet blir att ESC:n inte kan styra motorns 

lindningar i rätt ordning och motorn därför står still. För att undvika detta valdes avsiktligen ett 

högt gaspådrag vilket i sin tur ledde till att däcken slirade på glatta underlag. En motor med en 

rotationsgivare och tillhörande hastighetskontroll skulle ha rådit bukt på dessa problem, men 

hade i sin tur inte rymts inom given budget.
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Projektet med att framställa en robot vars aktiva balansering baserades på rotordrift har lyckats. 

Det går därigenom att dra slutsatsen att den innovativa lösningen fungerade såväl i teorin som 

i praktiken. Valet av kraftfulla BLDC motorer möjliggjorde en snabb acceleration såväl som en 

god topphastighet trots att konstruktionen är robust. Robotens konstruktion har designats med 

enhetlighet som utgångspunkt för att vara estetiskt tilltalande för att uppfylla designmålet.     

De individuella fördjupningarna har nyttjas i största utsträckning för att ta vara på kompetensen 

inom projektgruppen och för att eliminera nya inlärningsmoment. Detta resulterade i en mer 

tidseffektiv utvecklingsprocess. 

Arbetsmetodiken som har tillämpats i projektet kan anses ha varit framgångsrikt. Tydlig 

tidsplanering och kontinuerliga avstämmningsmöten möjliggjorde en god överblick över 

projektets fortskridande och omfång. 

Slutligen kan det konstateras att projektets budget ej har överskridits och att projektet har 

slutförts inom de uppsatta tidsramarna.

23 Slutsats
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Produktspecifikation
Räckvidd: 30 m
Programmering: ISP
Mått (h*b*d): 38*37*86cm
Matning: 12/7,2V
Gränssnitt: Datorterminal/Androidapplikation
Funktioner: Individuellt styrbara hjul 

Automatiskt höj- och sänkbart stödhjul
Propeller med variabel rotorbladvinkel
Robust konstruktion
Hög markfrigång
Modulär kretskortsdesign
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Budgeten för detta projekt var 1500 SEK, för denna var det möjligt att investera i nytt mate-
riel. Utöver det tilläts projektet använda, inom Mekatronikfakulteten, tillgänglig utrustning. 
En tredje kategori är komponenter tagna från de tidigare individuella projekten som utgör den 
första delen av kursen. Detta medförde att budgeten delades upp i två delar, en reell del samt en 
imaginär del. Den reella delen innehåller kostnadsposter som uppkommit på grund av för detta 
projekt specifika delar, så som framdrivningsmotorer. Den imaginära delen innehåller det som 
inte direkt påverkat projektbudgeten, men ändå ingår i roboten. Tillsammans summerar dessa 
till en uppskattning av robotens totalkostnad.

Bilaga



REALBUDGET
Antal Enhetspris Belopp

Turnigy	  L4255-‐500	  Brushless	  Motor	  (1100w) 2 222,00 444,00
Hobbyking	  SS	  Series	  50-‐60A	  ESC 2 116,00 232,00
Variable	  pitch	  prop	  &	  motor	  set	  10"	  Type	  B 1 147,00 147,00
ESC	  20A 1 116,00 116,00
NiMH-‐ackumulator	  HR23/43	  1.2	  V	  3500	  mAh 20 16,20 324,00

Totalt 1263,00

IMAGINÄRBUDGET
KONSTRUKTION Antal Enhetspris Belopp
Polywood	  (encoderfästen	  och	  drev) 1 30,00 30,00
Textolit	  (basplatta) 1 15,00 15,00
Serpentinrem	  (begagnad) 1 10,00 10,00
Kullager 4 100,00 400,00
Skruv,	  brickor,	  gängstång	  och	  mutter 1 30,00 30,00
Länkhjul 1 30,00 30,00
Stålplåt 1 80,00 80,00
Aluminiumplåt 1 20,00 20,00
Stålfjäder 1 4,00 4,00
O-‐ring 2 2,00 4,00
3D-‐printermaterial	  (cm3) 4 5,00 20,00
Lila	  fräsmaterial 1 0,00 0,00
Plexiglas	  8mm 1 20,00 20,00
Aluminium	  för	  motorfäste 2 20,00 40,00
Kylfläns 1 10,00 10,00
Lackfärg 1 20,00 20,00
Batteri	  7.2V 2 91,00 182,00
Mässingsplåt 1 10,00 10,00

Totalt 925,00

MODULER Antal Enhetspris Belopp
Parani	  ESD200	  (Blåtandsmodul) 1 390,00 390,00
Parallax	  PING)))	  Ultraljudssensor 1 210,00 210,00
Parallax	  Standard	  Servo 1 91,00 91,00
Hitec	  HS-‐303	  Servo 1 92,00 92,00
EA	  DOGL128-‐6	  LCD	  Display 1 244,00 244,00

Totalt 1027,00

ELEKTRONIK Antal Enhetspris Belopp
ATmega16 3 100,00 300,00
Motstånd	  50	  Ω 4 0,80 3,20
Motstånd	  110	  Ω 8 0,80 6,40
Motstånd	  200	  Ω 16 0,80
Motstånd	  220	  Ω 2 1,00 2,00
Motsånd	  333	  Ω 2 1,00 2,00
Motstånd	  500	  Ω 1 0,80 0,80
Motstånd	  649Ω 1 0,10 0,10
Motstånd	  1k	  Ω 4 0,70 2,80



Motstånd	  10k	  Ω 4 1,00 4,00
Motstånd	  20k	  Ω 3 1,00 3,00
Motstånd	  30k	  Ω 1 1,00 5,00
Kondensator	  0.1μF 9 1,00 9,00
Kondensator	  0.33μF 2 0,80 1,60
Kondensator	  1μF 9 1,00 9,00
Kondensator	  10	  μF 5 0,70 3,50
Operationsförstärkare	  CA3140e 1 17,18 17,18
Operationsförstärkare	  CA3130e 1 11,88 11,88
Vridpotentiometer	  2k	  Ω 2 5,60 11,20
Transistor	  BD910 3 8,00 24,00
Etskort 3 30,00 90,00
Vippströmbrytare 2 20,00 40,00
Klämkopplingar 20 2,00 40,00
Kretskortsdistanser 16 5,00 80,00
Lysdioder 15 2,00 30,00
Spänningsregulatorer 3 7,00 21,00
Krympslang 4 10,00 40,00
Kontakter,	  stiftlist 40 1,00 40,00
Tryckknapp 5 5,00 25,00
Anslutningskabel 10 5,00 50,00
Experimentkort 1 10,00 10,00

Totalt 882,66

Total	  summa 4	  098	  kr
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Balansering
Namn Koppling Till
PB4 SS SPI
PB5 MOSI SPI
PB6 MISO SPI
PB7 SCK SPI
RESET
VCC Spänningsmatning
GND Jord
PD1 Trigger ultraljud
PD2 INT0 Interrupt Ultraljud
PD3 INT1 Interrupt Framkoppling
PD4 OC1B Servo Stödhjul
PD5 OC1A Servo Rotorblad

Centralenhet
Namn Koppling Till
PB1 A0 Skärm
PB3 OS0 Extra
PB5 MOSI SPI
PB6 MISO SPI
PB7 SCK SPI
RESET
VCC Spänningsmatning
GND Jord
PD0 RXD Från Bluetooth
PD1 TXD Till Bluetooth
PD4 OC1B Extra
PD5 OC1A ESC Rotormotor
PD7 OC2 Extra
PA5 Extra
PA4 Extra
PA3 Extra
PA2 SS3 Slave Select Fram-

drivning
PA1 SS2 Slave Select Balansering
PA0 SS1 Slave Select Skärm



Framdrivning
Namn Koppling Till
PB2 INT2 Extra

PB4 SS SPI
PB5 MOSI SPI
PB6 MISO SPI
PB7 SCK SPI
RESET
VCC Spänningsmatning
GND Jord
PD2 INT0 Interrupt pulsgivare 1
PD3 INT1 Interrupt pulsgivare 2
PD4 OC1B ESC motor 1
PD5 OC1A ESC motor 2
PD7 OC2 Extra
PA5 Knapp
PA4 Knapp
PA3 Knapp
PA2 Knapp
PA1 Knapp
PA0 Framkoppling
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clear all;close all;;clc

%Data
g1 = 9.82;                      % Tyngdaccelerationen [m/s^2]
m1 = 1   ;                      % Robotens vikt [kg]
Vmax = 10;                      % Maximal utsignal från regulatorn [Volt]
Vmin = -6;                      % Maximal negativ utsignal från regulatorn [Volt]
    %Hjul
    d1 = 0.2;                   % Hjul, Ytterdiameter[m]
    md = 0.2;                   % Hjulets vikt [kg]
    Jd = 1/2*md*(d1/2)^2;       % Hjulets tröghetsmoment

    %Motordata
    varvtalM = 5000;            % Motorvarvtal in till planetväxeln[rpm]
    kn = 873;   %[rpm/V]
    kE = 1.150*10^-3; %[mV/rpm]
    kM = 10.90*10^-3; %[mNm/A]
    kI = 0.091/(10^-3); %[A/mNm]
    Mr = 1.1;

    Jm = 9.7;                   % Motorns tröghetsmoment [gcm^2]
    amax = 41;                  % Maximal acceleration [10^3rad/s^2]
    Mmax=0.02;                  % Maximalt kontinuerligt uttagbart moment [Nm]
    R = 1.6;                    % Inre resistans
    utvaxling = 1/14;
    w0 = 5100;                  %Tomgångsvarvtal
    L = 145*10^-6;

    % Utgående moment från planetväxeln
        Mmaxut=Mmax/utvaxling;

    % Utgående varvtal från planetväxeln
        varvtalDack = varvtalM*utvaxling;

%Beräkningar
%_______________________________________________________________%

    Jm=Jm*10^-7;    %(1/1000)*((1/10)^2) omskalning till SI-enheter

    % Maxhastighet
    disp('Maxhastighet[m/s]:');
    maxhast=(varvtalDack*d1*pi)/60
    disp('Maxhastighet[km/h]:');
    maxhast2=maxhast*3.6
    vinkelhast=w0*2*pi/60

    % Acceleration
    disp('Vinkelacceleration[rad/s^2]:');
    vinkelacc=Mmaxut/(Jm)
    disp('Acceleration [m/s^2]');
    acc=vinkelacc*(d1/2)

%
% Stegsvar vid 1V steg. Beräknat utan friktionsmoment och induktans

s = tf('s');



s = tf('s');

J = Jm+(Jd*(utvaxling^2)); % Totalt tröghetsmoment för motor och hjul

b=0.00001;

L=0;
Ga = kM/(L*s+R);            % Överföringsfunktion
Gl = 1/(J*s+b);             % Överföringsfunktion
G = feedback(Ga*Gl,kE)
K1 = 1;
F = tf(K1);
Go=G*F;
Gc=feedback(Go,1);
% figure(1)
% step(Gc)
% figure(2)
% bode(Gc)

nom = [kM];
den = [J*R kE*kM];

Maxhastighet[m/s]:

maxhast =

    3.7400

Maxhastighet[km/h]:

maxhast2 =

   13.4640

vinkelhast =

  534.0708

Vinkelacceleration[rad/s^2]:

vinkelacc =

   2.8866e+05

Acceleration [m/s^2]

acc =

   2.8866e+04

 
Transfer function:
        0.0109
-----------------------
9.715e-06 s + 2.854e-05
 

Published with MATLAB® 7.12
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Abstract 
This report explains some theory of accelerometers and describes the process of a project with 

the aim to construct a self-levelling surface. It should compensate for changes in the angle 

relative to the earth plane of the surface it is placed on.  

 

To enable this an accelerometer connected to a microcontroller has been used for measuring 

the described angle. The position of two servomotors mounted to a surface is then determined 

by the measured angle. 

 

The prototype should fulfil the following requirements: 

• Stand alone system, with the exception of external power. 

• At all times have as plane surface as possible. 

• Fast enough to be useful in real life situations. 

Sammanfattning 
Denna rapport förklarar inledande den bakomliggande teorin hos accelerometrar. Därefter 

beskrivs ett projekt med målsättningen att konstruera en prototyp av en kompenserande platta. 

Den skall kompensera för förändringar hos vinkeln mellan jordytan och det underlag den är 

placerad på. 

 

För att möjliggöra detta har en accelerometer ansluten till en mikrokontroller använts för att 

uppmäta den beskrivna vinkeln. Den uppmätta vinkeln bestämmer sedan lägena för två 

servomotorer som monterade på en platta justerar denna till plant läge.   

 

Den färdiga prototypen skall uppnå följande krav: 

• Vara ett fristående system där enda externa anslutning som krävs är strömförsörjning. 

• Se till att plattan alltid är så plan som möjligt.  

• Vara tillräckligt snabb för att upplevas som användbar i verkliga situationer. 
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Inledning 
Det är inte allt för ovanligt att det klirras i glasen mer än avsiktligt vid restaurangbesök, en 

stressad servitör/servitris är inte alltid så varsam med brickan fylld med glas. Många äldre 

personer har svårigheter att bära saker då de inte alltid är stadiga på handen. En helt plan yta 

där objekt som placeras på den inte rör sig är något som kan vara tillämpbart i många 

situationer.      

 

Rapporten är en del i ett individuellt, projektliknande, fördjupningsarbete i kursen MF108X. 

 

Syftet med detta projekt är att skapa en balansplatta, en produkt vars avsikt är att alltid ha sitt 

plan parallellt med jordytan. Konstruktionen skall kunna implementeras i exempelvis brickor 

och förenkla användandet av dessa. Detta projekt har möjliggjorts genom att utnyttja en 

accelerometers egenskaper. 

  

Denna rapport är uppdelad i ett antal delar. Inledningsvis finns en teoretisk fördjupning där 

olika accelerometrars tekniker beskrivs. Efter det följer en problemdefinition och en 

beskrivning av det tillvägagångssätt som använts för att ta sig från idé till prototyp. Därefter 

redogörs det för de problem och erfarenheter som uppkommit längs vägen. Slutligen 

presenteras slutresultatet samt förslag på förbättringar och idéer att utveckla framförs. 
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Teoretisk fördjupning1,2 
En accelerometer är en sensor vars egenskaper möjliggör mätning av acceleration, vibration, 

vinklar och stötar. Det finns ett brett användningsområde för denna typ av sensor. De är bland 

annat väldigt vanliga i moderna mobiltelefoner, de är även en väldigt viktig komponent i 

krockkuddekonstruktionen i bilar.   

 

Generellt sett är en accelerometer uppdelad i ett ytterhölje och en inre komponent, vilken ofta 

kallas seismisk massa. Då ytterhöljet hos accelerometern utsätts för en acceleration, ges också 

den inre komponenten en acceleration, dock med en viss förskjutning. Genom att mäta 

förskjutningen hos massan relativt ytterhöljet går det att härleda vilken acceleration objektet 

utsatts för. En accelerometer kan mäta både statisk och dynamisk acceleration. Statisk är den 

acceleration som vi naturligt har i tyngdaccelerationen, det är den som utnyttjas för 

vinkelmätning. Dynamisk acceleration upplevs till exempel då ett tunnelbanetåg svänger eller 

lämnar en plattform.  

 

Accelerometrar finns både som två- och treaxliga. De tvåaxliga brukar sägas ha en X- och en 

Y-axel, den treaxliga har dessutom en Z-axel. Hålls en accelerometer plant upplever den en 

statisk acceleration i Z-led, i de övriga riktningarna ingenting.  

 

På senare tid har många accelerometrar övergått till att vara MEMS-tillverkade(Micro-

Electro-Mechanical Systems). Det har medfört att sensorerna har blivit mindre, energisnålare, 

mer robusta och billigare3.  

 

Nedan beskrivs olika tekniker som används för att mäta upp accelerationen som en 

accelerometer utsätts för.  

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  (Fraden 2010)	  
2	  (Wilson 2005)	  
3	  (Sadiku 2002)	  
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Accelerometertyper 

Kapacitiv  
Den kapacitiva accelerometern har hämtat sin grundläggande idé från kondensatorn. Mellan 

två plattor som i Figur 1 benämns cap och base, har en seismisk massa placerats, upphängd i 

fjädrar. Mellan massan och cap respektive massan och base finns ytterligare plattor. Cap och 

base med sina respektive plattor kan förenklat ses som två kondensatorer. 

 

Då massan utsätts för en acceleration, exempelvis mot cap, minskar avståndet mellan cap och 

den andra plattan samtidigt som avståndet mellan base och dess andra platta ökar. Det som 

går att mäta ur en kapacitiv accelerometer är hur kapacitansen ändras på grund av den ovan 

beskriva plattförskjutningen.  

 

För att beräkna accelerationen som accelerometern utsatts för används Hookes lag (𝐹 =

−𝑘∆𝑥). Den uppmätta kapacitansförändring som accelerationen medfört går att översätta till 

en viss avståndsförändring mellan cap samt base och sina motstående plattor, vilken uppstått 

på grund av att den fjäderupphängda massan förflyttat sig. Då fjäderkonstanten ses som just 

en konstant och anses som känd går det att beräkna den kraft som fjädern utsatts för som går 

att hänföra till massan och dess acceleration. 

Piezoelektrisk  
Grunden hos den piezoelektriska accelerometern är det piezoelektriska materialet. Kort 

beskrivet genererar det piezoelektriska materialet en elektrisk ström då den utsätts för en yttre 

kraft. Enligt Newtons andra lag (𝐹 = 𝑚𝑎) kan denna kraft härledas ur den acceleration 

materialet påverkas av. I accelerometerns fall sitter det en känd massa fäst på en 

piezoelektrisk platta. Den elektriska ström som generas från piezoplattan kan alltså härledas 

till vilken kraft den utsätts för och följaktligen även accelerationen. 

Figur 1: Bilden visar konstruktionen av en kapacitiv accelerometer. A) är 
ett tvärsnitt, B) en bild från ovan. (Fraden 2010) 
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Piezoresistiv  
Den piezoresistiva accelerometern utnyttjar ett material vars resistiva egenskaper förändras då 

det utsätts för belastning. Den är precis som föregående accelerometrar uppbyggd med en 

massa i centrum. I det här fallet är den upphängd i gångjärn med töjningstrådgivare med 

piezoresistiva egenskaper monterade på. Då massan utsätts för acceleration börjar den rotera, 

töjningstrådgivarna sträcks eller trycks ihop och ändrar resistans. Det är genom att mäta upp 

denna resistiva förändring möjligt att ta reda på vilken acceleration som verkat genom att 

utföra liknande beräkningar som på föregående accelerometrar. 

 

 

Termisk 
Det finns två termiska accelerometertyper som baserar sig på värmeöverföring. Den ena har 

precis som de tidigare beskrivna accelerometrarna en seismisk massa som central komponent. 

Massan är placerad i en gasfylld kammare med väggar av kylflänsar, på den finns en värmare 

Figur 2: Bilden visar den grundläggande konstruktionen hos en 
piezoelektrisk accelerometer. (Wilson 2005) 

Figur 3: Bilden visar den grundläggande 
konstruktionen hos en piezoresistiv accelerometer. 
(Fraden 2010) 
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som värmer gasen i kammaren. Ovanpå kammaren monteras en termometer av någon typ. Då 

massan rör sig, på grund av acceleration, i kammaren ändras värmespridningen i den och även 

på utsidan. Det är tack vare det möjligt att mäta temperaturändringarna och genom det härleda 

accelerationen. 

 

Den andra termiska accelerometertypen använder sig istället av gas som seismisk massa. 

Denna teknik utvecklades av MEMSIC och kallas på engelska Heated Gas Accelerometer 

(HGA).           

Figur 4 beskriver uppbyggnaden av en sådan accelerometer. Liksom den andra termiska 

varianten har den en gasfylld kammare. Mitt i kammaren finns en värmare som värmer upp 

gasen, i de fyra ”hörnen” sitter temperatursensorer utplacerade, varje par motsvarar en axel. 

Tekniken är konvektionsbaserad, hur gasen rör sig och generar olika temperaturvärden från de 

olika termometrarna. Figur 4 (A) beskriver värmespridningen vid plant läge, båda 

temperaturerna är då lika stora. I Figur 4 (B) däremot har gasen (och hela modulen) utsatts för 

en acceleration, värmen sprider sig på ett annat sätt och en temperaturdifferens infinner sig 

mellan termometrarna. Temperaturskillnaden och den spänningsskillnad som de olika 

termometrarna ger är proportionell mot accelerationen.   

Figur 4: Beskriver grundläggande konstruktion hos en HGA-accelerometer. A) visar värmespridningen vid vila, 
B) visar värmespridningen då acceleration påförts. (Fraden 2010) 
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Problemdefinition och – lösning 
Målet med detta projekt var att skapa en balansplatta, en platta som kompenserar för 

vinkeländringar hos det föremål det står på och ser till att sitt eget plan är parallellt med 

jordytan. Detta har gjorts genom att med hjälp av en accelerometer mäta vinkeln relativt 

jordytan och låta två stycken servomotorer motverka denna vinkel. Servomotorerna monteras 

på en platta vilken alltså skall hållas parallell mot jordytan.  

Utvecklingshjälpmedel 
Merparten av projektet utvecklades på ett STK-500-kort från Atmel. Det är ett 

utvecklingskort som bland annat har en uppsättning lysdioder och knappar samt alla 

programmerbara pinnar lättillgängliga. All programkod (C) skrevs i AVR Studio 5.0. 

Mikrokontrollern som användes var en ATmega16 som tack vare sina tre timers var lämplig i 

detta projekt. 

 

För att möjliggöra kalibrering av accelerometern användes en JTAG. Den gjorde det möjligt 

att simulera programmet med all hårdvara ansluten, vilket gjorde att olika variablers värden 

gick att utläsa. Till kalibreringen användes också MET-kortets display med tillhörande 

drivrutiner.   

 

Kretsschemat gjordes i Multisim och kretskortslayouten i Ultiboard. 

Hårdvara 

Den använda accelerometern 
Accelerometerchipet som har använts är en Memsic MX2125, en tvåaxlig termisk 

accelerometer (HGA). Den har monterats av Parallax på ett kretskort, vilket förenklat 

åtkomsten till anslutningar, denna refereras hädanefter till som accelerometermodulen. 

Memsicchipet är 5x5x2 [mm] och modulen är 10,7x10,7x11,8 [mm]. På 

accelerometermodulen finns det sex pinnar, en för utdata från vardera axeln, en för 

spänningsmatning (3,3-5V), två för jord och en för temperaturmätning. I detta projekt 

användes alla portar utom den för temperaturmätning. 

 



	   	   Daniel	  Nelvig	  
	   	   MF108X	  

	   10	  

Accelerometern genererar en digital 100Hz PWM-signal för varje axel. Pulsbredden är 

proportionell mot accelerationen den observerade axeln utsätts för. I produktbladet går det att 

utläsa att pulskvoten (Duty cycle) vid vila (0g, plant tillstånd) och en matning på 5V normalt 

är 50 %.  

Servomotorerna 
För att kunna ändra plattans läge i X- och Y-led då underlaget rör sig användes två stycken 

servomotorer. Dessa monterades ihop ortogonalt för att möjliggöra önskad rörelse.  

 

Enligt specifikationerna drivs de med en 50Hz PWM-signal, där pulsbredden bestämmer 

läget. Ändlägena representeras av en pulsbredd på 0,9ms respektive 2,1ms, mittläget 1,5ms. 

Utvecklingssteg 
Processen för att utveckla den färdiga prototypen delades upp i ett antal steg. Till en början 

skedde all utveckling på STK-500-kortet, med accelerometern uppkopplad på ett breadboard, 

kopplingsdäck. Den vridpotentiometer som användes var externt ansluten, alltså inte den på 

MET-kortet. Då de steg som beskrivs nedan fungerade tillfredställande på STK-500-kortet 

flyttades hela systemet, över till kopplingsdäcket. När det systemet hade fullgod funktion 

konstruerades ett kretskort.    

	    

Figur 5: Bild på den använda modulen. 
(Parallax MX2125 datablad) 

Figur 6: Exempel på genererad signal av modulen. 
(Parallax MX2125 datablad) 
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Läsa och tolka data från accelerometern 
Med hjälp av ett oscilloskop undersöktes det intervall pulsbredden för denna accelerometer 

befann sig inom då accelerationen var ±1𝑔. Enligt tillverkaren är varje accelerometer unik, 

vilket märktes då 0g inte riktigt gav upphov till den förväntade pulsbredden på 5ms, X- och 

Y-axeln hade även lite olika ändvärden.  

Figur 7 beskriver hur pulsbredden varierar beroende på vilken acceleration som råder. Denna 

graf har tagits fram genom att stationärt placera accelerometern i kända vinklar (𝜃) och avläsa 

pulsbredden. Accelerationen i den aktuella riktningen fås genom att projicera 

tyngdaccelerationen g på axeln (𝐴 = 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃), där A är den sökta accelerationen. Det går att 

se att kopplingen pulsbredd-acceleration kan förenklas till ett linjärt samband. Efterfrågas 

mätningar utanför området ±1𝑔 är det möjligt att använda sig av dessa mätningar för att 

relatera pulsbredder till vissa accelerationer. I fallet balansplattan avgränsas det intressanta 

området till just ±1𝑔 då det motsvarar ±90° vinkling av accelerometern relativt jordytan, mer 

vinkling än så av underlaget känns inte relevant. Ur grafen går att läsa att pulsbredden varierar 

mellan ~3,8-6,2ms. 

 

Låt oss gå in på det tillvägagångssätt som använts för att med hjälp av mikrokontrollen tolka 

accelerometerns data. Som det visats ovan är det möjligt att med kännedom om pulsbredden 

tolka accelerationen, senare beskrivs också kopplingen till vinkeln relativt jordytan. 

y	  =	  1,2075x	  +	  4,9426	  
R²	  =	  0,99977	  

3	  

3,5	  

4	  

4,5	  

5	  

5,5	  

6	  

6,5	  

-‐1,00	   -‐0,50	   0,00	   0,50	   1,00	  

Pulsbredd	  (ms)	  

Acceleration	  (g)	  

Pulsbredd	  -‐	  Acceleration	  

Uppmätt	  data	  

Linjär	  anpassning	  

Figur 7: Beskriver den av accelerometern genererade pulsbredden som funktion av accelerationen. 
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Mätningen av pulsbredden gjordes genom att koppla accelerometern till en ingång med ett 

externt interrupt aktiverat och låta den reagera på varje logisk förändring. På så sätt 

genererades en interruptvektor varje gång pulsen blev hög respektive låg, tiden mellan dessa 

motsvarades av pulsbredden på accelerometerns PWM-signal. För att kunna ta tiden användes 

en 16-bitars timer som konstant stod och räknade utan prescaler. Då en hög signal erhölls 

avlästes det aktuella timervärdet, antalet ticks, och sparades, när sedan den låga signalen gavs 

avlästes ticksen igen. Differensen mellan det senare och det första värdet kan, då 

klockfrekvensen är känd, översättas till en tid i sekunder. 16-bitars timern räknar till 65535 

innan den overflowar, problem som kunde uppstå på grund av det undveks genom ett 

interrupt som höll koll på detta. När värdet räknats fram sattes en flagga för att indikera att ett 

nytt värde fanns att tillgå. Samma timer, men olika interruptvektorer användes för X- och Y-

axeln. 

 

För att se antalet ticks olika vinklar motsvarade användes tre metoder. Först och främst 

räknades de ut teoretiskt. Som det nämndes tidigare i detta avsnitt gjordes uppmätningar av 

pulsbredden från accelerometern med hjälp av ett oscilloskop. Då klockfrekvensen var känd, i 

det här fallet 2MHz, räknades ett förväntat antal ticks ut på följande sätt: Den tid det tar för ett 

tick: 2𝑀𝐻𝑧    !
!∗!"!

𝑠, på 3,8ms hinner den räkna !,!∗!"
!!

!
!∗!"!

= 7600  ticks. Teoretiskt skulle 

alltså de två ändlägena motsvara 7600 ticks (-90°, 3,8ms) respektive 12400 ticks (90°, 6,2ms). 

För att bekräfta detta användes först JTAG:en. Genom att använda sig av AVR Studios 

debugläge var det möjligt att se antalet ticks olika lägen motsvarade. Dessa körningar visade 

att -90° motsvarade cirka 7490 ticks och 90° cirka 12280 ticks, inte helt frånskilt teorin. På 

samma sätt erhölls liknande värden när de istället skrevs ut i realtid på MET-kortets display.  

 

Sambandet mellan antalet tick och vinkeln mot jordytan är dock inte linjär.   
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Som Figur 8 antyder så beskrivs sambandet lämpligen med en sinuskurva. Detta kan lätt 

förklaras med att de uppmätta ticksen är en mätning av den av accelerometern generade 

PWM-signalens pulsbredd. Den i sin tur är som det beskrevs tidigare en sinusfunktion 

eftersom pulsbredden korrelerar med en projektion av tyngdaccelerationen på den betraktade 

axeln.  

 

 

Styra servomotor 
Då accelerometervärdena var tolkade var det dags att översätta dessa och generera en lämplig 

PWM-signal till de servomotorer som användes, 50Hz 0,9-2,1ms pulsbredd. Till detta 

användes en 8-bitars timer per servo som kördes i Phase Correct PWM Mode, set on 

upcounting.  

0	  
500	  
1000	  
1500	  
2000	  
2500	  
3000	  
3500	  
4000	  
4500	  
5000	  

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	   160	   180	  

Normerade	  ticks	  

Vinkel	  

Ticks	  -‐	  Vinkel	  

Uppmätt	  data	  

Figur 8: Beskriver antalet ticks från accelerometern som funktion av vinkeln relativt jordytan. Här är 90° 
plant läge 

Figur 9: Visar hur pulsbredden ser ut vid ett visst OCR-värde (Compare). 
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Set on upcounting innebär att då timervärdet matchar OCR-värdet sätts den till timern 

kopplade OC-pinnen hög vid uppåträkning och som låg vid nedåträkning. Periodtiden som 

erhölls var 510 ticks, för att den tid det tar att uppnå det värdet skulle stämma överens med 

den önskade periodtiden justerades klockfrekvensen med en prescaler. På grund av 8-bitars 

timern gick det inte att få till en signal på 50Hz. Med klockfrekvensen ställd på 2MHz och en 

prescaler på 64 var det dock möjligt att erhålla en frekvens på drygt 60Hz ( !∗!"
!

!"∗!"#
= 61,3𝐻𝑧). 

Efter rådgivning och empirisk testkörning visade det sig att servot klarade även denna signal. 

  

För att styra servomotorn till önskad vinkel krävdes alltså att olika ticks från accelerometern 

gav upphov till olika pulsbredder hos den satta PWM-signalen. Pulsbredden ställdes med 

hjälp av OCR-registret. Först räknades och testades vilka OCR-värden som gav ett 

pulsbreddsintervall lämpligt för servomotorerna. Därefter normerades ticksen från 

accelerometern så att det lägsta värdet blev 0 och det högsta 4790 (12280-7490) och 

konverterades sedan till ett värde inom OCR-intervallet, denna beräkning gjordes endast då 

flaggan från accelerometerinterruptet satts. Exempelvis kan OCR-värdet för +90° lutning hos 

accelerometern, accelerometervärdet är då normerat till 4790, beräknas på följande sätt: 

𝑂𝐶𝑅 = 222+ (!"∗!"#$
!"#$

). Intervallet på OCR-värden som gav önskade pulsbredder kan i 

föregående ekvation ses variera mellan 222 och 240. Följaktligen varierade pulsbredden hos 

den satta PWM-signalen mellan önskade värden då accelerometern rördes mellan ±90° i den 

betraktade axeln. När PWM-signalen var satt nollades ”nytt värde-flaggan” så att beräkningen 

inte gjordes om i onödan.  

AD omvandling 
Beroende på hur konstruktionen hos balansplattan ser ut kan det vara önskvärt att ställa in 

vilken maximal vinkel servomotorerna skall kunna uppnå. 

 

För att göra detta möjligt implementerades en vridpotentiometer som kopplades till AD-

omvandlaren på mikrokontrollern. Beroende på vridpotentiometerns läge begränsades 

maxvridningen hos servomotorerna. Detta gjordes genom att normera AD-värdet mellan ett 

och fem, ett begränsade inget medan fem begränsade en hel del. Restriktionen gjordes genom 

att påverka vilka maximala och minimala OCR-värden som var tillåtna, vilket krymper 

pulsbreddsintervallet hos den satta PWM-signalen.         
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En lysdiodskena installerades för att visuellt indikera i vilket läge vridpotentiometern var 

ställd. Maxläget(alla lysdioder tända) inföll då servomotorerna var maximalt begränsade och 

minimumläget(20 % av lysdioderna tända) då ingen begränsning fanns. 

 

Kretskortstillverkning 
När kretskortet tillverkades användes socklar till de flesta komponenter för att förenkla i och 

urtagning. Utöver det ökades ledarbredden och lödytan för komponenterna vilket underlättade 

lödningen avsevärt. Jordplan användes.  

Flödesschema   

Flödesschemat beskriver översiktligt uppbyggnaden av systemet. Mätningen av 

accelerometerns värden skedde i ett externt interrupt. AD-omvandling, visualisering av AD-

omvandlingen och styrning av servomotorer gjordes i huvudprogrammet.       

Figur 10: Flödesschema för prototypen. 
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Erfarenheter och problem längs vägen 

Läsa och tolka data från accelerometern 
Lösningen som tillslut användes i prototypen för att mäta pulsbredden hos accelerometern 

togs inte fram direkt. Att en timer skulle användas kändes dock naturligt då kännedomen av 

pulsbredden var av yttersta vikt.  

 

Till en början användes en 8-bitars timer per axel, den startades vid varje hög signal från 

accelerometern och stoppades vid låg signal. För att undvika låg upplösning, som hade kunnat 

bli fallet om en hög prescaler använts, användes en overflowvektor. Detta genererade dock 

emellanåt oväntade ticks när dessa avlästes med JTAG:en. Det kan i efterhand eventuellt 

förklaras med att de variabler som undersöktes var globala och placerade inuti 

interruptrutinen. 

 

Därefter ändrades koden till att baseras på en 16-bitars timer, utan prescaler. Initialt användes 

klockfrekvensen 1MHz med avsikten att till exempel en pulsbredd på 3,2ms skulle motsvara 

3200 ticks, något som skulle förenkla förståelsen. När signalstyrningen för servomotorerna 

flyttades till varsin timer ändrades dock klockfrekvensen och den tanken tappade lite 

förankring.  

 

Även när 16-bitars timern användes var det svårt att få ut konsistenta värden från JTAG:en, 

det löstes dock genom att koppla in displayen. 

 

Det skall poängteras att tillverkaren nämner att periodtiden på PWM-signalen från 

accelerometern inte alltid är exakt 10ms, därför hade en lösning där man även räknar 

periodtiden och jämför den med pulsbredden varit att föredra då hög noggrannhet eftersträvas. 

I detta projekt är en extrem precision inte av största vikt, därav att endast pulsbredden mäts.    

 

Som det nämndes i föregående avsnitt är inte förhållandet mellan acceleration/ticks och 

vinkeln mot jordytan linjär. I detta projekt har dock just detta antagits. Anledningen till det är 

dels att en viss linjäritet återfinns i de intervall där balansplattan troligtvis kommer att 

användas. Tanken är som tidigare beskrivit att konstruktionen skall kunna implementeras i 

brickor. Man tänka sig att den skall klara vinklar på ±30°, ett tämligen linjärt område för 
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accelerometern. Dessutom är precision inte av lika stor vikt som i exempelvis explicita 

vinkelmätare. 

 

När de första stegen togs för att avläsa accelerometervärdena användes information ur 

tillverkarens produktblad. I den kopplades en resistor mellan utpinne på accelerometern och 

inpinne på mikrokontrollern. Detta exempel följdes. Under tidens gång uppstod dock 

frågetecken kring resistorernas funktion. De ignorerades och resistorerna levde vidare hela 

vägen till prototypens kretskort. Spänningsmätningar visade att ingen spänning låg över dem, 

vilket indikerar att de troligen helt saknar funktion i detta projekt. 

Styra servomotor 
Inte heller vägen till att kunna styra servomotorerna var spikrak, flertalet metoder testades 

innan den slutgiltiga togs fram. Då styrning av en servomotor hade gjorts i förberedande 

uppgifter fanns insikten kring hur en implementation skulle ske, att med ett inläst variabelt 

numeriskt värde ändra pulsbredden hos en PWM-signal. I det exemplet hade dock en 16-

bitars timer använts. För att kunna lösa detta problem på samma sätt hade ett byte av 

mikroprocessor krävts, alternativt låta ATmega16 styra två stycken ATtiny13 med varsin 16-

bitars timer. Båda dessa alternativ uteslöts dock då känslan av att ändamålet med projektet, att 

bli expert på accelerometern, hamnade i skuggan. 

 

Ett tips om att en eventuell lösning låg i att skapa en manuell PWM-signal gjorde att ett 

sådant försök gjordes. För detta användes en 8-bit timer där prescalern och OCR-registret 

ställdes för att skapa ett compareinterrupt var hundrade mikrosekund. På sätt var det möjligt 

att använda den som tidtagarur och justera både periodtiden och pulsbredden. Detta fungerade 

bra då endast detta gjordes, när accelerometerns interrupt kom in i bilden blev PWM-signalen 

väldigt instabil. Försök gjordes på att reda ut problematiken genom att flytta runt olika 

operationer mellan huvudprogram och interruptrutin, dock med magra framsteg.  

 

Tillslut gavs ett tips om att servomotorn eventuellt gick att köras på en 60Hz PWM-signal. 

Detta testades och gav positiva resultat, ett instabilitetsproblem löstes genom att endast ändra 

pulsbredden via OCR-värdet då ett nytt accelerometervärde fanns. Detta blev sedermera den 

slutgiltiga designen.          
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Trasig accelerometer 
Efter att hela systemet var överflyttat på ett kopplingsdäck och det körts så ett tag började 

utsignalen till ena servomotorn ge oönskade data. Efter lite felsökning visade det sig att Y-

axeln på accelerometern slutat fungera.  

 

När den nya accelerometern installerades visade det sig att dess utsignal var en PWM-signal 

på 80Hz, något som inte borde finnas enligt tillverkarens datablad. Den uppvisade dessutom 

ett bredare pulsbreddsintervall, ~3,0-9,2ms. Vid fundering på detta så borde det innebära att 

den inte, till skillnad från den första modulen, kan mäta accelerationer på ±3𝑔 då det skulle 

krävas en duty cycle på över 100 %. Problemet med det förändrade pulsbreddsintervallet 

kringgicks genom att kalibrera om normeringen i koden.           

Etsa kretskort 
En annan ganska problemfylld process var den då kretskortet togs fram. Designen av 

kretsschemat och layouten gick tämligen smärtfritt, troligen främst tack vare tidigare 

erfarenheter i kursen. Under själva etsningsprocessen uppstod dock ett antal problem. 

Resultatet av det första kretskortet blev undermåligt då någon del i etsningsprocessen 

misslyckats. Det som hände var att delar av kretsen inte framkallades på korrekt sätt. När 

kortet lades i framkallningsvätskan såg det till en början bra ut, det gick att urskilja alla ledare 

och dylikt. Efter en stund suddades dock en del av kretskortet ut och det hamnade bortom 

räddning. Troligen var det UV-behandlingen som misslyckades. 

 

Det uppstod även vissa problem då det andra kretskortet gjordes. Då det legat i etsvätskan ett 

tag började stora delar av jordplanet etsas bort, för att rädda det togs det upp. När kortet 

undersöktes visade det sig att etsningen inte blivit ”jämn”, vissa ledare hade inte etsats bort 

från jordplanet. För att frigöra ledarna från jordplanet användes en kniv.  

 

Efter borrning och montering av komponenter samt några korrigeringar visade prototypen 

tecken på liv. Ett problem som dock kvarstår är att utdata från accelerometern ändras då 

lysdioderna på LED Bar:en är tända. Det kan eventuellt bero på att rengöringsmedel var en 

bristvara vid kretskortets tillverkning, eller undermåliga lödningar. I dagsläget har valet att 

inaktivera den tagits.  

 

           



	   	   Daniel	  Nelvig	  
	   	   MF108X	  

	   19	  

Slutsats och förbättringsförslag 
Det går att konstatera att det slutligen blev en fungerande prototyp. Då kretskortet placeras på 

ett underlag vars vinkel mot jordytan ändras så korrigeras prototypens platta till korrekt läge, 

parallellt med jordytan. 

 

Den valda implementationen av accelerometermätningen fungerar tillfredställande. Incidenten 

med att den nya accelerometern gav något annorlunda utsignaler påverkade dock 

kalibreringen av PWM-signalen till servomotorerna. Kalibreringen som gjordes med den 

tidigare accelerometern utfördes experimentellt, den nya kalibrerades endast teoretiskt. Detta 

kan medföra att ändvärdena blir felaktiga från accelerometern vilket i sin tur kan leda till 

oväntade PWM-signaler.    

 

Ett förslag på en förbättringspunkt vid eventuell vidareutveckling är att köra timern som 

användes för att räkna accelerometerns pulsbredd med en annan prescaler. I dagsläget varierar 

ticksen en del, något som är önskvärt att förbättra och troligen möjligt att göra genom detta 

förslag.      

 

Ytterligare förbättringar går att göra rörande översättningen mellan erhållna ticks från 

accelerometern och pulsbredden på den satta PWM-signalen. Det antas i detta projekt att 

förhållandet mellan pulsbredd och vinkel är linjär, både hos accelerometern och servomotorn. 

Att så inte är fallet för accelerometern har visats i rapporten. Det skulle därför vara intressant 

att undersöka hur funktionaliteten påverkas om exempelvis en sinusanpassning gjorts istället 

för en linjär sådan. Även servomotorns eventuella icke-linjäritet bör undersökas 

experimentellt.   

 

Då styrningen av servomotorerna flyttades till varsin timer ställd i Phase Correct Mode fick 

denna del av prototypen en god funktion. Om projektet fortlöpt hade det dock varit intressant 

att låta den använda mikrokontrollern styra två andra mikrokontrollers, exempelvis ATtiny13, 

och överlåtit PWM-signalgenereringen till dem. Det hade på så vis varit möjligt att få en 

jämnare servomotordrift eftersom den då legat på en 16-bitars timer.   

 

Det kretskort som används till prototypen är delvis fungerande. Den funktion som föll bort i 

övergången från kopplingsdäck till kretskort var indikeringen av vilken begränsning på 
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maxvinkeln som är aktiv. Det kan alltså konstateras att kretskortstillverkningen är ett tydligt 

hinder med många fallgropar vid prototyputveckling. Det är här som hårdvarumässiga 

problem uppstår i form av underligt beteende hos komponenter, ibland på grund av dåliga 

lödningar, ibland på grund av okända orsaker. Ett alternativ som är intressant för framtiden är 

att använda en CNC-maskin som fräser kretsen och borrar alla nödvändiga hål, vilket 

eliminerar några utav de kritiska stegen vid kretskortstillverkning.      

 

En annan mycket viktig del i prototypen där förändring behövs är den mekaniska 

konstruktionen. Montering på en bricka med större och mer robust balansplatta är ämnen för 

utveckling. 

 

Det åtgår mer tid till ett projekt som detta än det på förhand går att förutspå. En liten 

mjukvaruförändring kan generera fel som tar mycket lång tid att identifiera och åtgärda.    

 

Avslutningsvis kan projektet summeras med att den färdiga prototypen, bortsett från den 

mekaniska biten, skulle gå att implementera på en bricka. Det uppfyller också någorlunda väl 

kravspecifikationen, denna skulle dock helt infrias då föreslagna förändringar gjorts.          
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Bilagor 

Kravspecifikation 
Den färdiga prototypen skall uppnå följande krav: 

• Vara ett fristående system där enda externa anslutning som krävs är strömförsörjning. 

• Se till att plattan alltid är så plan som möjligt.  

• Vara tillräckligt snabb för att upplevas som användbar i verkliga situationer. 

Komponentlista och kostnadsredovisning 
Komponent	   Tillverkare	   Modellbeteckning	   Antal	   Ca	  pris	  (kr)	  
Accelerometer	   Memsic/Parallax	   MX2125	   1	   2004	  
Mikroprocessor	   Atmel	   ATmega16	   1	   1005	  
Servomotor	   Hitec	   HS-‐300	   2	   1006	  
Laminat	   -‐	   ~16x10cm	   1	   50	  
Vridpotentiometer	   -‐	   5KΩ	   1	   255	  
Lysdiod	   -‐	   5mm	  Grön	   1	   25	  
LED	  Bar	   -‐	   Röd,	  10st	   1	   195	  
Kondensator	   -‐	   0,1μF	   1	   25	  
Resistor	   -‐	   221Ω	   2	   45	  
Resistor	   -‐	   12KΩ	   1	   25	  
SIL-‐Resistor	   -‐	   470Ω	   1	   2	  
Övrigt	   -‐	   	   	   50	  
	   	   	   	   	  
Totalt	   	   	   	   556	  
	  
Samtliga priser är exklusive eventuella mängdrabatter.  
 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 $29.99, baserat på en prisuppgift från denna hemsida: 
http://www.parallax.com/Store/Sensors/AccelerationTilt/tabid/172/CategoryID/47/List/0/SortField/0/Level/a/Pro
ductID/93/Default.aspx 
5 Exkl. moms, elfa.se  
6 $14.95 , baserat på en prisuppgift från denna hemsida: http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-300	  
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Använda portpinnar på ATmega16 
Portpinne	   Funktion	  
PA0	   ADC0,	  AD-‐omvandling	  för	  defintion	  av	  maxvinkel	  
PB3	   OC0,	  PWM-‐signal	  för	  X-‐axelns	  servomotor	  
PB5	   MOSI,	  används	  för	  SPI-‐programmering	  
PB6	   MISO,	  används	  för	  SPI-‐programmering	  
PB7	   SCK,	  används	  för	  SPI-‐programmering	  
PC0-‐4	   Utgångar	  för	  att	  styra	  LED-‐skenan	  
PD2	   INT0,	  mäta	  accelerometerns	  X-‐axels	  värden	  
PD3	   INT1,	  mäta	  accelerometerns	  Y-‐axels	  värden	  
PD7	   OC2,	  PWM-‐signal	  för	  Y-‐axelns	  servomotor	  
~Reset	   Används	  för	  SPI-‐programmering,	  ingen	  resetknapp	  ansluten	  
VCC	   5	  Volts	  matning	  till	  mikrokontrollern	  
AREF	   5	  Volts	  matning,	  referens	  för	  AD-‐omvandlingen	  
AVCC	   5	  Volts	  matning,	  matning	  för	  PORTA	  och	  AD-‐omvandlaren	  
GND	   Jord	  till	  mikrokontrollern	  
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Kretskortslayout 
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Kretsschema 
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Kopplingsdäck 

 
Figur 11: Bild på kopplingsdäcket.  
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Färdig prototyp 

 

Figur 12: Bild på det färdiga kretskortet. 

Figur 13: Bild på prototyp av balansplattan. 
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Sammanfattning 
Med en till synes aldrig sinande ström av nya applikationer som använder sig av grafiska 
displayer och tryckkänsliga paneler så fanns en vilja att lära sig mer om hur det fungerade. 
För att göra det så behövdes att antal steg tas. Till att börja med så måste kunskap om den 
bakomliggande tekniken för en given modul inhämtas. Sedan skulle den kunskapen användas 
till att bygga en fungerande applikation. Arbetet mynnade ut i en demo av hur en miniräknare 
skulle kunna se ut med ett helt touchbaserat gränssnitt.  
 

 
 

Abstract 
New application that uses a graphic display and a touch screen interface seems to be never 
ending. This encourages a will to learn more about how they really work. To do that a couple 
of steps needed to be taken. The first step was to establish how the given module works in 
detail, and then implement that knowledge towards making a functional application. The 
result of it all is a demo of what a pocket calculator would look like integrated with a touch 
based interface. 
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1 Inledning  
LCD-displayer används redan i många applikationer runt om i vårt samhälle. Allt från enkla 
segmenterade displayer i mikrovågsungar, bussar och klockor till mer avancerade i datorer, 
mobiltelefoner och tv-skärmar. I takt med att tekniken blir allt mer etablerad och framsteg vid 
tillverkning gör den allt billigare. Finns det goda skäl att tro att framtiden kommer ha ännu 
fler apparater med displayer. Att direkt kunna interagera med de data som skärmen visar är 
väldigt intuitivt. Men hur fungerar det egentligen? Vad är det som gör att trycket på skärmen 
registreras och tolkas på rätt sätt? Hur styrs pixlarna i displayen? Rapporten syftar till att 
besvara dessa frågor teoretisk samt försöka visa det på ett praktiskt sätt. De första avsnitten i 
rapporten svarar på frågorna ur ett teoretiskt perspektiv medan de där på följande avsnitten 
försöker svara på frågorna med ett praktiskt exempel, där en miniräknare programmeras och 
körs på en tryckkänslig display. 
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2 LCD-teknik 
LCD-teknik har funnits i serietillverkade elektroniska apparater sedan 1970-talet när bland 
andra Sharp lanserade miniräknare med LCD-skärmar. De fungerar så att ljus, antingen från 
en bakbelysning eller omgivande ljus via en spegel i botten på skärmen, lyser igenom i tur 
och ordning ett polarisationsfilter, en glasskiva, elektod, LC (Liquid Crystal), elektrod, 
glasskiva och avslutningsvis ett polarisationsfilter som är roterat 90° jämfört med det första 
filtret. Eftersom det sitter två polarisationsfilter i vardera änden av varje segment, i ljusets 
riktning, måste ljuset vridas 90° mellan dem för att kunna passera båda två. Detta görs med 
hjälp av flytande kristaller (LC) som kan ses som en blandning mellan en vätska och en 
kristall. Molekylerna behåller sin orientering som i en kristall. Men kan röra sig i runt 
varandra som i en vätska. När de utsätts för elektrisk spänning ställer de in sig något vridet 
från sin granne så att de bildar en spiral och på så sätt vrides ljuset som reflekteras i dem. 
Glasskivorna runt LC har etsade upphöjda spalter i samma riktning som det polarisationsfilter 
de sitter vid, på så sätt är de kristaller som ligger vid glasskivan alltid riktade så att de släpper 
igenom ljus i filtrets riktning. 

 
Figur	  1:	  De	  flytande	  kristallerna	  vrider	  ljuset	  så	  det	  kan	  passera	  filtren	  (Fluid Project Wiki)	  

De första skärmar var så kallade segmenterade skärmar. De är indelade i segment, oftast sju 
stycken i form av en åtta. Det gör att man kan skriva i stort sett alla versala tecken i det 
latinska alfabetet. Segmenten styrs genom att man kopplar enskilda ledare till varje segment, 
som då styrs helt individuellt. De är fortfarande en vanlig form av LCD-skärmar som används 
i allt möjligt, till exempel digitala klockor. På senare tid har så kallade matris skärmar blivit 
allt vanligare. De är till skillnad från segmenterade skärmar inte uppbyggda av enskilda 
segment utan av pixlar i form av en matris. Dessa pixlar kan man styra för att skapa mönster, 
siffror och bokstäver. Istället för att ha ledare till varje segment sitter flera pixlar på samma 
ledare så att vid varje punkt möts två stycken. Det finns två tekniker för att driva pixlarna, 
antingen med passiva eller aktiva matriser.  
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Figur	  2:	  Till	  vänster	  en	  passiv	  matris	  och	  till	  höger	  en	  aktiv	  (LCD TV reviews)	  

Passiv matris innebär att ledarna är direkt kopplade till den flytande kristallen. När man 
spänningsätter den en och jordar den andra ledarem flyter det ström genom kristallen som gör 
att den vrider sig och släpper igenom ljus. Problemet med den tekniken är att den även 
kommer påverka de pixlar som ligger i närheten av just den man vill ändra. Vilket gör att det 
som visas på displayen kan upplevas som oskarpt. Lösningen på detta är att istället styra med 
en så kallad aktiv matris. Då kopplas inte ledarna direkt till punkten utan via en kondensator 
och en brytare. Brytaren, som vanligtvis är en transistor, kommer att släppa igenom eller 
blockera ström till en kondensator som lagrar strömmen i sig så pass länge att pixeln kommer 
hålla samma läge tills nästa styrsignal kommer. En sådan styrning är till exempel TFT (Thin 
Film Transistor), som används flitigt i LCD-skärmar till datorer och tv-skärmar. Det är 
konstruerat så att en tunn film av kisel stryks över en glasskiva, sedan etsas kislet bort på de 
ställen där man inte vill att det ska sitta en transistor. Det gör man för att släppa igenom så 
mycket ljus som möjligt (Fluid Project Wiki). Genom att styra pixlarna på det här viset så kan 
man försäkra sig om att inga andra pixlar än just de man vill ska vara tända är tända. 

3 Touch teknik 
Att kunna interagera direkt genom att trycka på skärmen blir allt vanligare i vårt samhälle. 
Eftersom att ta och känna på saker har en stor del i vår uppfattning av om världen är det ett 
intuitivt sätt att kommunicera med en applikation. För att åstadkomma tryckkänslighet så kan 
ett flertal olika tekniker användas. 

3.1 Resistiv 
Resistiv touch teknik är uppbyggd av två flexibla lager som är täckta av ett genomskinligt 
skikt av indium tin oxide (ITO) (TVI Electronics). Lagren är separerade med spacers längst 
sidorna och spacerpunkter utspridda över ytan. När de två lagren trycks ihop och kommer i 
kontakt med varandra så leder de ström. För att kunna bestämma koordinaten där de båda 
lagren möts sitter det ledare längst höger respektive vänster sida på det ena lagret, på det 
andra sitter ledarna längst övre respektive nedre kanten. För att bestämma x-koordinaten så 
lägger man spänning över ledarna på höger respektive vänster sida och mäter spänningen på 
någon av ledarna på det andra lagret. Den uppmätta spänningen kommer vara beroende av var 
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lagren trycks ihop.  Y-koordinaten bestäms på motsvarande sätt, genom att spänning läggs 
över ledarna på övre och nedre kanten och mäts på det andra lagret. Mätningarna omvandlas 
sedan i en AD-omvandlare till värden som mikrokontrollern kan tolka som koordinater. En 
fördel med denna teknik är att man kan trycka på skärmen med vad som helst. 

 
Figur	  3:	  Resistiv	  touchpanel	  (Planar)	  

3.2 Kapacitiv 
Det finns ett flertal sätt att tillverka en kapacitv touch panel. Ett vanligt sätt är att man 
använder sig av ett elektriskt ledande material som stryks över den ena sidan av till exempel 
en glasskiva. Eftersom det lagret är ledande kan det spänningssättas. Om ett finger (som ju är 
elektriskt ledande) tar på glasskivan kommer det att rubba det elektriska fältet. Denna 
förändring är mätbar som kapacitans, vilket i sin tur kan ge en koordinat. Den stora fördelen 
med en kapacitiv skärm är att den kan registrera flera tryckpunkter samtidigt. En stor nackdel 
är att den inte reagerar på saker som inte leder lite ström.s 
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Figur	  4:	  Kapacitiv	  touchpanel	  (Planar)	  

3.3 Andra tekniker 
Det finns framförallt två tekniker till. Den ena är IR, där infrarött ljus skickas över en yta. När 
fingret sätt på ytan så påverkas strålarna och det går att bestämma var trycker skedde. Den 
andra tekniken SAW använder akustiska vågor som skickas över panelen. När ett finger sätt 
mot den så absorberas en del av vågen, förändringen registreras och då kan positionen 
bestämmas. 

3.4 Kommunikation med mikrokontroller 
Den resistiva panelen som finns till EA-DOGL-displayen använder sig av en fyra trådars 
kommunikation. Det är alltså en tråd kopplad till var och en av de fyra ledarna runt panelen. 
Den kopplas in till mikrokontrollerns AD-omvandlare med åtminstone två av dessa trådar, en 
för varje koordinat. Mikrokontrollern styr sedan vilken koordinat som skall mätas genom att 
spänningssätta ett lager och mäta på det andra. De uppmätta värdena AD-omvandlas sedan 
och räknas om till koordinater som mjukvaran kan använda sig av för att styra det som händer 
på skärmen.  

Tabell	  1:	  Kopplingsschema	  för	  touchpanelen	  

ATmega16 Touchpanel 
Pinne Namn Namn 
40 PA0/ADC0 Left 
39 PA1/ADC1 Right 
38 PA2/ADC2 Bottom 
37 PA3/ADC3 Top 
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4 Kommunikation 
AVR:en kommunicerar med displayen via SPI (Serial Peripheral Interface). Drivarrutinen till 
displayen tillåter inte att man läser av RAM-minnet i SPI-läge. Detta medför att det inte går 
att veta vad som är skrivet på displayen. Man kan komma runt det genom att skicka varje 
kommando dels till displayens RAM och en array som man skapar i mikrokontrollern. Då kan 
man läsa arrayen i kontrollern och utifrån det bara uppdatera de som ändrats. Anledningen att 
det är en seriellkommunikation som används är att man ska styra 128x64 pixlar. Det är alltså 
inte praktiskt möjligt att styra varje pixel var för sig.  

4.1 SPI-kommunikation 
SPI är seriellkommunikation som enbart behöver fyra portar för att kunna kommunicera 
mellan två enheter, där den ena enheten konfigureras som master och den andra som slave. 
Det är master enheten som bestämmer vilken enhet som skall skicka data. AVR Atmega16 
kan konfigureras som antingen master eller slave. Portarna man använder för att skicka med 
SPI är, MOSI, MISO, SCK och SS utöver dessa så behöver man använda en port för RESET. 
Master-enheten kan styra en eller flera slave-enheter. Styr man flera enheter kan de dela på 
samma MOSI, MISO och SCK, men man får sätta en SS till varje slave. De kan dela eftersom 
de enheter som inte har låg SS inte tar emot de kommandon som mastern sänder. 
Eftersom displayens drivare inte kan skicka data till mikrokontrollern så behövs det bara tre 
portar för kommunikationen, dock så används den fjärde porten för att bestämma om det data 
som drivrutinen får är ett kommando som styr funktionalitet för displayen eller om det är data 
som ska skrivas på skärmen.  
Gränssnittet för SPI: 

• SS (Slave Select) Master enheten styr SS, den sätts till låg för den enhet som ska vara 
slave. 

• MOSI (Master Out Slave In) Master skickar data på porten. 

• MISO (Master In Slave Out) Master tar emot data på porten. 

• SCK (Serial Clock) Klockan som styr när slave ska läsa av ett kommando. 
En nackdel med att använda SPI är att mastern inte känner av om det har kontakt med någon 
slave, utan den skickar data oavsett om det är något som tar emot det eller ej. Så man får 
ingen feedback om det verkligen fungerat. 

4.2 Kopplingar mellan display och AVR 
 

Tabell	  2:	  Kopplingsschema	  mellan	  AVR	  och	  display	  

ATmega 16 EA-DOGL 
Pinne Namn Pinne Namn 
1 PB1 38 A0 
3 PB3 39 RST 
4 PB4/SS 40 CS1B 
5 PB5/MOSI 36 SI 
7 PB7/SCK 37 SCL 

 



	   8	  

ATmega 16 kommunicerar med SPI genom att aktivera slave enheten via SS pinnen. Sedan 
skickar den åtta bitar på MISO pinnen. Genom att använda SCK pinnen som referens så vet 
slave enheten hur lång varje bit är och kan avläsa MISO pinnen när den har stabiliserats som 
etta eller nolla. Bitarna kan skickas i två olika ordningar antingen med MSB (Most Significant 
Bit) eller med LSB (Least Significant Bit) först. I kommunikationen med EA-DOGL skickas 
MSB först. För att displayen skall veta om den ska tolka de inkommande bitarna som 
kommandon eller utskrift på skärmen används A0 pinnen. När den är låg tolkas bitarna som 
kommandon, är den hög tolkas det som data till skärmen. Skärmen är uppdelad i åtta vertikala 
segment som vart och ett är åtta pixlar höga. När data till skärmen skickas görs det alltså i 
kolumner som är en pixel breda. Drivrutinen i skärmen flyttar automatisk pekaren till nästa 
kolumn efter att den aktiverat pixlarna. När sista raden nått så måste man manuellt byta 
segment för att kunna skriva på nästa rad.  

5 Praktisk studie 
Den praktiska studie syftar till att lära sig hur den grafiska diplayen och touchpanelen 
fungerade i detalj.  

5.1 Hårdvara 
LCD-skärm (EA-DOGL) är baserad på FSTN (Film compensated Super Twisted Nematic 
display) vilket är en passiv matris teknik, som har en film mellan displayen och det bakre 
polarisationsfiltret för ökad skärpa (Wikipedia). Displayen är 68x51 mm och består av 
128x64 pixlar. Drivrutinen som den använder sig av heter ST7565R (Electronic Assembly) 
och är en enkel-chip pixel matris drivrutin. Bakom skärmen sitter en röd LED-bakbelysning, 
och på ovansidan sitter en resistiv tryckkänslig panel. För att styra displayen används en 
ATmega 16 mikrokontroller. 

5.2 Mål med studien 
Tanken var att visa på integrationsmöjligheterna mellan en grafisk display och en 
tryckkänslig enhet, exempelvis med ett enklare spel, ritprogram eller en räknedosa. För att 
visa det på ett bra sätt så skulle touchpanelen vara det enda gränssnittet till programvara i 
mikrokontrollern.  

5.3 Utförande 
För att göra detta så kopplades enheten först in på ett breadboard enligt det kopplingsschema 
som tillverkaren angett i databladet (Electronic Assembly) till enheten. Som i sin tur kopplas 
till ett utvecklingskort (STK500) som kan programmera mikrokontrollers. Initialt valdes att 
programmera på en ATmega16 då det var den mikrokontroller som fanns tillgänglig och som 
hade används att träna på. Enligt databladet (Atmel Corporation) så kommunicerar 
mikrokontrollern via SPI på Port B, där fanns även en exempelkod för hur SPI-
kommunikationen initieras och skickas.  
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Figur	  5:	  Displayen	  kopplad	  via	  breadboard	  till	  STK500	  

Rutiner för att initiera displayen fanns också angivet i dess datablad (Electronic Assembly). 
Emellertid så uppstod det problem direkt då displayen inte reagerade på de kommandon som 
skickades. Felet härhördes till en ovan programmerare och att exempelkoden inte lästes 
igenom tillräckligt noga. Efter att skärmen började ta emot kommandon så satte arbetet med 
att förstå hur funktionerna behövde se ut för att kunna styra pixlarna som man vill. Nästa steg 
var att koppla in touchpanelen. Panelens fyra ledare kopplades till ATmega16 AD-
omvandlare. Tyvärr uppstod nya problem då det inte verkade som att panelen fick riktig 
kontakt med mikrokontrollern. Efter åtskilliga timmars arbete och mätning av spänning med 
hjälp av en multimeter, så konstaterades att kontakten till panelen var skadad och det var 
därför inte kommunikationen inte fungerade. Detta uppdagades dock så pass sent att det inte 
fanns någon tid att byta ut panelen och försöka få en ny att fungera på ett tillfredställande sätt.  

5.4 Programkod 
Efter allt strul fanns det inte mycket tid kvar till att programmera något avancerat så det fick 
bli en miniräknare. Då touchpanelen inte fungerar blir det snarare en demo av hur en 
miniräknare skulle kunna se ut och fungera. Räknaren ska kunna räkna addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Den visar på skärmen vilka siffror samt vilket räknesätt som 
valts. Resultatet presenteras sedan på skärmen.  
Programmet är tänkt att fungerar så att siffror och tecken för räknesätten skrivs ut på skärmen. 
När man trycker på skärmen så beräknas koordinaterna för trycket. Ligger koordinaten innan 
för de givna värdena så inverteras utskriften för att tydliggör vilken siffra som valts och sen 
skrivs siffran ut på resultatraden, samtidigt som den sparas i en globalvariabel. Sedan väljs 
räknesätt. Efter det matas den sista siffran in som sparas i en andra globalvariabel. Dessa två 
variabler sätts sedan som input till det räknesätt som man valt. Svaret presenteras på skärmen 
när man trycker på ”lika med” tecknet. Strukturen för programmet är så långt som möjligt 
anpassat för att utan större problem kunna ta in x och y-koordinater från AD-omvandling. 
Men då touchpanelen inte fungerade så beslutades att inte skriva någon kod som har med 
inläsning och AD-omvandling att göra, eftersom det inte skulle finnas någon möjlighet att 
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verifiera om koden fungerade. Däremot så tänker jag beskriva hur en sådan kod skulle 
fungera. Där höger respektive vänster ledare är kopplade till PA0 och PA1, övre och nedre 
ledarna är kopplade till PA3 och PA4. 

För att initiera displayen så sätter man PA0 till hög och PA1 till låg och sedan låter man 
mikrokontrollerns AD-omvandlare konstant mäta och omvandla på PA3. Interrupt-hantering 
för AD-omvandling slås på. I interrupt hanteringen så kollar man varje gång AD-omvandlaren 
är färdig om det omvandlade värdet är högre än ett givet tröskelvärde. Detta för att inte brus 
ska uppfattas som ett tryck på skärmen. Är värdet högre än tröskelvärdet så sparas värdet och 
PA2 sätts till hög och PA3 till låg och AD-omvandlingen aktiveras på PA0, för att nu mäta 
den andra koordinaten. För att få ett bra värde så låter man AD-omvandla ett antal värden (ca 
100 stycken) i varje koordinat. Sedan tar man ut antingen medianen eller ett medelvärde av 
alla mätningar. Dessa två värden räknas sedan om via en kalibreringsfaktor till x- och y-
koordinaterna för en pixel på displayen. 

6 Slutsats/Disskusion 
En display är ett överlägset sätt att förmedla data till omgivningen, oavsett om det är rörliga 
bilder eller bara uppmätta värden från en mätare. Med en LCD som idag är en väl utvecklad 
teknik för att styra hur ljuset ska släppas igenom en skärm, och nya tekniker som OLED, gör 
att framtiden för grafiska skärmar ser väldigt ljus ut. Allt tunnare skärmar kommer kunna 
produceras och med det ökar givetvis antalet möjliga applikationer, som till exempel ett SL-
kort med en liten display där det står hur många dagar det är till det är slut. Skärmar 
tillsammans med touchpaneler kommer också finnas på fler platser runt om i vårt samhälle, 
ett exempel som kommer bli vanligare är portkodsdosor. Där man kan slumpa fram ordningen 
på siffrorna för att det ska bli svårare att se över axeln vilken kod det är, det möjliggör också 
att man slopar siffrorna helt och hållet och bara ritar ett mönster för att låsa upp dörren. 
Mobiltelefonen är ett exempel på hur mycket en grafisk skärm med multitouch gränssnitt kan 
betyda för en produkt. Telefonerna som kom i början av 2000-talet var redan sofistikerade 
enheter som kunde mycket. Men att utvecklingen skulle ta sådan fart, efter att de första 
telefonerna med större tryckkänsliga skärmar lanserats, var svår att förutspå. Redan på några 
år så har telefonen blivit ett oumbärligt verktyg i våra liv som samlar våra sociala kontakter 
och är allmänt en central punkt framförallt för unga människor. Där den inom bara några år 
kan komma att ersätta kreditkort som betalningsmedel. Mycket av detta kan tillskrivas 
displayens möjligheter att visuellt kommunicera med omvärlden. Tablets är ett annat 
exempel, där hela applikationen bygger på en stor skärm.  

Då stor fokus lades på att förstå hur skärmen och touchen fungerade rent teknisk så blev 
programvaran lidande, speciellt då det uppstod en hel del problem längst vägen. Men målet att 
lära sig en modul och hur den fungerar har ändå uppnåtts, om än på ett mer teoretiskt plan än 
ett praktiskt.  

Det finns många förslag till förbättringar. Den givna är att få touchpanelen att fungera så att 
det blir en interaktiv applikation. Ett annat är att utöka räknarens funktioner till att inkludera 
fler funktioner som att kunna kvadrera och dra roten ur. Dessa funktioner skulle kunna 
kommas åt genom att de scrollas fram på skärmen.  
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/*
 * lcd_display.c
 *
 * Created: 2012-02-24 13:52:46
 *  Author: jonboman
 */ 

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "driver.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
#include "calc.h"
#include "demo.h"
#include "functions.h"

void timertime(void)
{

TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02) | (1<<WGM01);
TIMSK |= (1<<OCIE0);
OCR0 = 200;

}

int main(void)
{

SPI_MasterInit();
Disp_init();
Reset();
calc_init();
timertime();
sei();

while(1)
    {

    }
}

ISR(TIMER0_COMP_vect)
{

/* DEMO program */
DEMO();

}
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#ifndef driver_h
#define driver_h

#include <avr/io.h>
#include <string.h>

/* Array command */
#define MAXLENGTH 60

/* Display commands */
#define STARTLINE 0x40 // Display start line at 0 
#define ADCSET 0xA1 // ADC reverse
#define COMSET 0xC0 // Normal COM0~COM63
#define DISPLAYNORM 0xA6 // Display normal
#define LCDBIAS 0xA2 // Set bias 1/9 (Duty 1/65)
#define POWCONSET 0x2F // Booster, Regulator and 

Follower on
#define BOOSTERRATIO1 0xF8 // Set internal Booster to 4x
#define BOOSTERRATIO2 0x00 // Set internal Booster to 4x
#define V0REGSET 0x27 // Contrast set
#define ELECVOLSET1 0x81 // Contrast set
#define ELECVOLSET2 0x10 // Contrast set
#define STATICINDSET1 0xAC // No indicator
#define STATICINDSET2 0x00 // No indicator
#define DISPON 0xAF // Display on

/* Microcontroller commands */
#define DISPLAYREG DDRB
#define DISPLAYPORT PORTB
#define MOSI DDB5
#define SCK DDB7
#define A0 DDB1
#define SS DDB4
#define RESET DDB3

void SPI_MasterInit(void);
void SPI_MasterTransmit(char cData);
void Disp_init(void);
void Slave(void);
void Deslave(void);
void Comand(void);
void Out(void);
#endif
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/*
 * driver.c
 */

#include "driver.h"

void SPI_MasterInit(void)
{
/* Set MOSI, SCK, A0  output, all others input */
DISPLAYREG |= (1<<MOSI)|(1<<SCK)|(1<<A0)|(1<<SS)|(1<<RESET); // 

MOSI | SCK | A0 | SS | RESET
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); //|(1<

<CPHA)|(1<<CPOL);
/* Set reset high */
DISPLAYPORT |= (1<<3); // 

Reset high
}

void SPI_MasterTransmit(char cData)
{
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF))){}
}

void Enslave(void)
{

DISPLAYPORT &= ~(1<<4); // CS low, kan skicka data
}

void Deslave(void)
{

DISPLAYPORT |= (1<<4); // CS high, kan inte 
skicka data

}

void Comand(void)
{

DISPLAYPORT &= ~(1<<1); // A0 low, skickar 
kommando

}

void Out(void)
{

DISPLAYPORT |= (1<<1); // A0 high skickar som 
utskrift

}

void Disp_init(void)
{

SPI_MasterTransmit(STARTLINE);
SPI_MasterTransmit(ADCSET);
SPI_MasterTransmit(COMSET);
SPI_MasterTransmit(DISPLAYNORM);
SPI_MasterTransmit(LCDBIAS);
SPI_MasterTransmit(POWCONSET);
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SPI_MasterTransmit(BOOSTERRATIO1);
SPI_MasterTransmit(BOOSTERRATIO2);
SPI_MasterTransmit(V0REGSET);
SPI_MasterTransmit(ELECVOLSET1);
SPI_MasterTransmit(ELECVOLSET2);
SPI_MasterTransmit(STATICINDSET1);
SPI_MasterTransmit(STATICINDSET2);
SPI_MasterTransmit(DISPON);

}
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#ifndef functions_h
#define functions_h

void Write_disp(char data);
void Set_cursor(int x, int y);
void Reset(void);
void Boman_ltd(void);
void StringPrint(char input[]);
void InvStringPrint(char input[]);
char *printchar(unsigned char source[]);
char *invprintchar(unsigned char source[]);
char int_str(int value, char buffer[]);
int digit(int x, int y);
void sudd(void);

#endif
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/*
 * functions.c
 */

#include "driver.h"
#include "functions.h"
#include "characters.h"
#include <stdlib.h>

void Reset(void) // Sl‰cker alla pixlar pÂ sk‰rmen
{

int x_led = 0;
int y_led = 0;
int i = 0;
unsigned char tom = 0x00;
for(y_led = 0 ; y_led<8 ; y_led++)
{

Set_cursor(x_led,y_led);
for(i=0 ; i<128 ; i++)
{

Write_disp(tom);
}

}
y_led = 0;
Set_cursor(x_led,y_led);

}

void Write_disp(char data)
{

Enslave();
Out(); // A0 high skickar som utskrift
SPI_MasterTransmit(data); // Skickar data
Comand(); // A0 low skickar som kommando
Deslave();

}

void Set_cursor(int x, int y)
{

int page = 0xB0; // Standard v‰rde fˆr Page
int high_bits = 0x10; // Fˆr hˆga bitar
int low_bits = 0x00; // Fˆr lÂga bitar
page |= y; // S‰tter Page
int low_bits_temp = 0x0F & x; // Plockar lÂga bitar
int high_bits_temp = (x>>4); // Shiftar ner hˆga bitar
high_bits |= (high_bits_temp); // S‰tter hˆga bitar registret
low_bits |= (low_bits_temp); // S‰tter lÂga bitar registret
Enslave();
Comand();
SPI_MasterTransmit(page); // Skickar Page
SPI_MasterTransmit(high_bits); // Skickar hˆga
SPI_MasterTransmit(low_bits); // Skickar lÂga
Deslave();

}

void Boman_ltd(void)
{

unsigned char full = 0xFF;
unsigned char half = 0xF0;
unsigned char eye = 0xC2;
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unsigned char blank = 0x00;
Write_disp(full);
Write_disp(full);
Write_disp(half);
Write_disp(eye);
Write_disp(blank);
Write_disp(blank);
Write_disp(blank);
Write_disp(full);
Write_disp(full);

}

void StringPrint(char input[]) // Plockar ut en bokstav och skickar 
till utskrift

{
unsigned int printlength = strlen(input);
for (int i = 0 ; i<printlength ; i++)
{

int row = input[i];
row = row - 32;
unsigned char *rest = &ASCII[row*5];
printchar(rest);

}
}

void InvStringPrint(char input[]) // Plockar ut en bokstav och skickar 
till inverterad utskrift

{
unsigned int printlength = strlen(input);
for (int i = 0 ; i<printlength ; i++)
{

int row = input[i];
row = row - 32;
unsigned char *rest = &ASCII[row*5];
invprintchar(rest);

}
}

char *printchar(unsigned char source[]) // Skriver ut en bokstav
{
    char dest[char_length];
    for (int p = 0; p < char_length ; p++) {
        dest[0] = source[p];
        dest[1] = '\0';
        Write_disp(dest[0]);
    }
    
    return 0;
}

char *invprintchar(unsigned char source[]) // Skriver ut en inverterad 
bokstav

{
    char dest[char_length];
    for (int p = 0; p < char_length ; p++) {
        dest[0] = source[p];
        dest[1] = '\0';

dest[0] ^= 0xFF;
        Write_disp(dest[0]);
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    }
    
    return 0;
}

char int_str(int value, char buffer[]) // Gˆr en int till str‰ng
{

sprintf(buffer, "%d", value);
}

int digit(int x, int y) // L‰ser in vilken siffras som 
trycks pÂ sk‰rmen

{
int numb;
if (x >= 15 && x <= 30)

{
if (y == 7)
{

numb = 1;
return numb;

}
if (y == 5)
{

numb = 4;
return numb;

}
if (y == 3)
{

numb = 7;
return numb;

}
}

if (x >= 35 && x <= 50)
{

if (y == 7)
{

numb = 2;
return numb;

}
if (y == 5)
{

numb = 5;
return numb;

}
if (y == 3)
{

numb = 8;
return numb;

}
}

if (x >= 55 && x <= 70)
{

if (y == 7)
{

numb = 3;
return numb;

}
if (y == 5)
{
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numb = 6;
return numb;

}
if (y == 3)
{

numb = 9;
return numb;

}
}

}

void sudd(void) // Suddar resultat frÂn raden
{

int alla = 0xFF;
int inga = 0x00;
int x_position = 0;
int y_position = 0;
for (int i = 0 ; i < 128 ; i++)

{
Set_cursor(x_position,y_position);
Write_disp(alla);
x_position++;

}

for (int i = 0 ; i < 130 ; i++)
{

Set_cursor(x_position,y_position);
Write_disp(inga);
x_position--;

}
}
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#ifndef clac_h
#define clac_h

void calc_init(void);
int addition(int numb1, int numb2);
int subtraction(int numb1, int numb2);
int multipication(int numb1, int numb2);
int division(int numb1, int numb2);
void CalcPrint(int value, int x, int y);
void InvCalcPrint(int value, int x, int y);
void ResCalcPrint(int value);

#endif
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/*
 * calc.c
 */ 

#include "calc.h"
#include "driver.h"

void calc_init(void)
{

char row3[MAXLENGTH] = "    7   8   9  |  *   /  ";
char row5[MAXLENGTH] = "    4   5   6  |  +   -  ";
char row7[MAXLENGTH] = "    1   2   3  |  =   C  ";
int x = 0;
int y = 3;
for (y = 3 ; y < 8 ; y = y+2)

{
x = 0;
if (y == 3)

{
Set_cursor(x,y);
StringPrint(row3);
}

if (y == 5)
{

Set_cursor(x,y);
StringPrint(row5);

}
if (y == 7)

{
Set_cursor(x,y);
StringPrint(row7);

}
}

for (int line_x = 0 ; line_x < 129 ; line_x++)
{

int line_y = 2;
Set_cursor(line_x,line_y);
int divider = 0x07;
Write_disp(divider);

}

}

int addition(int numb1, int numb2)
{

int sum = numb1 + numb2;
return sum;

}

int subtraction(int numb1, int numb2)
{

int difference = numb1-numb2;
return difference;

}

int multipication(int numb1, int numb2)
{

int product = numb1*numb2;
return product;



Page 2 of 2

calc.c 2012-03-25 22:47

}

int division(int numb1, int numb2)
{

int quotient = numb1/numb2;
return quotient;

}

void CalcPrint(int value, int x, int y)
{

char buffer[MAXLENGTH];
sprintf(buffer,"%d",value);
Set_cursor(x,y);
StringPrint(buffer);

}

void InvCalcPrint(int value, int x, int y)
{

char buffer[MAXLENGTH];
sprintf(buffer,"%d",value);
Set_cursor(x,y);
InvStringPrint(buffer);

}

void ResCalcPrint(int value)
{

char buffer[MAXLENGTH];
sprintf(buffer,"%d",value);
int x = 0;
int y = 0;
Set_cursor(x,y);
StringPrint(buffer);

}
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#ifndef demo_h
#define demo_h
#include "calc.h"
#include "driver.h"

static int x_position;
static int y_position;
static int GlobalValue1;
static int GlobalValue2;
static int dunder;

void DEMO(void);

#endif
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/*
 * demo.c
 */

#include "demo.h"

void DEMO(void)
{

if (dunder == 0)
{

x_position = 20;
y_position = 7;
GlobalValue1 = digit(x_position,y_position);
InvCalcPrint(GlobalValue1,x_position,y_position);

}
if (dunder == 4)

{
x_position = 20;
y_position = 7;
int one = digit(x_position,y_position);
CalcPrint(one,x_position,y_position);
ResCalcPrint(one);

}
if (dunder == 8)

{
char plus[MAXLENGTH] = "+";
x_position = 90;
y_position = 5;
Set_cursor(x_position,y_position);
InvStringPrint(plus);

}
if (dunder == 12)

{
char plus[MAXLENGTH] = "+";
x_position = 90;
y_position = 5;
Set_cursor(x_position,y_position);
StringPrint(plus);

}
if (dunder == 16)

{
x_position = 60;
y_position = 3;
GlobalValue2 = digit(x_position,y_position);
InvCalcPrint(GlobalValue2,x_position,y_position);

}
if (dunder == 20)

{
x_position = 60;
y_position = 3;
int nine = digit(x_position,y_position);
CalcPrint(nine,x_position,y_position);
ResCalcPrint(nine);

}
if (dunder == 24)

{
char equals[MAXLENGTH] = "=";
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x_position = 90;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
InvStringPrint(equals);

}
if (dunder == 28)

{
char equals[MAXLENGTH] = "=";
x_position = 90;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
StringPrint(equals);
int sum = addition(GlobalValue1,GlobalValue2);
ResCalcPrint(sum);

}
if (dunder == 36)

{
char equals[MAXLENGTH] = "C";
x_position = 110;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
InvStringPrint(equals);

}
if (dunder == 40)

{
char equals[MAXLENGTH] = "C";
x_position = 110;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
StringPrint(equals);
sudd();

}
if (dunder == 50)

{
x_position = 40;
y_position = 3;
int eight = digit(x_position,y_position);
InvCalcPrint(eight,x_position,y_position);

}
if (dunder == 54)

{
x_position = 40;
y_position = 3;
int eight = digit(x_position,y_position);
CalcPrint(eight,x_position,y_position);
ResCalcPrint(eight);

}
if (dunder == 58)

{
char times[MAXLENGTH] = "*";
x_position = 90;
y_position = 3;
Set_cursor(x_position,y_position);
InvStringPrint(times);

}
if (dunder == 62)

{
char times[MAXLENGTH] = "*";
x_position = 90;
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y_position = 3;
Set_cursor(x_position,y_position);
StringPrint(times);

}
if (dunder == 66)

{
x_position = 60;
y_position = 7;
int three = digit(x_position,y_position);
InvCalcPrint(three,x_position,y_position);

}
if (dunder == 70)

{
x_position = 60;
y_position = 7;
int three = digit(x_position,y_position);
CalcPrint(three,x_position,y_position);
ResCalcPrint(three);

}
if (dunder == 74)

{
char equals[MAXLENGTH] = "=";
x_position = 90;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
InvStringPrint(equals);

}
if (dunder == 78)

{
char equals[MAXLENGTH] = "=";
x_position = 90;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
StringPrint(equals);
int tal1 = 8;
int tal2 = 3;
int pro = multipication(tal1,tal2);
ResCalcPrint(pro);

}
if (dunder == 86)

{
char erase[MAXLENGTH] = "C";
x_position = 110;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
InvStringPrint(erase);

}
if (dunder == 90)

{
char erase[MAXLENGTH] = "C";
x_position = 110;
y_position = 7;
Set_cursor(x_position,y_position);
StringPrint(erase);
sudd();

}
dunder++;

}
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#ifndef characters_h
#define characters_h

#define char_length 5

unsigned char ASCII[] = 
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// (space)

0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,// !
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,// $
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,// %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,// (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,// )
0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08,// *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,// >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,// @
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01,// F
0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32,// G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F,// M
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
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0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F,// W
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,// Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41,// [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// "\"
0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00,// ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C,// g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,// j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44,// k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,// p
0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,// q
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,// y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,// {
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00,// |
0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,// }
0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08,// ->
0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08 // <-

};

#endif



Jonatan Björk 2012-03-24
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Abstract 

RFID (Radio-frequency identification) is rapidly becoming an integral part of our daily lives. 

Multinational companies use RFID for supply-chain tracking and monitoring, governments 

use it in passports, public transportation passengers swipe RFID cards on their daily commute 

and RFID tags track your food from packaging to plate. How is the technology developing? 

How is a tag read? The first part of this report examines the politics and economics of RFID 

development. The second part explains the technology and gives an in-depth description of 

the process of constructing a general purpose 125 kHz RFID scanner using a set of standard, 

low-cost components. A prototype is constructed and demonstrates how an RFID tag ID 

numbers can be obtained and stored, and shines light on the opportunities with fast and simple 

identification, as well as the challenges with authorizing and restricting access to wireless 

identification systems. 

This report is part of a Bachelor in Science at The Royal Institute of Technology, Stockholm, 

Sweden. 
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Abstract (Swedish) 

RFID (Radio-frequency identification) har snabbt vuxit till att bli en integrerad del i våra 

liv. Multinationella företag använder RFID för övervakning och styrning av supply-

chain, regeringar använder den i pass, passagerare sveper RFID-kort på väg ned i tunnelbanan 

och RFID-taggar spårar din mat från tillverkning till tallrik. Hur utvecklas tekniken? Hur går 

det till att läsa en RFID tag? Denna rapport behandlar politiken och 

ekonomin i utvecklingen och beskriver de tekniska kraven för att konstruera en generell 125 

kHz RFID scanner med hjälp av en uppsättning billiga standardkomponenter. En 

prototyp byggs och visar hur RFID-taggars ID-nummer kan erhållas och lagras och belyser 

såväl möjligheter med snabb och enkel identifiering som utmaningar i att begränsa tillträde till 

rådlösa identifieringssystem. 

Denna rapport är en del av en kandidatexamen i Industriell Ekonomi och Mekatronik på 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
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Introduction 

In order to understand the opportunities and challenges embedded in the development of 

RFID, the first part of this report examines political and economical aspects of the history, 

contemporary applications and future predictions for the technology. The second part explains 

the technical details of RFID and presents the construction and programming of an RFID 

scanner prototype, with on-board memory and display. 

The U.S. Embassy incident  

In the mid 1940’s, after World War II, the United States Ambassador in Moscow was given 

the Great Seal of The United States, hand carved in wood, as a gift from the Soviet Union. 

The seal was placed in the Ambassador’s office, and remained there for several years until it 

was thoroughly examined and subsequently removed. What the Americans eventually found 

inside the piece of solid wood became part of a minor diplomatic crisis. An ingeniously 

simple device of applied electronics had been used for spying on the office, and was one of 

the first applications of RFID technology. 

Inside the seal was a small cavity, with room for a diaphragm and a thin copper rod. Holes 

through the beak of the eagle on the seal led sound into the cavity, making the copper rod 

vibrate to the sound waves. No electrical wires were connected, and no other equipment for 

transmitting the sound was installed. So how was the sound transmitted? 

Outside the embassy, in a disguised vehicle, the Russians had set up a transmitter of ultra-high 

frequency radio waves, aiming at the building. When the waves hit the device inside the 

embassy, the pin reflected back parts of the wave. The sound vibrations of the pin modulated 

the reflected wave as people spoke inside the room. When the reflections were captured they 

could be decoded back into sound.1 

This example demonstrates the power of RFID – relaying information through walls and other 

objects, without the need to power the transponder, other than with the radio waves from the 

reader. 

                                                

1 The Great Seal Bug Story, http://www.spybusters.com/Great_Seal_Bug.html (2012-02-24) 
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Radio-frequency identification 

The story above highlights the core of the technology. The importance of RFID in our daily 

lives, however, is not about eavesdropping but about identification. The embassy bug’s 

information was the sound in the room, provided in real-time. Almost all tags in circulation 

today have another kind of information: a unique ID number is embedded on the chip, often 

accompanied by additional information. 

The power of RFID lies in the ability to give physical objects a digital identity, without any 

need to provide the objects with electricity. 

Historical development 

The Second World War brought advances in research in radio-frequency communication and 

radar systems. In the 1950’s the U.S. military started using RFID technology to recognize 

friendly aircrafts. Research continued in the 1960’s resulting in commercial surveillance and 

anti-theft applications. 

The great expansion of RFID technology started in the 1970’s with wider commercial 

development. The 1980’s and 90’s saw use in road toll collection and access cards, as well as 

two important structural developments: Firstly, the development of semiconductors started 

seriously lowering prices of RFID tags. Secondly, international organizations started 

standardizing the technology, further enabling growth. 

As prices of tags lowered, the widespread commercial value of RFID started becoming 

apparent. In the beginning of the 2000’s the standards started converging, opening up for 

increased competition and the lowering of prices, making plans possible for RFID to 

eventually replace bar codes.2 

Opportunities 

There are literally thousands of applications of RFID. I have chosen to present the following 

applications to demonstrate the opportunities enabled by RFID. 

                                                

2 V. Daniel Hunt, Albert Puglia, Mike Puglia, RFID – A Guide To Radio-frequency identification (New Jersey: 

John Wiley & Sons, 2007), 26-29. 
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Peer-to-peer communication 

Near Field Communications (NFC) builds upon RFID enables personal electronic devices to 

communicate on a peer-to-peer basis. For example by touching two phones together, the NFC 

protocol can set up a connection that may be continued using Bluetooth or 802.11 (WiFi) for 

more data heavy traffic.3 

Large retailers 

Wal-Mart is the world’s largest corporation by revenue4 and its mandates for suppliers to 

implement RFID on all deliveries have greatly impacted the growth in RFID, in particular in 

lowering prices of tags. The opportunities for a corporation like Wal-Mart lies first and 

foremost in the upgraded barcode functionality that RFID offers, with tags that can be updated 

when needed and scanned without a clear line of vision, that allows reading multiple tags at 

once and that can store information, to name a few.5 

Tagging cheese 

HID Global, a part of ASSA ABLOY, offers a wide range of tags for food “from cheeses and 

animal carcasses to perishable produce and fine wines” to make transparent the identity and 

origin of food.6 Combined with sensors that for example measure temperature, this opens up 

for great opportunities in tracking and gathering valuable digital information from thousands, 

even millions of physical items in new fields. 

                                                

3 Paul Coulton, Omer Rashing, and Reuben Edwards, “RFID and NFC on Mobile Phones,” in Syed Ahson, 

Mohammad Ilyas, ed., RFID handbook : applications, technology, security, and privacy (Boca Raton: CRC 

Press, 2008), 376. 

4 Fortune Global 500 2011: The World’s Biggest Companies, 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/snapshots/2255.html (2012-03-24). 

5 Hunt, Hunt, and Puglia, 116-117. 

6 Food & Animal Identification Solutions, http://www.hidglobal.com/ids/tabbedWithShowcase.php?pid=367 

(2012-03-24). 
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Challenges 

Supply chain implementation 

When implementing RFID in an organization’s supply chain, the main difficulty is not 

technical, but to get all suppliers on board with the plans. This was the case for Wal-Mart, 

when suppliers saw the mandates for RFID as an additional cost with no apparent benefits for 

their respective companies. The system must be highly customized to support the activities 

within the whole supply chain. The challenge is to build a system that has shared benefits for 

all parties involved (especially those affected by increased costs), something that requires 

close collaboration between stakeholders.7 

Security issues 

The leading payment company VISA recently integrated RFID into credit cards for the U.S. 

market. The solution called payWave does not necessarily encrypt the credit card number as it 

is sent to the pay station, meaning that anyone with a reader on the right frequency can access 

the number.8 The challenge here is to build a system that is open and friendly to users, but that 

protects user information from unauthorized reading. The wireless freedom of RFID thus 

comes with a great responsibility for user data. As a response to the VISA security problems, 

products such as RFID blocking wallets have hit the market.9 

Importance of understanding 

The example above demonstrates the importance of understanding RFID technology and the 

opportunities and challenges involved. A payment methods service provider, for example, 

must be able to protect sensitive user data. Necessary to achieve this is to understand how 

RFID communication works, and to build systems with user-friendly interfaces, while 

retaining enough complexity in the underlying structure to discourage illicit interfacing. For 

                                                

7 Harold Boeck, Louis-A. Lefebvre, and Élisabeth Lefebvre, “Technological Requirements and Derived Benefits 

from RFID Enabled Receiving in a Supply Chain”, in Syed Ahson, Mohammad Ilyas, ed., RFID handbook : 

applications, technology, security, and privacy (Boca Raton: CRC Press, 2008), 295-310. 

8 New credit cards pose security problem, http://www.cbc.ca/news/story/2010/05/31/f-rfid-credit-cards-security-

concerns.html (2012-03-24). 

9 ThinkGeek – RFID Blocking Wallet, http://www.thinkgeek.com/gadgets/security/8cdd/ (2012-03-24). 



 9 

the user, it is important to understand the general idea of how the technology works, so as to 

not become overly frightened by news reports while still being able to safeguard confidential 

information. 

Future development 

Big companies investing in RFID will lead to wider adoption and lower prices. The big actors, 

such as Wal-Mart, may continue leading the way in applying RFID simply due to their scale.  

Given the recent developments and wider application, RFID can become increasingly used 

together with other modules and protocols. As previously discussed, solutions such as RFID 

tags on cell-phones to make connections, or temperature sensors working with RFID tags, 

make use of the strengths of RFID and combine with other protocols to create clever solutions. 

A big issue still involves the readability of tags – the communication with tags must be 

possible to restrict to authorized-access only, for the long-term development of RFID in the 

public space. Solutions that incorporate a sufficient level of security and makes use of other 

technologies will have the potential to turn RFID into the versatile identification system that it 

can be. 

Technical description 

Standard setup 

All RFID systems have the overall setup in common, with three main components necessary 

for operation. 

!"#$

The first component is a tag that is to be identified, read and sometimes written to. It can also 

be referred to as a transponder. 

%&"'&($

The second is called an interrogator or reader (in this paper referred to as a reader), and is the 

device that communicates with the tag. It contains an antenna, control electronics and radio 

frequency electronics. The reader passes the information from the tag to the third and equally 

important component: The controller. 
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Also known as a host, the controller can be a computer, server or - as is the case for the 

project in this report - a microcontroller. It makes sense of the information obtained by the 

reader, by putting it into the context of a larger system that could be any identification 

application - a database, tracking system or door opening solution to name a few.10 

Passive or active 

An active tag has a battery, which means longer read range (up to 30 meters) and more 

memory (up to 128Kb). The downside is that it is larger, more complex and ultimately more 

expensive to produce. 

A tag is called passive when it has no internal power source. This makes for a smaller and 

cheaper tag – but also a shorter read range and smaller memory size.11 

Technical details 

The fundamental idea of RFID technology uses mutual induction, a concept that was first 

discovered by Faraday in the early to mid 1800ths and enables the use of passive tags that can 

be powered from a distance.12 

 (

                                                

10 Hunt, Puglia, and Puglia, 5-6. 

11 Hunt, Puglia, and Puglia, 7-8. 

12 Ahson and Ilyas, 3. 
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Consider two coils next to each other. By feeding the first coil with an alternating current, an 

alternating magnetic field will be produced. This means that the second coil will be enclosing 

a changing magnetic field. Faraday’s law of induction says that this will induce an 

electromotive force (emf) in the second coil.13 

 

Figure 1: Mutual induction 

,()"*#'-.&*+"/%'(0&

The first of two important concepts in RFID is based on mutual induction, and is called 

inductive coupling. Think of the reader’s antenna as the first coil in the example above. It 

transmits a magnetic field of high frequency by alternating its current. When a transponder is 

held within range of the reader, the changing magnetic field induces a current in the on-board 

tag circuit. Apart from energy, the tag will also acquire the same operating frequency as the 

reader, ensuring synchronized transmissions. Switching on and off a load resistance at its 

antenna, and using a capacitor, the transponder will incur voltage changes in the reader’s 

antenna. By controlling the switch sequence, data is transmitted in terms of amplitude 

modulations of the antenna voltage. This is called load modulation. The tags using inductive 

coupling operate within close range of the reader, often only a few centimetres, and are 

referred to as near-field tags.14 

                                                

13 Hugh D. Young, Roger A. Freedman, A. Lewis Ford, University Physics 12th Edition (San Francisco: Pearson 

Addison-Wesley, 2008), 1030-1031. 

14 http://www.rfid-handbook.de/rfid/types_of_rfid.html, 2012-03-13 
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!

Figure 2: Inductive coupling 

"#$%&$#''()!$*++,-.$#'.*-!

Another important part of RFID technology is backscatter communication. It is used for 

longer distances (so called far-field tags) and utilizes the fact that all objects reflect radio 

waves. When energy is transmitted from a high frequency antenna of a reader, a small amount 

is picked by the transponder. This powers the circuit. An internal resistance is alternatingly 

turned on and off, modulating the wave that is sent back from the tag. The reflected wave is 

then picked up by the reader’s antenna and data can be decoded.15 

This report will focus on inductive coupling and near-field passive RFID tags. 

  

                                                

15 Ahson and Ilyas, 3-5. 



 13 

Frequency matters 

All readers cannot read all tags. Similar to a radio that uses different frequencies for different 

stations, an RFID reader tuned for a certain frequency can only read tags using that particular 

frequency. It defines the size of the radio waves that are used to communicate and divides the 

population of tags into four bands: low, high, ultra-high frequency and microwave.16 

Band Abbr. Frequencies Usage 

Low 

Frequency 

LF 125-134 KHz Door opening solutions, animal tracking 

High 

Frequency 

HF 13.56 MHz Travel pass cards, library books and 

cards, baggage tracking 

Ultra-High 

Frequency 

UHF 860-960 MHz Electronic toll collection, baggage 

handling 

Microwave  2.5 GHz and up Electronic toll collection 

 

At lower frequencies, the electromagnetic waves are long, resulting in a low antenna gain. A 

larger antenna would provide longer read distance, but antenna sizes are often reduced to 

minimize cost, resulting in lower gain and read distances of only up to a few decimetres. 

The tags of lower frequencies are generally more expensive, have a slower data transfer rate 

and passive tags are large in size. 

Higher frequencies offer faster data transfer, longer read range, smaller sizes of passive tags 

and lower production costs. However, they have some drawbacks: Higher frequency tags 

perform significantly worse than low frequency tags when close to metals or liquids. There 

are also health concerns regarding the high frequencies adverse affects on humans, which 

have resulted in regulations limiting the power of the readers and thus the read range.17 

 

                                                

16 Parallax RFID reader datasheet, http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/RFID-

Reader-v1.1.pdf (2012-03-14). 

17 Hunt, Puglia, and Puglia, 12-17. 
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Prototype 

My initial interest for RFID was sparked by the possibility of cloning or emulating a tag. The 

first step of copying anything is capturing it in the first place, so a robust system for reading 

tags is required. 

The prototype demonstrates how an RFID reader works, how tag data can be captured, stored 

and presented to the user. The remainder of this report covers the process of constructing an 

RFID tag capture prototype, using a Parallax RFID reader, an AVR ATmega16 

microcontroller and an HD44780 LCD display with backlight. The prototype can scan for and 

save tags to EEPROM, avoiding duplicate saves, notify the user when the memory is full, 

browse through saved tags and erase all tags in memory. It is completely stand-alone, 

powered by a standard 9V battery. Software updates are possible using an ISP6 pin, 

preferably via an STK-500 development board. All programming has been carried out in C 

language, in AVR Studio 5.1. 

Development tools 

Atmel AVR Studio 5.1 

Atmel STK-500 development board 

Atmel AVR JTAGICE mkII – Useful for debugging RFID reader and view received data in 

real time. 

Multisim and Ultiboard 

Hardware 

!"#$%&!'(&!)#$*+,-&

40-pin AVR Microprocessor with USART functionality. 

./0&0123%+4&5066789&:1";&<+=>%1*;"&

Product ID: ATM1602B-FL-YBW. Bought from Kjell & Company (129 SEK). 

HD44780 is a general standard for LCDs, and there are a multitude of software solutions 

available online for programming your AVR to communicate with the display. LCDs that 

have a backlight LED have a total of 16 pins – those without have 14. The pins are numbered 
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on the back of the display. Normally, pin 15 and 16 connect to the backlight, with the first 

being ground and the second +5V. On this particular display, the first two pins are called L- 

and L+ (referring to LED Backlight). The 14 remaining pins are for powering and 

communicating with the LCD display. 

!"#"$$"%&'()*&#+",+#&-.,/$+&

The reader from Parallax with product number 28140 operates on the 125 kHz frequencies 

and can read any tag from the EM4100 Family. The reading distance is according to the 

manufacturer 7.6 centimetres, which corresponds well with my own tests. It has four pins: 

• VCC – Connect to +5V DC input. When the device is powered, the on-board LED 

will be green. 

• /ENABLE – Pull this pin LOW to activate read mode and turn on the antenna. Try to 

only activate when necessary, as the antenna requires an additional amount of energy 

when activated (90 mA supply current compared to 10 mA when idle). When reading 

is enabled, the LED indicator will turn red. 

• SOUT – Serial Out pin, using serial communication with 2400bps baud rate, 8 data 

bits, no parity and 1 stop bit. 

• GND – Connect to ground. 

0&%&!"1123+&4"51&6#.7&89+&:-;<==&("72$>&

Three credit card-sized tags, two poker chip-sized tags and one blue key-ring tag, all from 

Parallax. It is also possible to scan most house keys, as they too operate on the 125 kHz band. 

The EM4100 family of tags (along with EM4102, EM4005 and EM4105) is currently being 

phased out by the producer EM Microelectronics, and replaced by EM4200.18 

?.$8"5+&#+5/$"8.#&4@AB=C&

Takes a maximum of 24V and outputs 5V, with up to 1.5A. Enables use of 9V battery for 

powering the device. 

                                                

18 Product Selection Table for RFID ICs, 

http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/product/RFID/RFIDprodtab.pdf (2012-03-24). 
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0.1uF capacitor, used to stabilize the input voltage. 

*+,%,&"-$+)

Two 100! resistances are used to limit the current through the display. One is placed between 

L+ (LED backlight) and +5V and the other between the LCD VCC pin and +5V. 

One 12 k! resistance is used between the ~RESET pin on the ATMega16 and +5V. 

.&/+(,)

Two switches are used to turn on and off the device and turn on and off the LCD backlight. 

Three standard buttons are used to operate the device. 

All components are soldered onto a one-layer circuit board. Dedicated sockets are used for the 

ATMega16 and the display. The RFID reader is connected with four cables. 

A six-pin connector is used for ISP6 programming. 

Two sockets are available for power supply connection – one for +5V, one for +9V (a 

maximum of +24V is possible) battery. 

Connections to AVR 

0!1)

The LCD only requires connections to one port on the AVR. I chose port A. 

AVR A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

LCD 5 6 4 14 13 12 11 

Function Enable RegSelect Read/Write D7 D6 D5 D4 

Without going further into the functionality of the LCD, as it is not in the focus of this report, 

I will mention that only seven out of the total 11 data pins on the LCD are used. This is 

because we use 4-bit communication instead of 8-bit mode. This is not optimal, because each 

transmission to the LCD has to be sent in two nibbles, which means longer execution time. 

The current solution is still chosen because the code is readily available and integrates well 

into this project. 



 17 

The contrast pin is pulled to ground for simplicity, resulting in maximum contrast. The VCC 

pin and the background LED VCC pin are both connected to +5V with one resistor of 100 ! 

each to limit the current. Between the LED VCC pin and +5V is a switch for manually turning 

on or off the backlight. The two remaining pins are LCD and LED ground pins. 

!"#$%&'()'&%

The RFID reader is connected as follows: 

AVR +5V PD4 PD0 GND 

RFID Reader VCC /ENABLE SOUT GND 

*+,,-./%(.)%/01,23'/%

There are three buttons and two switches. 

Button Scan Browse Erase 

Functionality Initiates RFID 

reader 

Cancels scan 

Cycles through 

memory, displaying 

saved tags 

Erases all saved 

tag in memory 

AVR pin PD2 PD3 PB5 

The buttons are connected between their respective pins and ground, pulling the pin low when 

pressed. The reason for choosing PD2, PD3 and PB5 for buttons is that their secondary 

functions are INT0, INT1 and INT2 respectively – ATMega16’s external interrupts. This 

makes it possible to upgrade the software to using interrupts instead of polling the buttons. 

Switch Device on/off Display backlight on/off 

Connection Between supply voltage and VCC Between VCC and LED VCC 

#456%2-..'2,-&%

The 6-pin ISP connection socket enables on-board programming of the AVR for future 

software upgrades, and direct access to EEPROM. The connection of the VCC pin directly to 

the VCC circuit is for safety reasons. If a battery is connected to the device and its VCC pin is 

directly connected to the ISP6, a computer could potentially damage the battery by feeding 
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current in the wrong direction. By turning the device off, the two electricity sources will be 

physically disconnected during programming.  

Software 

!"#$%&

Instead of using a clock pin to synchronize communication, USART utilizes that both devices 

have a pre-set value defining the transfer speed, called baud rate. 

!"#$%&"'(%

The baud rate is the speed at which data is transferred. In the AVR, the UBBR (USART Baud 

Rate Register) contains a prescaler value that together with the CPU clock frequency 

determines the baud rate. The precision of the data transmission is determined by the accuracy 

of the baud rate, so the CPU speed must be chosen with the baud rate in mind.19 

'())*+,-./,+0&1,/2&/23&$456&73.837&

The Parallax RFID reader uses USART to communicate with its controller (computer, server, 

microcontroller, etc.). When the reader is activated and a tag is held within range, 12 bytes 

will be sent out on the SOUT (Serial Output) pin. It is our job to catch all bytes as they come 

out and not lose a single one. This requires us to capture every byte as it arrives, and make 

sure to check if there was any read error so as to only accept valid tags into our program. Each 

byte is a number corresponding to a character in the ASCII character table. 

 

The first byte is a start byte. It is always 0x0A (in hexadecimal value, 10 in decimal) that 

represents the line feed character in the ASCII table. It is used to tell us that whatever comes 

after it is the data that we want to receive. When all data bytes have been sent, we get a stop 
                                                

19 Per Foyer, Mikroprocessorteknik (Malmö, Sweden: Studentlitteratur, 2010), 191. 
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byte. It is always 0x0D (or 13 in decimal) and represents the carriage return character. These 

two characters have no actual visual representation, and date back to when typewriters were 

used – The line feed character moved the printer down one line and the carriage return 

character sent the printer carriage back to the left-hand start position on the page. 

The communication protocol is eight data bits (meaning eight bits per byte of data), one stop 

bit and non-inverted, with a baud rate of 2400 bps.20 

!"#$"%&'(&)*&

The first step was to check that the RFID reader worked. I installed Realterm, a serial 

communication program for Windows and connected a USB-to-Serial cable from my 

computer to the port named “RS-232 SPARE” (not the same port as is used for flashing an 

AVR) on the STK-500 development board. Then I made the following connections and 

settings: 

Cable connections from RFID reader to 

STK-500 

RFID 

reader 

STK-500 

VCC Any VTG pin 

/ENABLE Any GND pin (connect to start 

reading) 

SOUT TXD pin (will send the data to 

RS232) 

GND Any GND pin 
 

Settings in Realterm 

Baud: 2400 

Port: 8 

Parity: None 

Data Bits: 8 

Stop Bits: 1 

Hardware Flow Control: 1 
 

Setting connection to “On” in Realterm opened the connection, and when holding up a card 

over the reader, the ID was printed out on the screen. The device was working! The two 

special characters at the start and end of the ID were the start and stop bytes. 

                                                

20 Parallax RFID reader Module, 

http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/RFID-Reader-v1.1.pdf, 

(2012-03-24). 
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I used an interrupt function to set up communication between the AVR and the RFID reader. 

When a data byte is received from the Reader, an interrupt is activated in the AVR. The data 

received is handled and then the program continues until the next byte of data is received, 

then triggering a new interrupt. When the whole RFID tag has been received, as indicated by 

the stop byte, checking that all data bytes have been properly received ensures the validity of 

the tag. If there is a read error, a new read will be attempted, else RFID will be disabled and 

the valid tag handled by the program. 

+,)!-&(.&'/"&)*!&

Consulting the ATMega16 datasheet, we see that USART with interrupt requires the 

following settings: 

First, calculate the UBBR-value by rewriting the following equation: 

!"#$ !
!!"#

!" ! !""# ! ! ! !""# ! !!"#
!" ! !"#$ ! ! 

With a processor clock speed of 1 MHz and a baud rate of 2400 bps, the UBBR value is 25. 

The USART Baud Rate Register is a 12-bit register, so we enter the UBBR value by writing 

the four most significant bits (0000) to UBBRH and the eight least significant bits (00011001) 

to UBBRL.21 The baud rate will not be perfect using this type of calculation, causing read 

errors, so it is preferable to find a value with a low error rating. The manual provides a table 

for commonly used CPU frequencies, and it shows that a 1 MHz processor frequency and a 

2400 bps baud rate gives an actual baud rate that only differs by 0.2% from the actual rate, 

which is acceptable.22 

Next, in the USART Control and Status Register B (UCSRB) we set the following bits (by 

writing 1 to them)23: 

• RXCIE – Enables an interrupt that will be generated when USART data has been 

received. 

                                                

21 ATMega16 Manual, http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf, (2012-03-24), 147. 

22 http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf, 168. 

23 http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf, 165. 
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• RXEN – Enables the USART Receiver, activating PD0 (pin 0 on port D) for receiving 

USART transmissions. 

In the USART Control and Status Register C (UCSRC) set these bits24: 

• URSEL – Enables writing to the UCSRC register. 

• UCSZ1 and UCSZ0 – Together sets the number of data bits per character received to 

eight (one byte is eight bits). 

Lastly, global interrupts must be enabled. This is done with short line of code: 

sei(); 

!"#"$%$&'(!)*+(,-'.(

In the main program we need to declare two global variables: One char pointer (also known as 

string) with enough room to save an RFID tag in (at least 11 characters long, 10 ID characters 

plus one null byte at the end) and one integer counter that keeps track of how many bytes 

have been received. 

An Interrupt Service Routine function will be activated when USART data has been received. 

This data is saved in the USART Data Register that can be accessed directly with the 

keyword UDR. The function reads the data from UDR, checks if it is a start-, stop- or data byte 

and starts capturing, captures or checks the tag for validity respectively. If a stop byte is 

received and the tag is OK, RFID is disabled and the tag is saved to EEPROM. 

All that is needed in the main function when the user wants to start reading a tag is enabling 

the RFID reader, the rest will be handled by the interrupt. 

!!"#$%&

EEPROM is a memory where data can be saved during program execution and remain stored 

while the AVR is turned off. This is the ideal place to save read RFID tags, since they are 

captured while the program is running, but we want to keep them for the next time the device 

is activated. The register interaction required for interfacing with EEPROM is moderately 

complicated, and requires initiation of a control register before writing or reading, as well as 

                                                

24 http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf, 166-167. 
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waiting for the previous command to finish before starting the next.25 Luckily, the AVR Libc 

offers a versatile set of commands to more easily interact with EEPROM. 

There are a couple of settings required to make in AVR Studio 5.1 before programming with 

EEPROM. In the AVR Programming dialogue, go into the Fuses tab and tick EESAVE, 

which makes AVR Studio leave the EEPROM file on the AVR alone when erasing the device, 

and BODEN, which enables Brown-out Detection. Lastly, set the BODLEVEL to 4.0 V, 

enabling automatically reset if the voltage would fall below that level. Operating on too low a 

voltage could potentially corrupt EEPROM. 

!"#$%&'(#&$()*%+%&'(

Given the limited size of EEPROM memory available (only 512 bytes) and the fact that the 

RFID tags already come in chunks of bytes, it makes sense to read from and write to the 

memory byte-by-byte. This offers a sufficient level of flexibility while retaining control over 

the data structures. 

Only two functions are used to talk to EEPROM: 

eeprom_read_byte – takes a pointer to the address (a number from 0 to 511) in EEPROM 

from which to read and returns the number (of format uint8_t – unsigned 8-bit integer) that is 

saved at that address. If the memory is empty, the stored number will be FF (hexadecimal, or 

255 decimal). 

eeprom_write_ byte – takes the same type of address pointer as eeprom_read_byte, as well 

as a uint8_t that should contain the value you wish to save to EEPROM. 

,-./"-"&+%&'(+0"(.*1'*#-(

In order to retain control over the memory usage the memory size is defined at the start of the 

program. The memory size must be a multiple of the RFID tag size, which is also defined in 

the start of the program (set to 11 bytes, as previously mentioned). This allows us to monitor 

exactly how many tags are saved as well as when the memory is full. For this purpose, when 

the user “erases” all tags from memory, the program writes the ‘+’ character (hexadecimal 2B, 

decimal 43) to all bytes in the defined memory space. The character is chosen because it has 

no meaning to the rest of the program and is not included in any tag ID. 

                                                

25 Foyer, 162-163. 
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The following functions are used for interacting with EEPROM: 

• is_empty – returns 1 if all bytes in the defined memory space are ‘+’. 

• clear_memory – writes ‘+’ to every byte in the defined memory space, uses is_empty 

to validate and returns 1 upon successful clear, else 0. 

• tag_exists – takes a tag (actually a char pointer to a tag) and searches for it in 

EEPROM. If the tag is found, it calculates the position in memory in terms of tags by 

dividing the address number by the tagsize, and returns the position number. If the tag 

is not found, it returns 0. 

• fetch_tag – takes a char pointer to a tag and an integer with the number of the tag 

previously fetched. If that number is zero, this is the first tag to be fetched from 

memory. The purpose of this function is to fetch a tag for the browsing function, to 

enable cycling through all saved tags and displaying them on screen. 

• save_tag – takes a char pointer to a tag and saves it to EEPROM. Returns the position 

number in memory where it was saved. If the tag already exists in EEPROM (as 

tag_exists will report), it will simply return the number where it already exists. This 

way we avoid saving duplicates of the same tag. 

!"#$

The LCD software was written by Ron Kreymborg, who has made it available for free26 

online together with a tutorial on how to implement it.27 I have made some minor adjustments 

to the code, and there are currently three files: lcd16.h, lcd16.c and compat.h. The first two 

files define and implement the LCD functions necessary to write strings, integers and several 

other data types. The last file defines a handful of macros used in the second file. 

%&''()*$

The buttons are enabled and debounced using two functions in user_interface.c. There are also 

two delay functions for enhancing the user experience (giving time to read tags when 

browsing through the memory for example). The enable_buttons function simply sets the 

button ports to input and enables pull-up. For debouncing a button press, the function 

                                                

26 Public Projects, http://www.jennaron.com.au/public.html, (2012-03-24). 

27 A 2x16 Line Ascii LCD Driver, http://www.jennaron.com.au/avr/lcd.html, (2012-03-24). 
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button_is_pressed can be called. It checks if the button pin is clear (pulled low, 0), waits 50 

milliseconds and then checks again. If it is still clear, it reports back by returning 1. If not, it 

returns 0. This procedure decreases the risk of a button being falsely registered as pressed due 

to electrical mishaps in the circuit. 

!"#$%&'()'"*%

All the hardware implementations are now in place, and all that is needed is the main program 

that will allow the user to interact with the device. When the system is started, the display, 

buttons and USART with interrupt are enabled. Nicknames for tags are declared and the user 

is greeted by a welcome message. Polling is used to capture button presses. The erase-button 

calls the EEPROM function that clears the memory and sends the message “Memory cleared” 

to the display. The scan-button enables RFID and displays “Scanning”. The browse-button 

disables RFID, gets the next tag from memory and displays it together with its nickname and 

position number. If there are no tags in memory, it will write “Memory empty” to the display. 

Concluding discussion 

Useful experiences 

I wanted to learn as much as I possibly could, which resulted in many ideas on what to do 

and it became a useful challenge to focus my efforts on one prototype: I decided to work with 

EEPROM, using interrupt for USART and building a stand-alone solution. Those three, solid 

goals helped in giving focus to my work. 

Debugging in the dark has also been a challenge. When you can’t see what an operation 

produces, it can be very difficult to tell what is going wrong. The JTAG debugger tool was a 

real time saver, especially when first learning how to use the RFID reader. 

The data that is sent from the RFID reader via USART must be handled immediately. It is 

therefore a good idea to use interrupts, as the function in the RX Receive Complete interrupt 

will be executed directly after the data has been received. 

Software debugging is a time consuming but necessary process. A software issue could keep 

me confused for several days, and I often thought it was a hardware issue until I changed a 

few lines of code only to see it all work. An example is the tag_exists function that checks if 

  



 25 

a tag is already saved in EEPROM. In my eager attempts to improve the function and create 

clever solutions I inserted a jump in the search function. I figured that if for example the first, 

second and third byte in EEPROM matched the tag, but not the fourth, it was a good idea to 

skip the whole tag, seeing as it was not a match. The problem was that the jump was too long, 

and due to the structure of the code was hard to debug in a productive way. The program 

worked sometimes, and sometimes it didn’t, adding to the frustration. Given the memory size 

of 512 bytes, and each tag being 11 bytes long, it is not necessary to save a couple of 

processor cycles of time. Thus, after the advise from one of the brilliant teacher’s assistants, I 

changed the function to keep searching from the spot after a non-match. This solved the 

problem. 

Finally, my classmates have helped with troubleshooting and advised on a variety of issues. 

Their supporting and encouraging attitude has contributed greatly to this project. 

Suggestions for improvement 

The code could be improved with interrupts handling the buttons instead of polling, which 

uses a lot of CPU processing power. The hardware setup has, as previously discussed, been 

configured for such an upgrade by using PD2, PD3 and PB5 for button input. 

The erase-button could be given a more sophisticated functionality: Instead of deleting all tags 

it could just delete the tag currently being displayed. This can be done by taking the position 

number returned from the fetch_tag function, and adding a function that erases the desired 

position. 

To build on this project, the tags could be used to identify players in a game, or organize 

products in a database, given their sequence of registration to the system. The mobility of the 

device also opens up for copying of tags: Given its ability to capture tag ID’s, an extension 

project that either emulates or writes new tags could make copies of the saved tags.  
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Appendix 2: Ports used on AVR 

Pin Functionality 

PA0 Display pin 11 – D4 

PA1 Display pin 12 – D5 

PA2 Display pin 13 – D6 

PA3 Display pin 14 – D7 

PA4 Display pin 5 – Enable 

PA5 Display pin 6 – Reg Select 

PA6 Display pin 4 – Read/Write 

PB5 Erase button & MOSI 

PB6 MISO 

PB7 SCK 

/RESET VCC & /RESET 

VCC VCC 

GND GND 

PD0 RX (Receive pin for USART) 

PD2 Scan button 

PD3 Browse button 

PD4 Enable RFID reader 

 

  



Initialize LCD Enable buttons Initialize USART 
with interrupt

Declare list of 
nicknames Print “Welcome”

Declare global 
variables for saving 

tag with interrupt

Main

Power on

Clear memory Print “Cleared”

Print “Memory 
empty”

Get the first tag 
from memory

Short delay to give 
user time to read

Display tag ID 
and nickname

Print “Scanning” Enable RFID

Disable RFID Get next tag 
from memory

while(1)

Erase button pressed? Was memory cleared?

Scan button pressed?

Browse button pressed? Is memory empty?

Have we 
reached the end of the 

memory?

No

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No
No

No

No

Memory error

Set bytes 
read to 0

Increment 
bytes read by 

1

Save tag to 
EEPROM

Read error - 
do nothing

Exit 
Interrupt 
function

Save byte to 
tag

Save byte from 
USART Data 

Register

Is it a 
start byte?

Is it a 
stop byte?

Have all 
bytes in tag been 

read?

Is memory 
full?

Interrupt on 
USART Read Complete

Disable 
RFID

Print “Memory 
full”

Print memory 
number and 
nickname

Print tag ID

Yes

Yes

No

No No

No

Yes

Yes



Is memory 
empty?

Is 
previous_tag 0?

fetch_tag

save_tag

return 0

We want !rst 
tag

return  1
(tag position in 

memory)

Yes

Copy TAGSIZE number of 
bytes from EEPROM to 

tag, starting at address 0

Save all bytes in tag to 
EEPROM, starting at 

address 0

Read one byte from address 
previous_tag*TAGSIZE in 

EEPROM

Yes

No

Is memory 
empty?

Yes

No

No

Is this end 
of memory or no more 

tags?

return 1
(!rst tag in memory)

return its number

return 0
(memory full)

return its number =
(address in EEPROM+1)/TAGSIZE

Yes

No

Does tag 
already exist?

write tag to 
EEPROM

Yes

No

Have we 
reached end of 

memory?

Yes

No

Is this byte 
in EEPROM empty 

(’+’)?

Yes

No

char * tag

char * tag

int previous_tag
(position in memory)

return 0

Copy TAGSIZE 
number of bytes 

from EEPROM to tag

return 
previous_tag+1

while(1)

move to next byte 
in EEPROM



Are all 
characters from 

address 0 to MEMSIZE-1 in 
EEPROM == ‘+’ ?

Yes

No

is_empty

clear_memory

tag_exists

return 0

return 1

Write ‘+’ to address 0 to 
MEMSIZE-1 in EEPROM

Read byte from address 
in EEPROM

Increment address by 1

While address is smaller 
than MEMSIZE and does 

not point to a ‘+’-character

Is memory 
empty?

Yes

No

return 1

return 0

return 0

char * tag

Does the 
byte match tag[0]?

Yes

Then

No

Do all 
following bytes 

match?

Yes

No

return tag number =
(address in EEPROM+1)/TAGSIZE



Instant RFID 
A portable RFID reader 

 

- Read any 125 kHz tag 
- Store up to 44 different tags 
- Small size 
- Easy to use 
- Power saving mode with LCD backlight turned off 
- Standard 9V battery power source 

 

 

 

  



How to use 
 

Buttons 

On/off 

Switches device on or off. Make sure to turn this off when connecting to the 
ISP6 pin for programming, to avoid damaging the battery. 

 

Backlight on/off 

Switches display LED backlight on and off. Turn off to save power. 

 

Scan 

Scans for a tag. When a valid tag is held up in front of the reader, the unique ID 
is saved to memory and displayed on screen. A nickname is displayed, referring 
to the place in memory where the tag is saved, to make it easier to remember 
which tag belongs to which tag. 

 

If a previously saved tag is scanned, it’s ID and nickname is presented. 

 

Browse 

Shows a saved tag on the display with corresponding memory position and 
nickname. Press repeatedly to cycle through the list of saved tags. 

 

Clear 

Clears the whole memory. 

 

 



Startup welcome screen

Press “Browse” to cycle 
through saved tags

Press “Erase” to clear 
memory

When pressing “Browse” 
it says “Memory empty.”



Press “Scan” to read in 
a tag to memory

Hold up a tag and see 
the ID on printed on the 
display, including the 
position in memory and 
a nickname for the tag

Press scan again

Read in another tag



 

 

 

  

 

2012 
 

KTH 
 
Martin Markström 
 
Kandidexamensatarbete 
Mekatronik 

AVSTÅNDSMÄTNING MED [
ULTRALJUD] 
Handledare: Martin Grimheden 



1 
 

Innehåll 
Abstract .................................................................................................................................................. 3 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 3 

Inledning ................................................................................................................................................. 3 

Teoretisk fördjupning ............................................................................................................................ 3 

Ultraljud .............................................................................................................................................. 3 

Analoga filter och OP-förstärkare ................................................................................................... 5 

Problemdefinition och –lösning ........................................................................................................... 6 

Utvecklingshjälpmedel ..................................................................................................................... 7 

Hårdvara ............................................................................................................................................ 7 

Processorn ....................................................................................................................................... 7 

Sändaren .......................................................................................................................................... 8 

Mottagaren ...................................................................................................................................... 8 

Display ............................................................................................................................................. 8 

Kretskortet ....................................................................................................................................... 8 

Mjukvara ............................................................................................................................................. 8 

Main ................................................................................................................................................. 8 

Time_distance ................................................................................................................................. 9 

Display ............................................................................................................................................. 9 

Erfarenheter/Problem under gång ..................................................................................................... 9 

Förslag till förbättringar ...................................................................................................................... 10 

spänningsmatningen ...................................................................................................................... 10 

Mottagardelen ................................................................................................................................. 11 

Sändardelen .................................................................................................................................... 11 

Kretskortet ........................................................................................................................................ 11 

Övrigt ................................................................................................................................................ 11 

Slutsatser ............................................................................................................................................. 11 

Referenser ........................................................................................................................................... 12 

Bilagor .................................................................................................................................................. 12 

1. Datablad ................................................................................................................................... 12 

2. Kostnadsredovisning .............................................................................................................. 12 

3. Använda portpinnar hos AVR:en .......................................................................................... 13 



2 
 

4. Elektroniska ritningar – kretsschema/layout ....................................................................... 14 

5. Det färdiga kretskortet ............................................................................................................ 15 

6. 4:e ordningens MFT-bandpassfilter ..................................................................................... 16 

7. Frekvenskaraktäristik för 4:e ordningens MFT-bandpassfilter ......................................... 16 

 

  



3 
 

Abstract 
Distance measurement with ultra sound is usually by letting a pulse of sound reflect against 

the object whose distance to the sensor is to be measured. In this project much time has been 

spent on the receivers filter and amplification to be able to perform measurements at large 

distances. The project has been dogged with unexpected problems and to implement a filter 

has proven to be more difficult than expected. The project resulted in a standalone system 

with a modest range of about 0.5 meters before it was damaged in an attempt to re-program it.  

Sammanfattning 
Avståndmätning med ultraljud sker oftast genom att en puls reflekteras mot det objekt vars 

avstånd från sensorn ska mätas. i detta projekt har mycket tid lagts på mottagarens filter och 

förstärkning för att på så sätt kunna få en hög räckvidd. Projektet har kantats av oväntade 

problem och att implementera filter har visat sig vara svårare än trott. Projektet resulterade i 

ett stand alone system som hade en blygsam räckvidd på ungefär 0,5 meter innan det troligen 

felkopplades i samband med en omprogrammering och förstördes.  

Inledning 
Denna rapport behandlar avståndsmätning med ultraljud och är en del av 

kandidatexamensarbetet i mekatronik vid avdelningen för Maskinkonstruktion, KTH. 

Ultraljud används idag i tillämpningar inom vitt skilda områden. För att nämna några så finner 

vi fosterdiagnostik, detektering av sprickor eller andra plötsliga förändringar i solida material, 

vindhastighet och riktning, och till sist även avståndsmätning. 

Avståndsmätning med ultraljud sker antingen genom att ljudvågen reflekteras mot föremålet 

eller att sändaren och mottagaren sitter på var sin del vars inbördes avstånd ska mätas. Målet 

med detta projekt var att medelst reflektion nå en räckvidd på 8-10 m med bra noggranhet. I 

och med att ljudhastigheten i luft är relativt låg, ca 340 m/s, lämpar sig ljudvågor väl för att 

mäta avstånd. En MCU med klockfrekvensen 8 MHz får en teoretisk upplösning på ca 0,02 

mm vid reflekterande mätning. 

Teoretisk fördjupning 

Ultraljud 

Ultraljud definieras som ljudvågor med frekvenser över 20kHz. Detta definieras ofta som den 

övre gränsen för vad människor kan höra. Detta får tas med en stor nypa salt. 

En ljudvåg som studsar mot en plan yta kommer i likhet med reflekterat ljus att ha samma 

infallsvinkel som utfallsvinkel i förhållande till ytans normal. Detta kan orsaka svårigheter 
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med ultraljudsmätning eftersom ljudetvågorna då riskerar att inte studsa tillbaka mot 

modulen. Det är också något som har varit tydligt under projektets gång. 

Ljudintensitetens avtar teoretiskt med avståndet från källan med en faktor 

 

  
 

i fri luft där   är avståndet från källan i meter1. När det gäller att maximera räckvidden på ett 

system för avståndsmätning måste även hänsyn tas till den friktion som uppkommer mellan 

molekylerna i luften. Generellt gäller att ljud med längre våglängder orsakar mindre friktion. 

Därför får ett system som använder sig av en lägre frekvens längre räckvidd jämfört med ett 

system som använder en högre frekvens. För frekvenser upp till 50 kHz kan förlusten 

approximeras med 

 ( )        

Där  ( ) har enheten dB/fot och   är frekvensen i kHz2. 

En nackdel som uppkommer vid lägre frekvenser är en ökad mängd brus från omgivningen. 

Att brusnivån är högre vid lägre frekvenser beror på att de flesta naturliga fenomen inte 

genererar särskilt högfrekventa ljud men också att lågfrekvent ljud inte dämpas lika väl som 

högfrekvent ljud i luft och därför färdas längre. Detta ökar behovet av filter i mottagardelen 

vilket behandlas i avsnittet om analoga filter och OP-förstärkare. 

Att arbeta med ultraljud ställer speciella krav på de element som ska generera ljudet. Det 

måste vara lätt att få elementet i svängning då det ska svänga med korta periodtider. Detta 

tvingar ner storleken vilket ofta är fördelaktigt ekonomiskt men istället får andra nackdelar 

prestandamässigt som kan relateras till helmholtz tal inom akustiken. Helmholtz tal är 

definierat som 

     
 

  
 

Där   är periodtiden,   är ljudhastigheten i mediumet och   är källområdets area1. Tänkt dig 

en ljudalstrande yta med oändlig area (    ) där varje punkt svänger i fas. Den ljudvåg 

som alstras från ett sådant element kommer enbart att röra sig i normalens riktning, 

spridningsvinkeln är alltså 0o. Om man låter arean krympa, kommer Helmholtz tal minska 

och spridningsvinkeln att öka till dess att ljudet sänds ut i alla riktningar. Vi får något som 

kallas för monopol. För att få en låg spridningsvinkel på mätområdet vill man därför ha ett 

högt Helmholtz tal vilket betyder att förhållandet mellan arean på högtalaren och periodtiden 

ska vara stort.  Därför är det önskvärt att ha en relativt stor area på ultraljudssändaren vilket 

står i direkt kontrast till möjligheten att få den att svänga med höga frekvenser. 
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I praktiken kan man inte ha en oändlig area eller en periodtid oändligt nära noll. Då 

förhållandet mellan arean och periodtiden (Helmholtz tal) minskar, uppträder ett speciellt 

mönster med olika lober i den uppmätta ljudtrycksnivån framför en sändare, se figur 1. 

 
Figur 1. Exempel på hur ljudfältet som alstras av en ultraljudssensor varierar med vinkeln från 

normalen. 

 Detta kan generera falska mätvärden ifall ett annat föremål än det tilltänkta kommer nära 

modulens mätområde. 

Ett tänkbart sätt att minska mottagarens känslighet vid högre vinklar från normalen är att sätta 

ett kort rör av ultraljudsabsorberande material runt mottagaren. Om motsvarande metod skulle 

appliceras på sändaren skulle detta inte ha önskad effekt på grund av diffraktion. Diffraktion 

uppträder när vågor passerar genom en öppning om våglängden är stor relativt öppningen. 

Analoga filter och OP-förstärkare 

Eftersom mottagaren genererar en mycket svag signal på några få mV måste signalen 

behandlas för att den ska kunna detekteras av processorn. Ett lämpligt sätt att göra detta är 

med förstärkarsteg och att avsluta med en Schmitt-trigger. För att få en förutsägbar signal 

efter ett sådant system måste signalen filtreras så att man kan vara säker på att det bara är den 

önskade signalen som kommer igenom. 

Större delen av det brus som uppkommer återfinns i de lägre frekvensområdena varför det är 

ett rimligt antagande att ett högpassfilter skulle räcka. Vid mätningar med ett 1:a ordningens 

RC-filter med en gränsfrekvens på 30 kHz visade det sig vara ett korrekt antagande då 

brusnivån sjönk till ca 1/5. Då målet med projektet främst var en hög räckvidd behövdes dock 

ännu bättre filter. 
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Filter som består av resistorer och kondensatorer kallas för RC-filter och används ofta i 

lågfrekventa applikationer. När man talar om filter brukar gränsen mellan låga och höga 

frekvenser dras runt 10^6 Hz3. Filter för högfrekventa applikationer brukar istället bestå av en 

kombination av induktanser och kondensatorer och kallas då för LC-filter. Dessa två typer av 

filter kallas för passiva filter. Ofta är det önskvärt att ha en brant övergång mellan stopp-och 

passdelen vilket borde kunna göras genom att seriekoppla flera filter vilket då ger det 

resulterande filtret ett högre gradtal. 

Att helt enkelt bygga flera filter i rad av dessa typer fungerar oftast inte som tänkt, 

anledningen är att de olika stegen påverkar varandras egenskaper. För att komma till rätta med 

detta använder man något som kallas för aktiva filter. Dessa innehåller utöver kondensatorer, 

resistorer och induktanser även en OP-förstärkare som fungerar som buffert och gör att man 

kan seriekoppla flera filtersteg utan att de påverkar varandra. Aktiva filter har många fördelar 

över passiva filter, bl a går de att bygga så att ingen signalförlust sker i passdelen vilket 

annars alltid sker till viss del med passiva filter. 

I projektet valdes att försöka implementera ett bandpassfilter. Det finns många olika typer av 

bandpassfilter, Sallen-Key, Wienerbrygga och T-nät är några exempel4. Valet föll på ett 

Multiple Feedback Topology-bandpassfilter av 4:e ordningen eller MFT-filter. Anledningen 

är att varje del är ett 2:a ordningens bandpassfilter som innehåller 3 olika resistorer som var 

och en kan användas för att justera filtrets egenskaper på ett enkelt sätt3. 

Problemdefinition och –lösning 
Uppgiften ligger i att med hjälp av ljudreflektion bestämma om det finns något föremål i en 

given riktning och i sådana fall även beräkna avståndet till detta föremål. Målet  är att få en 

räckvidd på 8-10 meter. 

Principen för att lösa detta är enkel; skicka ut en ljudsignal och vänta tills att man får ett eko. 

Hur lång tid tog det? För detta krävs en sändardel respektive mottagardel samt logik för att 

sköta dessa. För att få upp räckvidden finns det i två saker man kan göra, öka effekten på 

sändaren och öka förstärkningen på mottagarsidan. För att kunna öka förstärkningen på 

mottagarsidan krävs filter för att dämpa bruset. Genom att köra processorn på 8 MHz ges 

möjlighet till nogggranna mätningar. 

I början av projektet användes en färdig ultraljudsmodul: SRF05 från Devantech. Den matas 

med 5 volt och har en räckvidd på ca 4 meter. Den användes under en kort tid i projektets 

början för att jag skulle bekanta mig med ultraljudsmätning och kunna bygga upp en första 

programstruktur. Efter en snabb kalibrering nåddes en noggranhet på ca ±1 cm. 

Informationsökning ägnades det mest tid åt de första två veckorna men har även skett 

kontinuerligt under projektets gång allt eftersom nya problem har behövt lösas. 
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Sändardelen utvecklades väldigt fort, efter att ha diskuterat olika alternativ för att generera en 

pwm till sändaren med en kursansvarig för kursen i elektroteknik bestämde jag mig för att 

använda en H-brygga. 

Mjukvaran har utvecklats parallellt med hårdvaran, funktioner har tillkommit och försvunnit 

allt eftersom nya problem har behövt lösas. 

Större delen av tiden har lagts på att få mottagarsidans hårdvara att fungera över huvudtaget. 

Mycket tid har lagts på att försöka implementera filter och på så sätt kunna öka förstärkningen 

utan att bruset ska orsaka störningar. 

Till sist togs ett fungerande stand alone system fram på breadboard som hade en räckvidd på 

ca 30 cm. Efter att designen överförts till ett kretskort ökade räckvidden till ca 0,5 meter. När 

systemet kalibrerats upptäcktes att funktionen som beräknar avståndet innehåller en bugg. 

Tyvärr hittades aldrig denna då kortet troligen felkopplades vid försök till omprogrammering 

och mottagarsidan tog skada vilket gjorde att systemet inte längre fungerade. 

Utvecklingshjälpmedel 

Under projektets gång har ett flertal programvaror och hårdvaror använts: 

 AVR Studio 5.0, utvecklingsmiljö för programvaran till modulen med möjlighet till 

debugging i realtid via JTAG. 

 MATLAB R2010a, utvecklingsmiljö som bland annat har använts för att med hjälp av 

mätdata kalibrera modulens avståndsberäkning. 

 Multisim 11.0 och Ultiboard 11.0 har använts vid utvecklingen av kretskortet. 

 Solid Edge ST3 har använts för att designa fästet till högtalarna. 

 3D-printer för att tillverka fästet till högtalarna, se bilaga 8. 

 Dev-C++ 4.9.9.2 har använts för att testa beräkningar i C-språket. 

 JTAG ICE MK2, oumbärligt debuggingverktyg då det går att debugga i realtid. 

 Scopemeter FLUKE 123. 

 STK 500, utvecklingskort från AVR. 

 Breadboard. 

 Tongeneratorn Simpson 420 function generator har använts vid design och testning av 

filter. 

Hårdvara 

Detta stycke beskriver kortfattat layouten på den slutliga produkten, för exakta kopplingar och 

bild på kretskortet se bilaga 4 respektive bilaga 5. 

Processorn 

Projektet är utvecklat med 8-bitars mikroprocessorn Atmega16 från Atmel. 
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Sändaren 

Sändardelen består av en H-brygga: A3951SW från Allegro MicroSystems samt en 

ultraljudssändare: UTT4010 från Sencera. H-bryggan matas med 5 volt och är till för att 

generera en pwm till sändaren på ±5 volt utifrån processorns pwm på 0 till 5 volt. Detta för att 

bättre utnyttja sändaren utan att öka spänningen. 

 

Mottagaren 

Mottagardelen består av den matchande ultraljudsmottagaren UTR4010 samt två OP-

förstärkare; CA3140E och CA3130E. Mottagaren är kopplad mellan GND och CA3140E-

konfigurationen. CA3140E är kopplad som en inverterad förstärkare med en förstärkning på -

500. Den snabbare CA3130E är kopplad som en schmitt-trigger komparator för att generera 

de skarpa flanker som behövs för att logiken ska fungera i processorn. 

Display 

Displayen är en 16*2 DMC16207 som använder sig av kommunikationsprotokollet 

HD44780A00, till den hör även en variabel resistor för att kunna justera kontrasten. 

Kretskortet 

Kretskortet är tvåsidigt etsat med GND-plan på båda sidor och har ISP-kontakt för 

programmering. 

Mjukvara 

Detta stycke inleds med en beskrivning av det generella upplägget för koden innan det går in 

mer specifikt på några viktiga funktioner. Stycket avslutas med en kort beskrivning av 

rutinerna för displayen. 

Main 

Programmet börjar med att initiera nödvändiga portar och displayen innan det går in i en 

while(1)-loop. While(1)-loopen anropar funktionen time_distance() som gör en mätning, om 

ett föremål har upptäckts returnerar den det värde som timer1 har hunnit räkna till när ekot 

upptäcktes. 

Detta värde läggs sedan in i vektorn array där de senaste 8 mätvärdena sparas. Pekaren till 

denna vektor skickas till mean(add_of_array) som returnerar medelvärdet, på så sätt skapas ett 

rullande medelvärde. Detta medelvärde skickas sedan till calc_distance(mean_value) som 

returnerar avståndet till det upptäckta föremålet i millimeter. Till sist anropas 

print_result(distance) som skriver ut avståndet på displayen. 

Om inget föremål upptäckts returnerar funktionen time_distance()  värdet -1, då anropas 

istället funktionen print_out_of_range() som meddelar detta på displayen. Flödesschemat för 

programmet kan ses i figur… 
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Time_distance 

Time_distance() sköter själva mätningen genom ett antal subfunktioner, för flödesschema se 

figur… Först skickas ett pulståg ut till sändaredelen med hjälp av send_burst(). Denna 

funktion använder timer0 i CTC-läge tillsammans med ISR(TIMER0_COMP_vect) för att 

skicka ut en 8 pulser lång 40 kHz pwm innan den även skapar en fördröjning så att inte de 

pulser som går raka vägen mellan högtalarna inte ska hinna uppfattas som ett korrekt eko. 

start_echo_timer() räknar hur lång tid det tar innan ett eko uppfattas. Den startar timer0 i 

normal mode och körs tillsammans med ISR(TIMER1_OVF_vect) och 

ISR(TIMER1_CAPT_vect).  Input capture interrupt är konfigurerat för att trigga på stigande 

flank som fås då ett eko uppfattas i mottagardelen. 

start_ext_ev_counter() är en del i att kontrollera insignalen så att det inte råkade vara en 

slumpartad signal som triggade input capture interrupt. Funktionen startar timer0 i normal 

mode, och den räknar efter extern klocka på stigande flank. Detta fungerar genom att PB0 och 

PD6 är fysiskt kopplade så att de får samma signal från mottagardelen. Se även beskrivningen 

av check_signal(). 

Time_distance() väntar nu på ett eko. Funktionen väntar antingen till dess att den får ett eko 

eller att det går för lång tid, dvs signalen skulle ha färdats så långt att det ändå är utanför 

modulens räckvidd. Om det går för lång tid returneras -1. Om en signal kommer in från 

mottagaren anropas check_signal() som kollar hur långt timer0 har hunnit räkna, dvs hur 

många pulser som har hunnit in sedan den första pulsen aktiverade input capture interrupt. Är 

det tillräckligt många så godkänns signalen och värdet från get_timer() returneras. get_timer() 

kollar enbart hur långt timer1 har hunnit räkna. Om signalen inte godkänns nollställs timer0, 

input capture interrupt återaktiveras och Time_distance() fortsätter vänta på en signal så länge 

tiden inte har gått ut. 

Display 

Då displayen inte är en egentlig del i denna fördjupning spenderades inte särskilt mycket tid 

på den. Rutinerna som används är UL_UT4010_LCD.h vilket är en något omarbetad version 

av metio16.h som tillhandahålls av handledaren för projektet. 

Erfarenheter/Problem under gång 
Eftersom målet med projektet var att klara av relativt stora avstånd behövs hög förstärkning 

av insignalen innan den går till Schmitt-triggern. För att detta ska fungera krävs filter så att 

inte Schmitt-triggern triggas av oönskat brus. Först byggdes ett 1:a ordningens högpassfilter 

mellan mottagaren och förstärkarna med en gränsfrekvens på 30 kHz vilket visade sig ej vara 

användbart. Det eliminerade visserligen lågfrekvent brus såsom 50 Hz men den önskade 

signalen på 40 kHz sänktes till 30 % av insignalen vilket är oacceptabelt. Detta ska jämföras 

med den teoretiska sänkningen till 75 %. För att komma till rätta med detta lades relativt 

mycket tid på att byggda ett mer avancerat filter, ett 4:e ordningens MFT-bandpassfilter 
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uppbyggt av två 2:a ordningens filter på breadboard, se bilaga 6. Den andra delen byggdes 

dessutom med möjligheten att justera dess mittfrekvens för att testa möjligheten att optimera 

filtret om det väl skulle användas in i den slutgiltiga produkten. Filtret byggdes först med en 

passförstärkning på -2*(-2) men filtrets båda delar blev då instabila i passdelen. Ett antal lägre 

förstärkningar testades innan filtret till slut blev stabilt med en förstärkning på -0,75*(-0,75) 

vilket ansågs ha mycket bra egenskaper, för frekvenskaraktäristik se bilaga 7. Tyvärr 

fungerade det inte alls när det kopplades in mellan mottagaren och förstärkare. På grund av 

tidsbrist användes till slut inget filtersteg alls vilket då också omöjliggjorde högre förstärkning 

som skulle ha gett bättre räckvidd. 

Det optimala på sändarsidan hade varit att ge en ren sinussignal till sändaren för att minimera 

störningar. När matningsspänningen till H-bryggan ökades från 5 till 12 volt dök det upp 

märkliga peakar i signalen från mottagaren som gjorde signalen till processorn oförutsägbar, 

detta gjorde att jag fick nöja mig med 5 volts matningsspänning vilket ytterligare minskade 

räckvidden på systemet. 

I början av projektet kopplades mottagaren till OP-förstärkaren enligt en inverterande 

koppling, dvs ena benet går direkt till GND5. Eftersom detta fungerade lades ingen mer tanke 

på detta. När den färdiga produkten testades upptäcktes dock att detta skapar störningar i 

spänningsskillnaden mellan VCC och GND vilket inte är önskvärt. 

Breadboardet har varit en omfattande källa till fel under projektets gång. Glapp är vanligt och 

väldigt frustrerande men allvarligare är att breadboardet ibland leder fel alternativt skapar så 

mycket störningar att signalen överförs direkt mellan sändar- och mottagardelarna vilket 

slutade med att separata breadboards fick användas för sändar- och mottagardelarna. 

Märkbara förluster i ledarna som används för att koppla på breadboardet påverkade 

beräkningarna av förstärkningar med mera förutom att de även verkade fungera som antenner 

vid några tillfällen. 

När mjukvaran hade nått ett fungerande stadium upptäcktes att den inbyggda klockan i 

processorn inte är särskilt exakt, vid mätningar på ett och samma avstånd kunde värdet den 

hann räkna till skilja sig med ± 300 cykler från medelvärdet. Med en klockfrekvens på 8 MHz 

och ljudhastighet på 340 m/s motsvarar det ungefär ±6,5 mm. Detta är anledningen till att ett 

rullande medelvärde infördes i programmet. 

Förslag till förbättringar 

spänningsmatningen 
Det är troligt att spänningsmatningen från elnätet har genererat en stor del av störningarna 

som har vållat problem. För att eliminera detta borde en extern spänningskälla ha byggts i ett 

tidigt skede av projektet som klarar av att leverera ±5 respektive ±9 volt. Detta för att behålla 

möjligheten att mata sändardelen med högre spänning. 
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Mottagardelen 

För att eliminera störningarna mellan VCC och GND bör mottagaren kopplas i 

differenskoppling. 

En lösning för att få bort DC efter OP-förstärkarna bör läggas till för att minimera risken att 

en offset förstärks så mycket i nästa steg att den önskade signalen försvinner. Antingen kan 

OP-förstärkarnas offset null pinnar användas eller så sätts en kondensator in i serie efter varje 

OP-förstärkare eller en kombination av båda lösningarna. 

Eftersom målet med projektet var att få ut maximal räckvidd bör filter, förstärkare och 

schmitt-trigger så långt som möjligt byggas med variabla resistorer för att kunna optimera det 

slutliga systemet eftersom det troligen inte är samma störningar på det färdiga kortet som vid 

utvecklingen på breadboard. 

Sändardelen 

I och med störningarna som uppkom när H-bryggan matades med högre spänning än 5 volt 

borde den bytas ut mot en modul kapabel att generera en ren sinusvåg med bestämt antal 

perioder. T ex skulle en oscillator kunna konstrueras. 

Kretskortet 

Kretskortet bör ha möjlighet att kunna koppla in en JTAG. 

Det bör konstrueras med ett GND-plan och ett VCC-plan för att förbättra 

spänningsmatningen. 

mätpinnar bör placeras på lämpliga platser för att underlätta kontroll av signaler, t ex mellan 

varje steg på mottagarsidan. 

Övrigt 

Något jag aldrig hann testa var att försöka minska mottagarens känslighetsområde i sidled. 

Detta skulle kunna genomföras genom att skapa ett litet rör som sticker ut kanske 2-3 cm till 

mottagaren av material som dämpar frekvenser runt 40 kHz. Att göra samma sak på 

sändardelen försämrar troligen enbart räckvidden då man får diffraktion vid mynningen. 

Slutsatser 
Det är lättare sagt än gjort att bygga en avståndsmätare som använder reflekterat ultraljud, 

Murphys lag gäller i allra högsta grad vid analoga konstruktioner. Den största svårigheten har 

utan tvekan varit på mottagarsidan. Även om målet med projektet i efterhand ter sig som en 

utopi har det varit väldigt lärorikt att bygga i princip allting själv från grunden. Min förståelse 

för vilka problem man kan stöta på vid utveckling av en prototyp och hur de kan hanteras har 

ökat markant under projektets gång. 
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Bilagor 

1. Datablad 

CA3140E 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/da3140_Datasheet_EN.pdf 

CA3130E 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/da3140_Datasheet_EN.pdf 

A3951SW 

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55108/ALLEGRO/A3951SW.html 

DMC16207 

http://www.infidigm.net/projects/dtmf/16207cae.pdf 

UTT4010 

http://www.infidigm.net/projects/dtmf/16207cae.pdf 

UTR4010 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07302904.pdf 

 

 

2. Kostnadsredovisning 

Antal Komponent Pris/styck Pris totalt 

1 Atmega16 70 70 

1 UTT4010 41 41 

1 UTR4010 41 41 

1 A3951SW ? ? 

1 CA3140E 18 18 

1 CA3130E 17 17 

1 DMC16207 ? ? 

1 Kretskortslaminat 50 50 

1 Diverse motstånd, kondensatorer, kontakter etc 100 100 

Totalt 337 kr exkl H-brygga och LCD 

  

http://www.sensorsmag.com/sensors/acoustic-ultrasound/choosing-ultrasonic-sensor-proximity-or-distance-measurement-825
http://www.sensorsmag.com/sensors/acoustic-ultrasound/choosing-ultrasonic-sensor-proximity-or-distance-measurement-825
http://www.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/da3140_Datasheet_EN.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/da3140_Datasheet_EN.pdf
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55108/ALLEGRO/A3951SW.html
http://www.infidigm.net/projects/dtmf/16207cae.pdf
http://www.infidigm.net/projects/dtmf/16207cae.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07302904.pdf
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3. Använda portpinnar hos AVR:en 

PORTPINNE FUNKTION 

PB0 Ingång från mottagare 

PB3 Utgång till sändare 

PD6 Ingång från mottagare 

PA2-7 LCD 

PC0,1,4,6-7 LCD 
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4. Elektroniska ritningar – kretsschema/layout 

Detta är de ritningar som kretskortet tillverkades av, efter tillverkning drogs R8 om så att den gick 

mellan RESET och VCC. Två jumpers lades även till för MISO och MOSI på J2 eftersom Multisim hade 

ändrat namn på kontakterna (blåa ledningar, se bilaga 5). 
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5. Det färdiga kretskortet 

 

 



16 
 

6. 4:e ordningens MFT-bandpassfilter 

 

7. Frekvenskaraktäristik för 4:e ordningens MFT-bandpassfilter 
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8. Ritning av fäste för högtalare 
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Sammanfattning	  	  
Denna	   uppsats	   är	   en	   redogörelse	   för	   det	   individuella	   projektet	   i	   kursen	  

Fördjupningsarbete	  i	  Mekatronik.	  Uppsatsen	  kommer	  att	  redogöra	  för	  utvecklandet	  

av	   produkten	   ”Temperaturangivare	   för	   motorvärmare	   med	   Bluetooth	  

kommunikation”.	   Läsaren	   får	   även	   ta	   del	   av	   en	   teknisk	   fördjupning	   inom	  

Bluetoothteknologin.	   Detta	   projekt	   resulterade	   i	   en	   fristående	   produkt	   som	  mäter	  

temperaturen	   hos	   en	   bilmotor	   och	   skickar	   denna	   information	   via	   Bluetooth	   till	  

användaren.	   Syftet	   är	   att	   effektivisera	   det	   vardagliga	   användandet	   av	  

motorvärmaren	  så	  man	  inte	  ”eldar	  åt	  kråkorna”	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  spara	  elektricitet.	  

Uppsatsen	  avslutas	  med	  reflektioner	  och	  utvärdering	  av	  projektet.	  	  	  	  	  

	  

Abstract	  
This	   essay	   is	   a	   report	   for	   the	   individual	   projekt	   within	   the	   course	  

”Fördjupningsarbete	   i	  Mekatronik”	  (Special	  project	   in	  mechatronics).	  The	  essay	  will	  

explain	  the	  developement	  of	  the	  product	  ”Temperature	  indicator	  for	  engine	  warmer	  

with	  Bluetooth	  communication”.	  The	  reader	  will	  take	  part	  of	  a	  thorough	  description	  

of	   Bluetooth	   technology.	   This	   project	   resulted	   in	   a	   stand	   alone	   product	   that	  

measures	  the	  temperature	  at	  the	  engine	  and	  sends	  the	  information	  via	  Bluetooth	  to	  

the	  user.	  The	  purpose	  is	  to	  improve	  peoples	  everyday	  use	  of	  the	  engine	  warmer.	  The	  

thought	  is	  that	  this	  should	  be	  done	  by	  providing	  the	  user	  with	  the	  information	  of	  the	  

heating	   process	   and	   result	   in	   a	  more	   efficient	   use	   of	   the	   heater	   and	   thereby	   save	  

electricity.	  The	  report	  will	  end	  by	  some	  reflections	  on-‐	  and	  evalution	  of	  the	  project.	  	  	  	  	  	  
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1.	  Inledning	  

Bluetooth	  eller	  Blåtand	  är	  en	  trådlös	  kommunikation	  vars	  syfte	  är	  att	  ersätta	  sladdar	  

som	   vi	   ofta	   finner	   på	   hörlurar,	   tangentbord	   eller	   i	   skrivaren.	   Små	   elektroniska	  

produkter	   kräver	   ofta	   trådlös	   kommunikation	   och	   då	   är	   Bluetooth	   ett	   vanligt	  

alternativ.	  Teknologin	  erbjuder	  säker	  trådlös	  kommunikation	  över	  korta	  avstånd	  och	  

med	   låg	   strömförbrukning1.	   I	   denna	  uppsats	   kommer	   processen	  bakom	  produkten	  

”Temperaturangivare	   för	   motorvärmare	   med	   Bluetooth	   kommunikation”	   att	  

redogöras.	  Detta	  görs	   i	   flera	   steg	  och	  uppsatsen	   inleds	  med	  en	   teoretisk	  bakgrund	  

för	   Bluetoothteknologin	   för	   att	   öka	   förståelsen	   hos	   läsaren.	   Därefter	   följer	   en	  

redogörelse	   för	   det	   praktiska	   förfarandet	   vid	   framställningen	   av	   produkten	   och	  

denna	  uppsats	  avlutas	  med	  reflektioner	  och	  utvärdering	  av	  projektets	  gång.	  	  

	  

1.1	  Information	  till	  läsaren	  

Texten	   i	   denna	   uppsats	   är	   skriven	   på	   svenska	   men	   använder	   frekvent	   engelsk	  

terminologi.	  Det	  finns	  en	  medvetenhet	  om	  att	  detta	  skapar	  en	  förvirring	  för	  läsaren	  

men	   uppsatsen	   har	   ändå	   valts	   att	   genomföra	   på	   detta	   vis	   för	   att	   slippa	  

språkförbistringar	  vid	  översättning.	  	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth	  
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2.	  Bluetooth	  tekniken	  

2.1	  Introduktion	  till	  Bluetooth	  	  

Bluetooth	   är	   en	   öppen	   trådlös	   kommunikation	   för	   datakommunikation	  mellan	  

enheter	   över	   korta	   distanser.	   Bluetooth	   tekniken	   är	   inbyggd	   i	   en	   stor	   mängd	  

olika	   produkter	   såsom	   telefoner,	   bilar,	   datorer	   och	   mätinstrument.	   Tekniken	  

bygger	  på	  radiovågor	  på	  samma	  sätt	  som	  TV	  och	  radio	  men	  är	  avsedd	  för	  kortare	  

avstånd2.	  	  

	  

När	   man	   pratar	   om	   Bluetooth	   eller	   att	   en	   produkt	   har	   Bluetooth	   avser	   man	  

hårdvaran	  bestående	  av	  ett	  litet	  datachip	  som	  innehåller	  en	  Bluetoothradio	  och	  

en	  mjukvara	   som	  möjliggör	   ihopparandet	  med	  andra	  enheter3.	  Grundidén	  med	  

Bluetooth	   är	   att	   trådlöst	   ersätta	   kablar	   för	   produkter	   såsom	   tangentbord,	  

headset	   och	   skrivare.	   Fördelarna	   hos	   Bluetooth	   är	   att	   den	   är	   tillförlitlig,	   säker	  

och	   enkel.	   Vidare	   är	   tekniken	   billig	   och	   drar	   lite	   ström	   vilket	   gör	   den	   väldigt	  

lämpad	   för	  små	  enheter.	  Dessa	   fördelar	  har	  gjort	  att	  Bluetooth	   teknologin	   idag	  

återfinns	  i	  mer	  än	  en	  miljard	  enheter	  och	  används	  av	  mer	  än	  15	  000	  företag4.	  	  	  	  	  

	  

Tekniken	  Bluetooth	  bygger	  på	  korta	   radiovågor	   i	  det	   licensfria	   ISM	  (Industrial,	  

Scientific	  and	  Medical)	  bandet	  2400-‐	  2480	  MHZ	  och	  beroende	  på	  effektklassen	  

kan	   räckvidden	   för	   denna	   kommunikation	   variera	   mellan	   10	   och	   100	   meter.	  

Tekniken	   bygger	   på	   en	   radioteknik	   med	   frekvenshopp	   som	   innebär	   att	   man	  

snabbt	   skiftar	   en	   ”carrier”	   bland	   många	   frekvensband 5 .	   Carriern	   är	   en	  

elektromagnetisk	   våg	   som	   regleras	   med	   hjälp	   av	   en	   insignal	   för	   att	   skicka	  

information 6 .	   Hur	   carriern	   fördelas	   bland	   frekvensbanden	   bestäms	   av	   en	  

slumpningsalgoritm	  som	  är	  känd	  för	  både	  överföraren	  och	  mottagaren.	  	  	  

	  

Enheterna	   som	  kommunicerar	  har	   en	  mästare/slav	   relationen	   som	   innebär	   att	  

mästaren	   initierar	   kommunikationen	   och	   den	   enhet	   som	   agerar	   slav	  

responderar.	  Förhållandet	  mästare	  slav	  är	  inte	  statiskt	  utan	  kan	  variera,	  det	  vill	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.bluetooth.com/Pages/Fast-‐Facts.aspx	  
3	  http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx	  
4	  http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx	  
5	  http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-‐hopping_spread_spectrum	  
6	  http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave	  
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säga	  en	  enhet	   som	  agerat	  mästare	  kan	  sedan	  komma	  att	  vara	   slav.	  En	  mästare	  

kan	   ha	   flera	   så	   kallade	   slavar	  men	   en	   slav	   kan	   endast	   ha	   en	  mästare7.	   För	   att	  

förtydliga	   hur	   relationen	  mellan	  Bluetoothenheter	   fungerar	   illustreras	  med	   ett	  

exempel;	   En	   dator	   med	   en	   inbyggd	   Bluetooth	   fungerar	   som	   mästare	   åt	  

exempelvis	   det	   trådlösa	   tangentbordet	   som	   är	   kopplat	   till	   datorn.	   Eftersom	  

datorn	  agerar	  mästare	  är	  det	  möjligt	   för	  den	  att	  ha	   fler	   slavar	  och	  därför	  även	  

vara	  kopplad	  till	  ett	  trådlöst	  headset.	  Mästaren	  bestämmer	  vilken	  slav	  som	  skall	  

adresseras	  och	  alla	  slavar	  som	  tillhör	  mästaren	  ”söker”	  efter	   instruktioner	   från	  

mästaren.	   En	   mer	   ingående	   teknisk	   och	   teoretisk	   förklaring	   för	   förloppet	   och	  

hårdvaran	  följer	  under	  2.3	  –	  Teknisk	  fördjupning.	  

	  

2.2	  Bluetooth	  Historik	  

Startskottet	  för	  Bluetooth	  var	  ett	  projekt	  på	  Ericsson	  Mobile	  Communications	  under	  

90-‐talet.	   1997	   inleddes	   ett	   samarbete	   med	   Intel	   för	   fortsatt	   utveckling	   och	   året	  

därpå	   bildades	   Bluetooth	   Special	   Interest	   Group	   (SIG)	   för	   att	   vidareutveckla	   och	  

försvara	   Bluetooth	   teknologins	   ställning 8 .	   Gruppen	   bestod	   då	   av	   företag	   från	  

telekom,	   dator,	   nätverk,	   industriell	   automatisering	   och	   mobilindustrin.	   Målen	   för	  

denna	   grupp	   var	   att	   ersätta	   kabelteknologin	   samt	   möjliggöra	   snabb	   röst-‐	   och	  

dataöverföring.	  År	  1999	   introduceras	  Bluetooth	  1.0	  på	  marknaden.	  Sedan	  dess	  har	  

en	   ny	   standard	   släppts	   med	   ett	   par	   års	   mellanrum	   och	   snart	   ska	   Bluetooth	   4.0	  

introduceras9.	  

	  

2.3	  Teknisk	  fördjupning	  

2.3.1	  Introduktion	  

Det	  finns	  två	  typer	  av	  trådlös	  Bluetooth	  teknologi;	  ”Basic	  Rate”	  ,förkortat	  BR,	  är	  den	  

ena	  och	  den	  andra	  ”Low	  Energy”,	  förkortat	  (LE).	  De	  båda	  systemen	  innefattar	  några	  

grundfunktionaliteter	   som	   device	   discovery,	   connection	   establishment	   och	  

connection	   mechanisms.	   Basic	   Rate	   erbjuder	   möjligheten	   till	   Enhanced	   data	   rate	  

(EDR),	   Alternate	  Media	   Access	   Control	   (MAC)	   och	   Physical	   (PHY)	   layer	   extensions.	  

Med	   Enhanched	   Data	   Rate	   uppnås	   hastigheter	   på	   omkring	   3	   Mbts,	   motsvarande	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth	  
8	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth	  
9	  http://www.bluetomorrow.com/about-‐bluetooth-‐technology/history-‐of-‐bluetooth/bluetooth-‐history.html	  
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hastighet	  för	  Basic	  Rate	   ligger	  omkring	  720	  Kbps10.	  Variationen	  inom	  Bluetooth	  gör	  

den	   till	   en	   användbar	   teknik	   i	   flertalet	   situationer.	   Exempel	   är	   ”Low	   Energy	  

Bluetooth”,	   som	   förvisso	   erbjuder	   något	   lägre	   överföringshastighet,	  men	   har	   lägre	  

strömförbrukning	  och	  kostnad	  vilket	  lämpar	  sig	  för	  små	  mobila	  enheter.	  	  

De	   båda	   typerna	   är	   kompatibla,	   det	   vill	   säga	   att	   ett	   Basic	   Rate	   system	   kan	  

kommunicera	   med	   ett	   Low	   Energy	   och	   vice	   versa11.	   I	   denna	   tekniska	   fördjupning	  

kommer	   fokus	   ligga	   på	   Basic	   Rate,	   och	   inte	   Low	   Energy,	   typen	   då	   dessa	   två	   typer	  

endast	   skiljer	   sig	  marginellt	  åt	  och	  den	   förstnämnda	  duger	  utmärkt	   för	  att	   förklara	  

teorin	  bakom	  teknologin.	  	  

	  

Bluetooth	   systemet	   består	   av	   en	   Host	   (värd)	   och	   en	   eller	   flera	   controllers	  

(kontrollörer).	  En	  Host	  definieras	  som	  en	  logisk	  enhet	  för	  alla	  nivåer	  under	  icke	  kärn	  

profilen	  och	  nivåerna	  över	  Host/Cotroller	  Interface,	  en	  controller	  är	  i	  sin	  tur	  en	  logisk	  

enhet	   definierad	   för	   alla	   nivåer	   under	   Host/Controller	   Interface	   (HCI).	   HCI	   är	   en	  

standardiserad	  kommunikation	  mellan	  en	  Host	  och	  en	  Controller.	  Kommunikationen	  

kan	  ske	  med	  olika	  transport	  nivåer	  och	  det	  enda	  som	  skiljer	  dem	  åt	  är	  deras	  fysiska	  

gränssnitt,	  ett	  exempel	  Host/Controller	  interface	  är	  USB	  i	  en	  PC12.	  	  	  Det	  finns	  i	  sin	  tur	  

primära	   och	   sekundära	   Controllers.	   En	   Bluetooth	   implementation	   innehåller	   en	  

primär	  Controller	  och	  möjligen	  en	  eller	  flera	  sekundära13.	  	  

	  

Basic	   Rate	   och	   Enhanced	   Data	   Rate	   radio	   är	   verksamt	   inom	   det	   olicensierade	  

Industrial,	   Scientific	   and	   Medical	   (ISM)	   bandet	   på	   2.4	   GHz.	   Systemet	   bygger	   på	  

frekvenshoppteknik	  med	  1600	  hopp	  per	   sekund	   vilket	   används	   för	   att	   skydda	  mot	  

störningar14.	  Under	  användning	  är	  en	  fysisk	  kanal	  delad	  av	  en	  grupp	  enheter	  som	  är	  

synkroniserade	   till	   en	   klocka	   som	   styr	   frekvenshoppsmönstret,	   denna	   enhet	   som	  

utgör	   synkroniserings	   referens	   benämns	   som	   ”Master”.	   Alla	   enheter	   som	   är	  

kopplade	  till	  ”the	  Master”	  klockan	  är	  kända	  som	  ”Slaves”.	  En	  grupp	  enheter	  som	  är	  

sammankopplade	  på	  detta	  sätt	  formar,	  vad	  man	  kallar,	  ett	  ”Piconet”	  som	  är	  grunden	  

inom	   Bluetooth	   kommunikation.	   Enheter	   inom	   ett	   Piconet	   använder	   sig	   utav	   ett	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1	  
11	  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth	  
12	  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_protocols#Host.2Fcontroller_interface_.28HCI.29	  
13	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1	  
14	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth	  
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specifikt	   hoppmönster	   som	   bestäms	   med	   hjälp	   av	   en	   algoritm	   som	   återfinns	   i	  

speciella	   fält	   i	   Bluetoothadressen.	   Hoppmönstret	   bestäms	   av	   en	   konstruerad	  

slumpfunktion	   och	   hoppen	   sker	  mellan	   79	   frekvenser	   skilda	  med	   1	  MHz	   inom	  det	  

tidigare	   nämnda	   ISM	   bandet15.	   Genom	   bredden	   av	   frekvenser	   har	   man	   kunnat	  

anpassa	   hoppen	   på	   så	   sätt	   att	   man	   kan	   undvika	   frekvenser	   som	   används	   av	  

konkurrerande	   icke	   hoppande	   enheter	   vilket	   skapar	   Bluetooths	   goda	   förmåga	   att	  

samverka	   med	   dessa	   produkter.	   Den	   fysiska	   kanal	   som	   upprättas	   kan	   delas	   in	   i	  

underkategorin	   tidsenheter	   som	   är	   kända	   som	   ”Slots”.	   Data	   som	   skickas	   mellan	  

Bluetoothenheter	   skickas	   i	   små	   paket	   som	   placeras	   inom	   dessa	   ”Slots”.	  

Frekvenshoppen	  sker	  mellan	  skickandet	  och	  mottagandet	  av	  dessa	  paket.	  	  

	  

2.3.2	  Data	  transport	  architecture	  

Vid	   sammankopplandet	   av	   två	   eller	   flera	   Bluetoothenheter	   upprättas	   inte	   bara	   en	  

fysisk	   länk	   utan	   flertalet	   nivåer	   av	   länkar	   och	   kanaler	   av	   hierarkiskt	   slag	   med	  

tillhörande	   kontrollprotokoll.	   Dessa	   länkar	   och	   kanaler	   innefattar	   fysiska	   kanaler,	  

fysiska	   länkar,	   logisk	   transport,	   logisk	   länk	   och	   en	   L2CAP	   kanal.	   Bilden	   nedan	  

illustrerar	  hur	  dessa	  nivåer	  är	  sammansatta.	  

	  

	  
Illustrerar	  de	  tre	  kategorierna	  av	  lager.	  

	  

Fysiska	  kanaler	  

Det	  lägsta	  lagret	  i	  Bluetooth	  system	  är	  den	  fysiska	  kanalen.	  En	  fysisk	  Bluetoothkanal	  

kännetecknas	   av	   en	   PHY	   (physical	   layer)	   frekvens	   kombinerat	   med	   temporära	  

parametrar.	  För	  att	  två	  enheter	  ska	  kunna	  kommunicera	  på	  detta	  vis	  måste	  de	  båda	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1	  
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ha	   samma	   PHY	   frekvens	   vid	   samma	   tidpunkt	   och	   befinna	   sig	   på	   ett	   relativt	   nära	  

avstånd.	   Eftersom	   att	   antalet	   radiofrekvenser	   är	   begränsade	   förekommer	   det	  

oavsiktligt	   att	   olika	   enheter	   befinner	   sig	   på	   samma	   frekvensband.	   För	   att	   dessa	  

enheter	   inte	   ska	   störa	   varandra	   innehåller	   varje	   paket	   av	   information	   en	   ”access	  

code”	   som	   ser	   till	   att	   endast	   avsiktlig	   kommunikation	   sker.	   Vid	   Bluetooth	  

användande	  är	   fyra	  Basic	  Rate/Enhanced	  data	   rate	   (BR/EDR)	  kanaler	  aktiva.	  Två	  av	  

dessa	  fysiska	  kanaler	  används	  för	  kommunikation	  mellan	  enheter	   i	  samma	  Piconet.	  

De	  två	  återstående	  används	  för	  att	  söka	  efter	  Bluetooth	  enheter	  och	  att	  ansluta	  sig	  

till	  dem.	  En	  Bluetooth	  enhet	  kan	  dock	  endast	  använda	  en	  fysisk	  kanal	  åt	  gången	  och	  

hoppar	   därför	   konstant	   mellan	   kanalerna.	   Detta	   möjliggör	   till	   exempel	   att	   en	  

Bluetoothenhet	   kan	   vara	   kopplad	   till	   flera	   Piconets	   samtidigt	   eftersom	  den	  endast	  

gör	   en	   aktivitet	   i	   taget16.	   När	   en	   Bluetoothenhet	   är	   synkroniserad	   med	   tiden,	  

frekvensen	  och	  access	  coden	  till	  en	  fysisk	  kanal	  sägs	  den	  vara	  sammankopplad	  även	  

om	  den	  inte	  skickar	  eller	  tar	  emot	  information17.	  	  

	  

Fysiska	  länkar	  

En	  fysisk	  länk	  innebär	  en	  basbandskoppling	  mellan	  Bluetoothenheter.	  En	  fysisk	  länk	  

är	  alltid	  sammankopplad	  med	  en	  fysisk	  kanal.	  En	  fysik	  länk	  identifieras	  genom	  att	  se	  

till	  den	  fysiska	  kanal	  den	  tillhör18.	  	  	  	  

	  

Logiska	  länkar	  och	  logiska	  överföringar	  

En	   uppsjö	   av	   logiska	   länkar	   finns	   tillgängligt	   för	   att	   stödja	   olika	   applikationers	  

transportkrav.	   Likt	   fysiska	   länkar	   är	   kopplade	   till	   fysiska	   kanaler	   är	   logiska	  

överföringar	   kopplade	   till	   logiska	   länkar.	   Dessa	   logiska	   transporter	   har	   olika	  

egenskaper	   så	   som	   flödeskontroll,	   upprepningsmekanismer,	   beteendeschema	   och	  

sekvensnumrering.	  Logisk	  transport	  sker	  i	  ”packet	  header”	  eller	  i	  ”payload	  header”	  ,	  

detta	  kommer	  omnämns	  senare	  i	  denna	  uppsats19.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  156	  
17	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  155	  
18	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  164	  
19	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  167	  



	   10	  

L2CAP	  (Logicall	  ink	  control	  and	  adaptation	  protocol)	  kanaler	  

Dessa	   kanalers	   huvudsyfte	   är	   att	   skapa,	   konfigurera	   och	   inaktivera	   kanaler	   för	  

informationsöverföring	  men	  har	  också	  i	  uppgift	  att	  schemalägga	  och	  prioritera	  data	  

enheter	   från	   kanal	   klienter	   till	   logiska	   länkar.	   Om	   en	   HCI	   är	   i	   drift	   är	   det	   L2CAP	  

kanalers	   uppgift	   att	   segmentera	   och	   anpassa	   ”service	   data	   units”	   för	   basbands-‐	  

kapaciteten20.	  Mer	  om	  dessa	  funktioner	  följer	  senare	  i	  denna	  uppsats21.	  

	  

	  

	  

	  
	   Figuren	  illustrerar	  en	  Bluetooth	  Kontroller22.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  176	  
21	  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_protocols	  
22	  
http://www.google.com/imgres?q=bluetooth+core+system+architecture&um=1&hl=sv&client=safari&sa=N&rls=en&bi
w=1024&bih=944&tbm=isch&tbnid=qJHIhJsmyrMwgM:&imgrefurl=http://developer.bluetooth.org/KnowledgeCenter/
TechnologyOverview/Pages/Core.aspx&docid=n6tOidIVE1URYM&imgurl=http://developer.bluetooth.org/SiteCollection
Images/Controller.jpg&w=400&h=465&ei=VphtT9mTGoOK4gTglYjAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=99&vpy=128&dur=361
&hovh=242&hovw=208&tx=137&ty=139&sig=102094757906709341300&page=1&tbnh=139&tbnw=120&start=0&nds
p=25&ved=1t:429,r:0,s:0	  
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”The	  Bluetooth	  Core	  system”	  erbjuder	  ett	  antal	  olika	  vägar	  för	  trafik.	  I	  bilden	  nedan	  

illustreras	  dessa	  med	  högre	  nivåer	  till	  vänster	  och	  lägre	  till	  höger.	  	  

	  

	  
Bluetooth	  Core	  and	  Application23	  

	  

I	  de	  grå	  rektangulära	  ruterna	  visas	  de	  centrala	  ”carriers”	  som	  är	  tillgänliga.	  

Första	  delen	  av	  namnet	   i	  de	  grå	  rutorna	  är	  den	   logiska	  transport	  som	  används	  och	  

därefter	   anges	   typ	   av	   trafik	   (C	   innebär	   control	   link,	   u=user	   data,	   s=	   stream	   links).	  

Denna	   data	   visar	   endast	   vad	   som	   kommer	   till	   Bluetooth	   core	   system,	   den	  

ursprungliga	  data	  som	  skickas	  kan	  vara	  i	  annat	  format.	  Det	  finns	  Framed	  Data	  Traffic	  

som	  L2CAP	  arbetar	  med	  vilket	  innebär	  en	  ram	  orienterad	  överföring	  för	  asynkron	  	  	  

och	   isokron	   användardata.	   Applikationen	   skickar	   data	   i	   varierande	   ramstorlek	   till	  

L2CAP	  som	  levererar	  dessa	  i	  samma	  form	  till	  den	  motsvarande	  trådlösa	  enheten.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  146	  
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Vidare	   finns	   det	   även	   Unframed	   data	   traffic	   som	   används	   om	   en	   applikation	   inte	  

kräver	   att	   data	   skickas	   ram	   orienterat,	   till	   exempel	   om	   den	   redan	   innehåller	  

strömmande	   ramverk,	   kan	   den	   sändas	   direkt	   med	   hjälp	   av	   en	   ”baseband	   logical	  

link”.	   Applikationen	   kommer	   välja	   den	   bäst	   lämpade	   logiska	   länken	   för	  

kommunikation	  när	  kontakten	  etableras.	  	  	  	  ”The	  Bluetooth	  core	  system”	  stödjer	  data	  

som	  är	  isokron	  och	  av	  konstant	  hastighet	  eller	  genom	  användandet	  av	  en	  SCO-‐s	  eller	  

eSCO-‐s	  logisk	  länk.	  Dessa	  länkar	  reserverar	  fysisk	  bandbredd	  och	  skapar	  en	  konstant	  

överföringshastighet	  som	  ställts	  in	  efter	  ”Piconet	  Clock”	  det	  vill	  säga	  Hostens	  klocka	  

och	   upprättas	   vid	   kanal	   etableringen.	   SCO	   och	   eSCO	   stödjer	   inte	   multipla	   logiska	  

länkar	  eller	  vidare	  nivåkommunikation	  inom	  Bluetooth	  kärnan.	  	  

	  

	  
Översikt	  av	  överföringsarkitekturen	  och	  hierarkin	  hos	  enheter24.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  	  p	  151	  
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Nedan	   följer	   en	   bild	   som	   visar	   ”The	   general	   packet	   structure”	   hos	   Basic	  

Rate/Enhanced	  Data	  Rate	  (BR/EDR)	  kommunikation.	  

	  

	  
BR/EDR	  ”Packet	  structure”25.	  

	  

Information	   som	   skickas	   mellan	   Bluetoothenheter	   skickas	   i	   små	   paket.	   Alla	   paket	  

som	  skickas	  mellan	  enheter	   innehåller	  en	  kanalkod	  som	  används	   för	  att	   identifiera	  

kommunikation	   på	   specifika	   fysiska	   kanaler	   och	   samtidigt	   utesluta	   eller	   ignorera	  

paket	   som	  råkar	  verkar	   inom	  samma	   frekvensområde	  på	  samma	   fysiska	  kanal.	  Det	  

finns	   ingen	   specifik	   del	   av	   BR/EDR	   paketet	   som	   innehåller	   informationen	   om	   den	  

fysiska	   länken,	   logiska	   överföringen	   eller	   logiska	   länken	   utan	   ”The	   packet	   header”	  

bär	   på	   den	   informationen.	   ”The	   Payload	   Header”	   är	   närvarande	   i	   alla	   paket	   med	  

logisk	  överföring	   som	  stödjer	   flera	   logiska	   länkar.	   ”The	  Payload	  Header”	   innehåller	  

vidare	   längden	   och	   en	   logisk	   identifieringslänk	   för	   ”Payloaden”.	   Den	   oftast	   sist	  

förekommande	  delen	  bestående	  av	  ”Payload”	  är	  den	  som	  sänder	  användardata.	  

	  

2.3.3	  Core	  system	  architecture	  

I	  detta	  avsnitt	  av	  rapporten	  kommer	  nedanstående	  bild	  utförligt	  förklaras	  för	  att	  ge	  

läsaren	  en	  god	  bild	  över	  hur	  arkitekturen	  ser	  ut	  för	  Bluetooth.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  152	  
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Figurer	  illustrerar	  arkitekturen	  bakom	  Bluetooth26.	  

	  

2.3.4	  Host	  architectual	  blocks	  

Chanel	   Manager	   ansvarar	   för	   att	   skapa,	   sköta	   och	   stänga	   L2CAP	   kanaler	   för	  

transport	   av	   serviceprotokoll	   och	   strömming	   av	   användardata.	   ”The	   chanel	  

manager”	  använder	  L2CAP	  protokollet	  för	  att	  interagera	  med	  kanalstyrningen	  för	  att	  

skapa	  dessa	  L2CAP	  kanaler	  och	  koppla	  dem	  samman	  med	  de	  rätta	  enheterna27.	  	  

	  

L2CAP	  Resource	  manager	  har	  som	  uppgift,	  vilket	  namnet	   tyder	  på,	  att	   reglera	  och	  

distribuera	  L2CAP	  resurser	  så	  att	  det	  alltid	  finns	  bandbredd	  och	  möjlighet	  att	  buffra	  

data28.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p.137	  
27	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  	  p	  140	  
28	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  140	  
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Security	   Manager	   Protocol	   är	   ett	   protokoll	   som	   används	   av	   sammankopplade	  

enheter	   vilket	   sker	   över	   en	   dedikerad	   L2CAP	   kanal.	   Informationen	   som	   skickas	   är	  

krypterings-‐	   och	   identifieringsnycklar	   för	   att	   garantera	   säkerheten	   för	   den	  

information	  som	  skickas29.	  	  

	  

Attribute	   Protocol	   (ATT)	   möjliggör	   att	   läsa	   och	   skriva	   värden	   och	   attribut	   till	   en	  

ihopparad	  enhet	  via	  ATT	  servrar.	  Kommunikationen	  mellan	  enheter	  sker	  mellan	  en	  

attributserver	  och	  attribut	  klient30.	  	  

	  

AMP	   Manager	   Protocol	   interagerar	   direkt	   med	   andra	   AMP	   managers	   hos	   andra	  

enheter	   i	   kontroll	   syfte.	   AMP	   är	   ansvarig	   för	   upptäckten	   av	   andra	   enheter	   och	  

avgörandet	   för	   deras	   tillgänglighet.	   AMP	   managern	   samlar	   information	   om	  

fjärrstyrda	   AMP,	   med	   hjälp	   av	   en	   dedikerad	   L2CAP	   kanal,	   som	   används	   för	   att	  

upprätta	  AMP	  fysiska	  länkar31.	  	  

	  

Generic	   Attribute	   Profile	   (GATT)	   representerar	   funktionaliteten	   hos	   ”attribute	  

server”.	   Blocket	   innehåller	   gränssnitt	   för	   upptäckt,	   läsning	   och	   skrivning	   av	  

tjänsteegenskaper32.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Generic	   Acess	   Profile	   (GAP)	   representerar	   grundfunktionaliteterna	   hos	   Bluetooth	  

moduler	   såsom	   olika	   modes	   och	   tillgänglighets	   procedurer	   som	   används	   av	  

överföring	  och	  protokoll33.	  

	  

2.3.5	  BR/EDR/LE	  Controller	  architectural	  blocks	  

Device	   Manager	   styr	   en	   Bluetooths	   alla	   operationer	   som	   inte	   är	   kopplade	   till	  

dataöverföring.	  Exempel	  på	  en	  funktion	  är	  kontakt	  med	  andra	  moduler	  innefattande	  

uppkopplandet	   och	   identifierandet.	   Device	   managern	   styr	   också	   en	   enhets	  

egenskaper	  såsom	  namn	  och	  sparade	  länkade	  nycklar.34.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  140	  
30	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  141	  
31	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  141	  
32	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  141	  
33	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  141	  
34	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  142	  
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Link	   Manager	   kommunicerar	  med	   andra	   Link	  Managers	   genom	   Link	  management	  

protocol	  (LMP)	  och	  styr	  utförandet,	  modifieringen	  och	  upphörandet	  av	  logiska	  länkar	  

och	  vid	  behov	  deras	  logisk	  tillhörande	  överföring35.	  

	  

Baseband	   Resource	   Manager	   ansvarar	   för	   all	   tillgång	   till	   radiokommunikationen.	  

Den	   har	   två	   huvudsakliga	   uppgifter.	   Den	   första	   är	   att	   förse	   alla	   synkroniserade	  

enheter	   med	   tid	   på	   de	   fysiska	   kanalerna.	   Den	   andra	   är	   att	   förhandla	  

tillgångskontrakt	  med	  dessa	  enheter.	  Genom	  ”kontrakten”	  utlovas	  en	  enhet	  en	  viss	  

tid	  på	  de	   fysiska	  kanalerna.	  Detta	  kontrakt	  med	  schemaläggning	  måste	  ske	   för	  alla	  

enheter	  som	  behöver	  använda	  den	  primära	  kontrollanten.	  Detta	  måste	  alltså	  ske	  för	  

att	  information	  ska	  kunna	  skickas36.	  	  

	  

Link	  Controller	  är	  ansvarig	  för	  kodningen	  och	  avkodningen	  av	  Bluetooth	  data-‐paket	  

som	  skickas	  via	  den	  fysiska	  kanalen,	  logiska	  överföringen	  och	  logiska	  länken37.	  	  

	  

PHY	   är	   ansvarig	   för	   skickandet	   och	  mottagandet	   av	   data-‐paket	   som	   skickas	   i	   den	  

fysiska	  kanalen.	  En	  kontrollväg	  mellan	  basbandet	  och	  PHY	  blocket	  tillåter	  basbandet	  

att	   kontrollera	   tiden	  och	   frekvensen	  av	   ”carriern”.	  Blocket	   transformerar	   sedan	  en	  

ström	  av	  data	  mellan	  den	  fysiska	  kanalen	  och	  basbandet	  i	  nödvändiga	  format38.	  	  

	  

2.3.6	  AMP	  Controller	  architectural	  blocks	  

AMP	   HCI	   är	   det	   logiska	   gränssnittet	  mellan	   AMP	   kontrollerna	   och	   Hosten	   det	   vill	  

säga	  mellan	  L2CAP	  och	  AMP	  managern.	  HCI	  nivån	  används	  när	  AMP	  kontrollerna	  och	  

Hosten	  är	  fysiskt	  separerade39.	  	  

	  

AMP	   PAL	   är	   AMP	   nivågränssnittet	   mellan	   AMP	   kontrollerna	   och	   Hosten.	   Den	  

översätter	  kommandon	  från	  Hosten	  till	  specifika	  primitiva	  MAC	  kommandon.	  Likaså	  

omvandlar	  den	  MAC	  kommandon	  till	  tolkningsbara	  händelser	  för	  Hosten40.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  142	  
36	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  142	  
37	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  142	  
38	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  143	  
39	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  143	  
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Figuren	  illustrerar	  arkitekturen	  mellan	  AMP	  HCI	  och	  MAC	  gränssnitt41	  	  

	  

AMP	  MAC	   tillhandahåller	  funktioner	  som	  adressering	  och	  mekanismer	  för	  att	  styra	  

och	  komma	  åt	  kanaler.	  Nivån	  är	  mellan	  AMP	  PHY	  och	  AMP	  PAL42.	  

	  

AMP	  PHY	  är	  AMPs	  fysiska	  lager43.	  

	  

2.3.7	  Kommunikation	  

Bluetooth	   enheter	   ingår	   alltid	   i	   ett	   Piconet	   när	   det	   kommunicerar.	   Dessa	   enheter	  

använder	  då	  samma	  fysiska	  kanal	  och	  relationerna	  mellan	  kommunicerande	  enheter	  

är	   alltid	  Master/Slave.	   Som	   tidigare	  nämnt	  möjliggör	   frekvenshoppen	  att	   en	  enhet	  

kan	  ingå	  i	  flera	  piconet	  vilket	  illustreras	  i	  följande	  bild.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  143	  
41	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p.144	  
42	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  144	  
43	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  144	  
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Bluetooth	  piconet	  exempel44.	  

	  

Enhet	   A	   är	   mästare	   och	   kan	   därför	   endast	   ingå	   i	   ett	   piconet.	   B	   och	   C	   använder	  

kanaler	  som	  inte	  utnyttjar	  frekvenshopp	  och	  kan	  därför	  också	  bara	  ingå	  i	  ett	  piconet.	  

Enhet	   E	   däremot	   är	   slave	   i	   två	   piconet	   och	   hoppar	   emellan	   dessa.	   Enhet	   K	   är	   en	  

enhet	  som	  inte	  ingår	  i	  en	  piconet	  och	  genomför	  därför	  en	  inquiry	  scan	  som	  används	  

för	  att	  upptäcka	  andra	  Bluetoothenheter.	  Enhet	  K	  skickar	  förfrågningar	  i	  ”små	  paket”	  

ut	   i	   luften	   och	   andra	   enheter	   som	   har	  möjlighet	   att	   ansluta	   sig	   till	   en	   enhet	   letar	  

efter	   denna	   typ	   av	   förfrågningar.	   För	   detta	   förfarande	   används	   endast	   den	   fysiska	  

kanalen.	  Om	  en	  av	  enheterna	   redan	  är	  uppkopplad	   i	  ett	  piconet	  måste	  detta	   ske	   i	  

balans	  med	  de	  förpliktelser	  enheten	  har	   i	  befintliga	   logiska	  transporteringarna.	  När	  

två	   enheter	   har	   etablerat	   kontakt	   och	   tillhör	   samma	   fysiska	   kanal	   kan	   nya	   logiska	  

kanaler	  etableras	  genom	  användandet	  av	  ”Link	  Managern”,	  detta	  kan	  öppna	  för	  nya	  

kontrollfunktioner	  eller	  andra	  typer	  av	  funktioner	  som	  stöds	  av	  enheterna45.	  En	  slav	  

kan	   sättas	   i	   parkerat	   tillstånd	   för	   att	   exempelvis	   spara	   ström.	   Detta	   innebär	   att	  

enheten	   finns	   kvar	   i	   piconet	   men	   att	   enheten	   inte	   konstant	   är	   tillgänglig	   för	  

information.	   Vid	   roll	   byte	   mellan	   slav	   och	   master	   upphör	   de	   hierarkiska	   fysiska	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  180	  
45	  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_protocols	  
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länkarna	  och	  logiska	  transformation	  att	  existera.	  De	  byggs	  upp	  på	  nytt	  och	  anpassas	  

nu	  efter	  den	  nya	  masterns	  klocka46.	  	  	  	  

	  

2.4	  Framtida	  utveckling	  Bluetooth	  

Bluetooth	  teknologins	  utveckling	  fortgår	  med	  Bluetooth	  Special	  Interest	  Group	  (SIG)	  

samarbetet	   i	  spetsen.	  Överföringshastigheten	  förväntas	  att	   fortsatt	  öka	  men	  det	  är	  

inte	  där	  Bluetooth	  har	  sin	  styrka.	  Som	  nämndes	  inledningsvis	  är	  Bluetooth	  en	  enkel,	  

pålitlig	   och	   billig	   produkt	   vilket	   gör	   att	   den	   förväntas	   vara	   fortsatt	   attraktiv	   i	  

framtiden.	  Idag	  har	  nästan	  alla	  datorer	  och	  mobiler	  en	  Bluetooth	  enhet	  och	  tekniken	  

börjar	   bland	   annat	   dyka	   upp	   i	   bilar	   för	   mjukvarukommunikation47.	   Vilka	   övriga	  

implementationer	  som	  kan	  tänktas	  komma	  återstår	  att	  se.	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

3.	  Problemformulering	  

Min	   målsättning	   för	   detta	   mekatronik-‐projekt	   var	   att	   utveckla	   och	   ta	   fram	   en	  

produkt	   som	   skulle	   kunna	   uppfylla	   en	   ekonomisk	   och	   miljömässig	   funktion	   i	  

vardagen.	   Vid	   funderingar	   på	   vad	   som	   var	   möjligt	   att	   göra	   fastnade	   jag	   för	  

motorvärmare	  avsedda	  för	  personbilar.	  När	  jag	  använder	  motorvärmare	  vardagligen	  

brukar	  jag,	  exempelvis	  om	  jag	  ska	  iväg	  på	  morgonen,	  sätta	  i	  motorvärmaren	  och	  låta	  

den	   stå	   över	   natten.	   Detta	   innebär	   att	   motorn	   värms	   upp	   flera	   timmar	   innan	   jag	  

använder	   bilen,	   något	   som	   förbrukar	   onödig	   ström.	   Flertalet	   bilister	   använder	  

säkerligen	  timers	  till	  sina	  motorvärmare	  men	  hur	  många	  vet	  egentligen	  hur	  lång	  tid	  

det	   tar	   innan	   motorn	   är	   varm.	   Ställer	   man	   in	   värmaren	   på	   för	   många	   timmar	  

förbrukas	  onödig	  ström	  och	  har	  man	  för	  kort	  tid	  så	  är	  motorn	  inte	  ordentligt	  varm.	  	  

	  

Problemet	   jag	   avsåg	   att	   lösa	   var	   att	   utveckla	   en	   produkt	   som	   möjliggjorde	   för	  

användaren	   att	   få	   information	   om	   statusen	   för	   motorvärmaren.	   För	   att	   skapa	   en	  

produkt	  för	  detta	  delades	  målet	  upp	  i	  delmål	  som	  följer	  nedan;	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Bluetooth	  Specification	  Version	  4.0	  Vol	  1.	  p	  180-‐184.	  
47	  http://www.bluetomorrow.com/about-‐bluetooth-‐technology/history-‐of-‐bluetooth/bluetooth-‐history.html	  
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• Skapa	  en	  temperaturangivare.	  

-‐ Temperaturangivelsen	  ska	  ha	  tillfredsställande	  noggrannhet.	  

-‐ Spannet	  för	  temperaturangivelsen	  ska	  vara	  brett	  för	  att	  produkten	  ska	  

kunna	  verka	  under	  varierande	  temperaturer.	  

	  	  

• Möjliggöra	  trådlös	  kommunikation	  med	  modul.	  

-‐ Information	  ska	  kunna	  skickas	  trådlöst	  över	  kortare	  avstånd,	  avsikten	  är	  

att	  man	   exempelvis	   ska	   kunna	   befinna	   sig	   inomhus	   och	   kunna	  motta	  

information	  från	  bilen	  utanför.	  

-‐ Informationen	  ska	  kunna	  skickas	  snabbt.	  

	  

• Modulen	  ska	  vara	  flexibel.	  

-‐ Modulen	  ska	  gå	  att	  driva	  med	  hjälp	  av	  ett	  batteri	  och	  på	  sätt	  vara	  helt	  

mobil	  och	  kunna	  flyttas	  mellan	  olika	  fordon.	  

-‐ Det	   ska	   vara	   möjligt	   att	   programmera	   processorn	   direkt	   när	   den	   är	  

monterade	  på	  modulen.	  	  

	  

3.1	  Strategi	  

För	   att	   på	   ett	   systematiskt	   sätt	   arbeta	   mot	   målen	   sattes	   en	   strategi	   samman	   för	  

genomförandet	  av	  projektet.	  Den	  huvudsakliga	  tekniken	  i	  detta	  projekt	  är	  Bluetooth	  

varpå	   det	   var	   viktigt	   att	   först	   fokusera	   på	   detta.	   Det	   var	   viktigt	   med	   en	   bra	  

grundförståelse	   för	  denna	   teknologi	   samt	  att	   se	   till	   att	  den	   fungerade	  som	  önskat.	  

Därefter	   behandlades	   temperaturangivelsen	   och	   kalibrering	   av	   denna.	   Slutligen	  

skulle	   fokus	   flyttas	   till	   att	   göra	   enheten	   flexibel	   för	   att	   möjliggöra	   en	   praktiskt	  

implementation	  vilken	  uppfyller	  de	  krav	  som	  sattes	  upp	  i	  problemformuleringen.	  	  	  	  

	  

3.2	  Hårdvara	  

I	  denna	  del	  av	  uppsatsen	  följer	  en	  kortfattad	  beskrivning	  av	  de	  nyckelkomponenter	  

som	  har	  används.	  Enklare	  enheter	  så	  som	  motstånd,	  dioder	  och	  så	  vidare	  kommer	  

inte	   att	   få	   något	   fokus	   då	   dessa	   anses	   mindre	   komplicerade	   och	   dess	   funktioner	  

allmänt	  kända.	  
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3.2.1	  Parani	  ESD200	  

	  

	  
Bild	  på	  Parani	  ESD20048.	  

	  

Denna	  Bluetooth	  är	  en	  enhet	  med	  åtta	  pinnar	  som	  ansluter	   till	  enheter	  genom	  ett	  

inbyggt	   UART	   gränssnitt.	   ESD200	   möjliggör	   RS232	   baserad	   serie	   enheter	   att	  

kommunicera	   trådlöst	   på	   ett	   avstånd	   omkring	   30	   meter49.	   Enheten	   tål	   att	   arbeta	  

under	  ett	  relativt	  stort	  temperaturspann	  vilket	  lämpar	  sig	  bra	  för	  implementationen.	  	  

	  

3.2.2	  Atmel	  ATmega16	  

Processorn	  valdes	   för	  att	  den	  uppfyller	  de	  kravspecifikationer	   som	   fanns	  på	  denna	  

enhet.	   Processorn	   har	   UART	   och	  Master/Slave	   SPI	   serial	   interface	   vilket	   krävs	   för	  

kommunikation	   med	   Bluetoothenheten.	   Vidare	   har	   den	   fördelen	   att	   den	   går	   att	  

driva	  med	  låg	  spänning	  vilket	  gör	  att	  den	  är	  smidig	  att	  implementera	  med	  den	  valda	  

Bluetoothenheten50.	  

	  

3.2.3	  LM2937	  3.3V	  	  

Denna	   spänningsregulator	   ger	   en	   spänning	   på	   3.3	   volt	   vilket	   är	   vad	   Bluetooth	  

enheten	  högst	   klarar	   av.	   Samtidigt	   räcker	   denna	   spänning	   för	   att	   driva	   processorn	  

och	   minskar	   på	   ett	   smidigt	   sätt	   antalet	   komponenter	   som	   krävs.	  

Spänningsregulatorn	   klarar	   en	   inspänning	   på	   5	   till	   26	   volt	   vilket	   möjliggör	  

användandet	  av	  i	  stort	  sett	  alla	  storlekar	  på	  batterier51.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  
http://www.google.se/imgres?q=parani+esd+200&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1024&bih=944&tbm=isch&tbnid=w77K0941I4T13
M:&imgrefurl=http://www.hellodevice.nl/en/products/parani-‐series/parani-‐
esd200/&docid=3GrkbR20J7wDDM&imgurl=http://www.hellodevice.nl/uploads/pics/esd200_02.jpg&w=289&h=233&ei=ZsRuT
6yxI5D14QTAnL3AAg&zoom=1&iact=rc&dur=457&sig=106680072236360303032&page=1&tbnh=143&tbnw=177&start=0&nds
p=25&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=122&ty=81	  
49	  http://www.sena.com/download/datasheet/ds_parani_esd.pdf	  
50	  http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf	  
51	  http://www.solarbotics.net/library/datasheets/LM2937.pdf	  
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4.	  Problemlösning	  

I	  denna	  sektion	  av	  uppsatsen	  kommer	  det	   redogöras	   för	  arbetsgången	  när	  de	  krav	  

som	  sattes	  upp	  i	  problemformuleringen	  löstes.	  Arbetsgången	  kommer	  till	  strukturen	  

följa	  strategin	  som	  beskrivs	  i	  sektion	  3.1.	  

	  

4.1	  Genomförande	  

Efter	   att	   studier	   gjorts	   i	   Bluetoothtekniken	   påbörjades	   den	   praktiska	   delen	   av	  

projektet.	  Första	  steget	  var	  att	  få	  liv	  i	  Bluetooth	  enheten.	  Denna	  enhet	  kopplades	  till	  

ett	   STK500	   kort	   från	   Atmel,	   genom	   att	   koppla	   Bluetooth-‐enheten	   till	   RS232	   spare	  

pinnarna	  RXD	  och	  TXD.	  Med	   terminalfönstret	  Putty	  och	  RS232	  porten	  upprättades	  

kommunikation	   med	   Bluetoothen.	   Här	   ändrades,	   med	   hjälp	   av	   AT-‐kommandon,	  

enhetens	   inställningar.	   ESD200	   har	   som	   fabriksinställning	   mode0	   vilket	   enbart	  

tillåter	   kommunikation	   via	   AT-‐kommandon.	   Denna	   ändrades	   till	   mode3	   för	   att	  

möjliggöra	  för	  trådlös	  kommunikation.	  	  	  	  

	  

Nästa	   steg	   blev	   att	   upprätta	   trådlös	   kommunikation	   med	   Bluetooth.	   Ett	   enklare	  

program	   skapades	   och	   skrevs	   till	   den	   inkopplade	   processorn	   ATmega16.	  

Programmets	   uppgift	   var	   att	   endast	   ta	   emot	   data	   som	   matades	   in	   i	   Putty	  

terminalfönstret	  skicka	  denna	  via	  Bluetoothenhet	  i	  datorn	  till	  ESD200	  för	  att	  denna	  

enhet	  sedan	  skulle	  skicka	  tillbaka	  informationen	  till	  datorn.	  När	  detta	  fungerade	  var	  

den	   första	   trådlösa	   kommunikationen	  upprättad	   och	   den	   första	   delen	   av	   strategin	  

var	  avklarad.	  Nästa	  steg	  var	  då	  att	  ta	  sig	  an	  temperaturangivelsen,	  men	  för	  att	  denna	  

typ	   av	   information	   ska	   kunna	   skickas	  måste	   en	   analog	   till	   digital	   omvandling	   (AD-‐

omvandling)	   ske.	   En	   vridpotentiometer	   kopplades	   därför	   till	   STK500	   kortet	   enligt	  

bilden	  nedan.	  	  
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Här	  kunde	  ett	  analogt	  utslag	  omvandlas	  och	  skickas	  med	  hjälp	  av	  Bluetooth	  tekniken	  

till	   Putty	   terminalen	   där	   den	   aktuella	   spänningen	   kunde	   avläsas.	   Samma	   princip	  

kommer	   att	   användas	   i	   slutprodukten	   där	   spänning	   kommer	   registreras	   och	   AD-‐

omvandlas.	  	  	  	  

	  

Nästa	   steg	   var	   att	   ta	   sig	   an	   temperaturangivelsen.	   För	   att	   mäta	   temperaturen	  

används	   en	   termistor	   som	   är	   ett	   motstånd	   vars	   resistans	   varierar	   beroende	   på	  

temperaturen.	   I	   detta	   projekt	   används	   en	   så	   kallad	   NTC	   (Negative	   Temperature	  

Coefficient)	   termistor	   vars	   resistans	   sjunker	  med	  ökade	   temperaturer52.	   Den	   valda	  

termistorn	  var	  på	  1	  kohm	  vilket	  innebär	  att	  detta	  är	  dess	  maximala	  resistans.	  Dock	  så	  

skiljer	   termistorer	   sig	   sins	   emellan	   vilket	   innebär	   att	   det	   inte	   finns	   något	   givet	  

motstånd	   för	   en	   1	   kohm	   termistor	   vid	   en	   given	   temperatur.	   Därför	   genomfördes	  

resistansmätningar	  av	  termistorn	  under	  varierade	  temperaturer.	  Termistorn	  sänktes	  

ner	   i	  en	  mugg	  med	  varmt	  vatten	  och	  en	  scopemeter	  kopplades	  till	  termistorns	  ben	  

för	   att	  mäta	  motståndet.	   När	   temperaturen	   på	   vattnet	   sjönk	   steg	   resistansen	   hos	  

termistorn.	   Data	   samlades	   kontinuerligt	   in	   under	   förloppet	   för	   att	   möjliggöra	   en	  

tillförlitlig	  modulering.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor	  
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Bilden	  illustrerar	  hur	  resistansmätningen	  gick	  till.	  

	  

För	   att	   termistorn	   ska	   vara	   tillförlitlig	   över	   ett	   brett	   spektrum	   användes	   Steinhar-‐

Hart	   ekvationen	   som	   är	   en	   tredjegrads	   approximation	   som	   ofta	   används	   för	   att	  

modulera	   termistorer 53 .	   Formeln	   ser	   ut	   som	   följer.	   Stora	   T	   är	   variabel	   för	  

temperatur,	  R	  står	  för	  resistans	  i	  termistorn	  och	  a,	  b	  och	  c	  är	  okända	  koefficienter.	  

	  

	  
Steinhart-‐Hart	  ekvationen54.	  

	  

För	  att	  kunna	  utvärdera	  mätdata	  i	  förhållande	  till	  ekvationen	  användes	  programmet	  

Matlab.	   Den	   första	   modellering	   visade	   på	   några	   avvikande	   värden	   varpå	   nya	  

mätningar	  gjordes	  till	  en	  tillfredställande	  ekvation	  med	  koefficienter	  erhölls.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor	  
54	  http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor	  
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Plottning	  av	  Matlab-‐modellering	  och	  mätdata.	  

	  

Bilden	   ovan	   visar	   hur	   väl	   ett	   tredjegrads	   polynom	   och	   Stenhar-‐Hart	   funktionen	  

stämmer	   överens	   med	   mätdata.	   Steinhar-‐Hart	   har	   avvikande	   beteende	   för	   höga	  

temperaturer	   men	   dessa	   anses	   ligga	   utanför	   det	   intressanta	   mätområdet	   då	  

motorblocken	  på	  en	  bil	  inte	  når	  dessa	  temperaturer	  med	  hjälp	  av	  en	  motorvärmare.	  

Tredjegradsekvationen	  däremot	  har	  avvikande	  beteende	  för	  temperaturer	  under	  25	  

grader	   vilket	   anses	   vara	   ett	   problem	   då	   denna	   temperatur	   innefattas	   av	   det	  

intressanta	  mätområdet.	  Hela	  Matlabkoden	  går	  att	  finna	  i	  bilagan	  på	  denna	  uppsats.	  

	  

Efter	  att	  detta	  var	  gjort	  seriekopplades	  termistorn	  tillsammans	  med	  ett	  motstånd	  på	  

300	  ohm	  till	  bredboarden	  för	  att	  implementeras	  med	  Bluetoothenheten.	  Genom	  att	  

föra	  ström	  genom	  motstånden	  och	  mäta	  spänningen	  mellan	  dessa	  kunde	  termistorn	  

resistans	  beräknas.	  Formeln	  som	  används	  var	  spänningsdelningslagen:	  

	  
	  	  Spänningsdelningslagen55.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  http://www8.tfe.umu.se/courses/elektro/FSE/Kompendier/ellara.pdf	  
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Genom	  att	  konstant	  mäta	  denna	  spänning	  och	  kontinuerligt	  beräkna	  det	  motstånd	  

denna	   spänning	   generar	   är	   det	   möjligt	   att	   ständigt	   använda	   sig	   av	   Steinhart-‐Hart	  

funktionen	  som	  då	  genererar	  uppdaterad	  information	  om	  temperaturen.	  	  

	  

När	   funktionaliteten	   för	   produkten	   var	   framtagen	   återstod	   den	   sista	   delen	   av	  

strategin,	   nämligen	   att	   göra	   lösningen	   flexibel.	   För	   att	   lösa	   problemet	   med	  

lösningens	  mobilitet	   anslöts	  en	   spänningsregulator	  och	   två	  kapacitanser	   för	  att	  ett	  

batteri	  skulle	  kunna	  kopplas	  in.	  	  

	  

	  
Bilden	  visar	  Breadboarden	  med	  alla	  komponenter	  inkopplade.	  

	  

Förutom	  de	  tidigare	  nämnda	  funktionerna	  syns	  även	  en	  diod	  som	  har	  till	  funktion	  att	  

indikera	  när	  motorn	  är	  varm.	  Detta	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  se	  på	  modulen	  direkt	  om	  

motorn	   är	   varm	   utan	   att	   behöva	   kolla	   genom	   en	   kommunikationsenhet.	   På	  

Breadboarden	   återfinns	   även	   ett	   pull-‐up	   motstånd.	   För	   att	   garantera	  
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funktionaliteten	   gjordes	   nu	   kontrollmätningar	   på	   temperaturangivelsen	   och	   en	  

felmarginal	  på	  +/-‐	  0.1	  grader	  kunde	  konstateras.	  Detta	  ansågs	   fullt	   acceptabelt	   för	  

den	   tänkta	   implementationen.	   När	   funktionaliteten	   var	   kontrollerad	   ritades	   en	  

kretskortslayout	  upp	  i	  programmet	  Multisim.	  Alla	  komponenter	  placerades	  på	  ett	  så	  

funktionellt	  sätt	  som	  möjligt.	  Till	  kretskortet	   lades	  en	  ISP	  port	  till	   för	  att	  möjliggöra	  

direkt	   kontakt	   med	   produktens	   processor	   för	   att	   till	   exempel	   kunna	   genomföra	  

ändringar	   i	   programkoden	   utan	   att	   behöva	   flytta	   enheter.	   En	   fördel	  med	   att	   göra	  

prototypen	   på	   ett	   kretskort	   är	   att	   produkten	   blir	   mer	   kompakt	   och	   risken	   att	   en	  

kabel	   eller	   liknande	   hoppar	   ur	   eller	   fastnar	   är	   minder.	   Nedan	   syns	   det	   färdiga	  

resultatet.	  

	  

	  	  	  
Den	  slutliga	  produkten.	  

	  

4.2	  Programuppbyggnad	  

Processorinställningarna	  är	  anpassade	  för	  att	  ATmega16	  drivs	  på	  3.3	  volts	  spänning.	  

Programmet	   börjar	   med	   att	   läsa	   in	   den	   uppmätta	   spänningen	   mellan	   300	   ohms	  

motstånd	  och	  termistorn	  och	  genomför	  en	  AD-‐omvandling.	  Det	  erhållna	  värdet	  från	  

omvandlingen	  används	  därefter	   för	  att	  beräkna	   termistorns	   resistans	  med	  hjälp	  av	  

Steinhart-‐Hart	   funktionen.	   För	   att	   öka	   tillförlitligheten	   i	   den	   kalkylerade	  
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temperaturen	   samlas	   fyra	   mätvärden	   ihop	   och	   deras	   medelvärde	   beräknas	   och	  

presenteras	   för	   användaren.	   Om	   detta	   värde	   är	   större	   än	   vad	   den	   definierade	  

temperaturen	   för	   en	   uppvärmd	   motor	   är	   presenteras	   den	   aktuella	   temperaturen	  

tillsammans	   med	   informationen	   att	   motorn	   är	   varm.	   Även	   dioden	   på	   kretskortet	  

tänds	   i	  detta	  fall.	  Om	  den	  aktuella	  temperaturen	  är	   lägre	  än	  referenstemperaturen	  

visas	   den	   aktuella	   temperaturen	   tillsammans	   med	   hur	   många	   grader	   det	   återstår	  

innan	   den	   önskade	   temperaturen	   är	   uppnådd.	   Temperaturmätningen	   uppdateras	  

kontinuerligt	   vilket	   gör	   att	   användaren	   kan	   följa	   händelseförloppet	   för	  

temperaturförändring.	  	  

	  

5.	  Produktens	  syfte	  i	  samhället	  

Som	   ovan	   angivit	   i	   problemformuleringen	   är	   produktens	   syfte	   att	   förändra	   hur	   vi	  

använder	   oss	   utav	   motorvärmare.	   Motorvärmare	   värmer	   upp	   motorns	   kylvätska	  

innan	  start	  och	  sänker	  bilens	  initiala	  bränsleförbrukning	  avsevärt56.	  Med	  andra	  ord	  är	  

användandet	  av	  motorvärmare	  bra	  men	  min	  ide	  är	  att	  effektivisera	  användandet	  av	  

motorvärmaren	  så	  att	  den,	  till	  exempel	  med	  hjälp	  av	  en	  timer,	  kan	  ställas	   in	  så	  att	  

den	  bara	  står	  på	  precis	  så	  länge	  det	  behövs.	  Min	  tanke	  är	  att	  min	  framtagna	  produkt	  

ska	   förse	   människor	   med	   information	   om	   hur	   mycket	   tid	   deras	   motorvärmare	  

behöver	   för	   att	   de	   sedan	   ska	   kunna	   optimera	   sina	   timerinställningar.	   En	   elektrisk	  

motorvärmare	  förbrukar,	  om	  den	  är	  dimensionerad	  för	  en	  vanlig	  personbil,	  400	  till	  

600	  watt	  i	  timmen57.	  	  I	  ett	  land	  som	  Sverige	  fyller	  motorvärmaren	  en	  funktion	  under	  

relativt	   stora	   delar	   av	   året.	   Om	   produkten	   kan	   effektivisera	   användandet	   av	  

motorvärmare	  det	  minsta	  finns	  många	  kW	  att	  spara	  per	  fordon	  och	  år.	  	  	  

	  

5.1	  Produktens	  utvecklingsmöjligheter	  

Det	   finns	   utvecklingsmöjligheter	   för	   produkten.	   Produktens	   storlek	   är	   onödigt	   stor	  

men	  den	  utgör	   inte	  något	  allvarligt	  hinder	  men	  kan	  av	  estetiska	  och	  praktiska	   skäl	  

vara	  mindre.	  Produkten	   skulle	   även	  kunna	  ha	  en	   skyddande	  plastkåpa	   för	   att	   göra	  

alla	   enheter,	   lödningar	  och	   jumpers	  mindre	   känsliga	   för	  exempelvis	   stötar.	  Genom	  

upprepade	  mätningar	  av	  uppvärmningsförloppet,	  vid	  olika	  förutsättningar,	  skulle	  det	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorvärmare	  
57	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorvärmare	  
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vara	  möjligt	  att	  ta	  fram	  en	  funktion	  som	  i	  realtid	  visar	  användaren	  hur	  lång	  tid	  det	  är	  

kvar	   innan	   motorvärmaren	   är	   klar,	   information	   som	   säkerligen	   uppskattas	   av	   en	  

användare.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

6.	  Utvärdering	  av	  arbetet	  

Om	   man	   ser	   till	   arbetet	   som	   helhet	   är	   resultaten	   tillfredsställande.	   De	   mål	   som	  

sattes	   upp	   innan	   projektet	   började	   har	   uppnåtts.	   En	   temperaturangivare	   är	  

inkluderad	  i	  produkten.	  Dess	  noggrannhet	  sjönk	  något	  när	  komponenterna	  sattes	  på	  

ett	   kretskort	   och	   har	   enligt	   kontrollmätningar	   idag	   ett	   fel	   på	   mellan	   0.3	   och	   0.4	  

grader	  Celsius.	  Denna	   temperaturavvikelse	  anses	   inte	   så	  allvarlig	  med	   tanke	  på	  att	  

produkten	  är	  avsedd	  för	  mätningar	  på	  ett	  spann	  på	  omkring	  60	  grader.	  	  

	  

Den	   trådlösa	  kommunikationen	   fungerar	   som	  avsett.	  Bluetoothenheten	  är	  av	  klass	  

två	  vilket	   innebär	  en	   räckvidd	  på	  ungefär	  30	  meter	  vilket	  är	  acceptabelt	   för	  denna	  

implementationen.	  	  

	  

Slutligen	  blev	  också	  produkten	  mobil	  vilket	  var	  mitt	  sista	  mål	  för	  projektet.	  Den	  drivs	  

av	   ett	   9	   volts	   batteri	   och	   det	   finns	   möjlighet	   programmera	   processorn	   direkt	   på	  

kortet	  genom	  att	  ansluta	  ett	  ISP	  port.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

6.1	  Erfarenheter	  

Det	   var	   värdefullt	   att	   ha	   en	  målsättning	   för	   projektet	   för	   att	   veta	   vad	   som	   skulle	  

genomföras.	  Det	  var	  mycket	  som	  skulle	  göras	  under	  en	  begränsad	  tid	  och	  planering	  

för	  genomförandet	  fyllde	  här	  en	  viktig	  funktion.	  Med	  hjälp	  av	  den	  var	  det	  möjligt	  att	  

relatera	  till	  vad	  som	  var	  gjort	  och	  vad	  som	  behövde	  göras	  och	  man	  kunde	  på	  så	  sätt	  

få	   en	   uppfattning	   om	  hur	  man	   låg	   till	   tidsmässigt.	   	   Svårigheten	   i	   denna	   planering,	  

speciellt	  när	  det	  är	  första	  gången	  man	  genomför	  denna	  typ	  av	  projekt,	  är	  att	  veta	  hur	  

lång	  tid	  saker	  och	  ting	  tar.	  Även	  om	  jag	  på	  det	  hela	  taget	  var	  nöjd	  med	  min	  planering	  

hade	  jag	  för	  dåliga	  tidsmarginaler.	  Om	  något	  oväntat	  strulade	  hamnade	  jag	  lätt	  efter	  

i	   tidsplanen	   vilket	   hade	   kunnat	  undvikas	  med	  en	  mer	   generös	   tidsplanering.	  Detta	  
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gällde	   speciellt	   vid	   utformandet	   av	   kretslayouten	   där	   för	   lite	   tid	   i	   planeringen	   var	  

avsatt	  och	  resultatet	  detta	  blev	  onödigt	  långa	  arbetsdagar.	  	  

	  

Arbetsmetodiken	   att	   börja	   grundligt	   och	   sedan	   bygga	   på	   med	   funktioner	   var	   ett	  

koncept	   som	   fungerade	   bra.	   Arbetet	   fortgick	   inte	   förrän	   funktionen	   hos	   en	  

funktionalitet	   var	   garanterad	   vilket	   drastiskt	   minskade	   antalet	   möjliga	   felande	  

faktorer	  vid	  varje	  felsökning.	  	  

	  	  	  

7.	  Slutsats	  och	  reflektioner	  över	  produkten	  

Miljöaspekten	  är	  ständigt	  närvarande	  i	  dagens	  samhälle	  och	  mycket	  ny	  teknik	  syftar	  

till	   att	   förbättra	   befintliga	   tekniker	   i	   syfte	   att	   minska	   deras	   miljöpåverkan.	   I	  

reklamkampanjer	   för	   olika	   bilmodeller	   är	   det	   idag	   inte	   allt	   för	   ovanligt	   att	   data	   så	  

som	   utsläpp	   av	   växthusgaser	   nämns.	   Detta	   får	   mig	   att	   tro	   att	   företag	   försöker	  

marknadsföra	   sig	   själva	   och	   sina	   produkter	   genom	   att	   peka	   på	   fördelaktiga	  

miljöaspekter.	  Detta	  borde	  i	  sin	  tur	  ligga	  till	  grund	  för	  ett	  utbrett	  miljöintresse	  bland	  

konsumenter.	   Därför	   gör	   jag	   slutsatsen	   att	   en	   produkt	   som	   kan	   minska	  

miljöpåverkan	   och	   möjligen	   samtidigt	   sänka	   en	   persons	   elförbrukning	   har	   sin	  

marknad.	   Detta	   resonemang	   får	   mig	   att	   tro	   på	   en	   utveckling	   som	   effektiviserar	  

användandet	  av	  motorvärmare	  och	  har	  därför	  tro	  på	  den	  typ	  av	  produkt	  som	  jag	  har	  

tagit	   fram.	   	   	   Hur	   dessa	   produkter	   skulle	   kunna	   se	   ut	   beträffande	   funktioner	   och	  

kommunikation	   hamnar	  med	   all	   säkerhet	   på	   en	   nivå	   som	   överstiger	   detta	   arbete	  

men	   min	   förhoppning	   är	   att	   ha	   visat	   på	   en	   möjlighet	   till	   förbättring	   inom	   detta	  

område.	   Jag	   anser	   att	   Bluetooth	   tekniken	  med	   sina	   fördelar	   beträffande	   stabilitet	  

och	  robusthet	  är	  ett	  alternativ	  men	  det	  finns	  idag	  lösningar	  där	  värmaren	  kan	  startas	  

med	  ett	  SMS58	  vilket	  är	  en	  fantastisk	  tjänst	  som	  kan	  göra	  stor	  nytta.	  	  	  	  

	  	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorvärmare	  
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9.	  Bilagor	  

Här	  följer	  bilagor	  till	  projektet.	  

	  

9.1	  Kravspecifikation	  	  

Nedan	  följer	  kravspecifikationen	  för	  den	  framtagna	  produkten.	  

	  

Enhet/mått	  	   Specifikation	  

Temperatur	   -‐10	  till	  60	  grader	  Celsius	  

Räckvidd	   Upp	  till	  30	  meter	  

Strömförsörjning	   5	  till	  25	  volt	  batteri	  

Programmering	   Programmeringar	  genom	  ISP	  port	  

	  	  

9.2	  Ultiboard	  

Nedan	  följer	  den	  mall	  varpå	  kretskortet	  gjordes.	  
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9.3	  Multisim	  	  

Här	   följer	   kopplingschemat	   som	   illustrerar	   hur	   de	   olika	   enheterna	   är	  

sammankopplade.	  
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9.4	  Matlab	  -‐	  kod	  

Nedan	   följer	   den	   matlabkod	   som	   har	   används	   för	   att	   ta	   fram	   koeffcienterna	   i	  

Steinhar-‐Hart	   ekvationen.	   Som	   framgår	   i	   koden	   är	   denna	   kod	   i	   stor	   utsträckning	  

hämtad	  från	  internet	  då	  denna	  erbjöd	  en	  bra	  stomme.	  	  

	  	  
%% Steinhart-Hart equation %% 
%K‰lla: 
%http://web.cecs.pdx.edu/~gerry/class/EAS199B/howto/thermistorCalibra
tion/thermistorResistanceCalibration.pdf 
  
function c = thermistorFit(R,T,n) 
  
close all, clc; 
  
  
%Temperatur i grader celcius. 
T = [91 86 81.5 75 71 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 26 22.8]; 
%Resistans i ohm fˆr motsvarande temp. 
R = [113 129 144 177 197 218 249 285 324 370.5 424.3 484.5 558 647 
751.5 873 938 1063]; 
  
n=3; %Polynomgrad 
  
%1/Temperatur = A + B*ln(Resistans); + %C(ln(R))^3; 
  
A = [ones(size(R(:))) log(R(:)) (log(R(:))).^3];     
  
Temp = 1 ./ (T(:)); 
  
c = A \Temp     %Newton Gauss 
  
  
pol= polyfit(R,T,n); 
  
  
Rfit = linspace(min(R),max(R)); 
Tfit = polyval(pol,Rfit); 
TfitSH = 1./ (c(1) + c(2)*log(Rfit) + c(3)*(log(Rfit)).^3 ); 
  
%Plottning 
plot(R,T,'o',Rfit,Tfit,'b:',Rfit,TfitSH,'k--'); 
title('Plottning av thermistordata'); 
xlabel('MotstÂnd (\Omega)');  ylabel('Temperatur (^{\circ}C)'); 
legend('Data','3:e grads polynom','Steinhart-Hart'); 
  
%ans = 
  
  
%c = 
  
 %   0.1287 
 %  -0.0329 
 %   0.0004 
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Abstract 
This paper is a research in the communication protocol TCP/IP. It is written in order to 

investigate the ability to implement TCP/IP functionality in projects containing relatively 

simple microprocessors like the ATmega16. An application of the protocol was then made 

through the development of a prototype, consisting of an ATmega16 and the Ethernet-module 

ENC28J60-H. In order to get the TCP / IP functionality there was a  needed of a TCP / IP 

stack for processing the various types of packages and the communication between the 

different TCP / IP layers. The final prototype acts as a web server which hosts a website 

through which the state of a LED can be read and changed. 
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Sammanfattning 
Detta arbete är en fördjupning inom kommunikationsprotokollet TCP/IP. Detta för att 

undersöka möjligheten att implementera TCP/IP funktionalitet i projekt innehållande relativt 

enkla microprocessorer liknande ATmega16.  En tillämpning av protokollet gjordes sedan 

genom utveckling av en prototyp,  beståendes av en ATmega16 och ethernetmodulen 

ENC28J60-H. För att få TCP/IP-funktionalitet behövdes en TCP/IP-stack för bearbetning av 

olika typer av paket och kommunikation mellan olika TCP/IP-lager. I den färdiga 

applikationen agerar prototypen webbserver som är värd åt en hemsida genom vilken 

lysdiodens tillstånd kan avläsas och ändras. 
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Inledning 
Dagens generation studenter har haft tillgång till internet nästan hela sitt liv, de har kunnat 

följa dess utveckling och dess allt större applikationsområden. Personer utan uppkoppling till 

internet är nu i Sverige i minoritet och det är inte ovanlig att antalet internetanslutna enheter i 

hemmen fler än antalet fingrar på båda händerna. Så när fördjupning skulle väljas som del av 

kandidatexjobbet i Mekatronik VT12 föll valet direkt på TCP/IP, mest pga. den egna 

drömmen om ett ”smart”-hem.  

 

En litteraturstudie har gjorts för att få ett grepp om vad TCP/IP i grunden är och sedan har 

kunskapen tillämpats genom att bygga en prototyp med TCP/IP implementerat.  

Först undersöktes Ethernetmodulen, ENC28J60-H, dess kompatibilitet med olika TCP/IP-

protokoll undersöktes för att kunna göra en avgränsning i antalet protokoll att undersöka i 

litteraturstudien. Sedan insamlades information om de olika protokollen in för att kunna förstå 

hur modulen fungerar.  

I rapporten har jag avgränsat och endast beskrivit protokollen som krävs och som stöds av 

Ethernetmodulen.  
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Teoretisk fördjupning 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 

TCP/IP används ofta som ett samlingsnamn för den stora mängd olika protokoll som används 

i datakommunikationen i nätverk. Dessa protokoll är standardiserade för att alla olika 

nätverksenheter ska kunna vara kompatibla med varandra och kunna användas på internet 

eller olika lokala nätverk (LAN). TCP/IP delas upp i en fem- eller fyralagersmodell: fysiska-, 

datalänk-, nätverks-, transport- och applikationslagret, där fysiska- och datalänklagret är i 

hopslagna till länklagret i fyralagersmodellen. För enkelhetens skull och att jag endast skriver 

om vissa utvalda protokoll i de olika lagren, så fortsätter jag att bara skriva om 

fyralagersmodellen. Här kommer en översiktsbild på hur informationen ser ut som skickas 

mellan olika nätverksenheter och hur den förändras när den går mellan lagren. 
 

Lager Datainformation   Namn 
Applikation  DATA 

 

DATA 

Transport  TCP/UDP H. DATA MESSAGE 

Nätverk  IP HEADER DATA PACKET 

Länk PRE SOF DA SA TYPE/Len. DATA CRC FRAME 

 MAC HEADER  

Figur 1 Visar endast uppbyggnad (är ej skalenlig). 

Länklagret 

I TCP/IP finns inte specifikationer som specificerat för hur den fysiska uppbyggnaden av 

nätverksutrustningen skall se ut. T.ex. spänning eller frekvens för pulserna i kablarna eller de 

elektromagnetiska vågorna vid trådlösa nätverk. Man förutsätter däremot att utrustningen kan 

förmedla dataramar (frames) på länken (att den använder specifikationer från OSI-modellen, 

föregångaren för TCP/IP). Frames, är en delmängd data som skickas mellan olika noder i 

nätverk och mellan nätverk. Detta sker med hjälp av protokoll som Ethernet eller WLAN, 

DSL, Fiber mellan LAN, vilka hanterar den fysiska överföringen. 1 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/tekla/linux/security/tcpip.html 
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Här är uppbyggnaden av en frame2: 

 

MAC-HEADER DATA CRC 

(PRE) (SFD) DA SA Type/Length Data FCS 

7 oktetter 1 oktett 6 oktetter 6 oktetter 2 oktetter 46-1500 oktetter 4 oktetter 

Figur 2 En frame, PRE och SFD brukar ej tas med vid byte-räkning eller frameuppbyggnad 

PRE (Preamble) – Talar om för mottagaren att ett paket är på väg, innehåller vartannat en etta 

och nolla. 

SFD (Start of Frame Delimiter) – Har samma struktur som PRE men med två ett i slutet som 

markerar att nästa bitar är mottagarens MAC-adress(MAC-adresser förklaras längre ner). 

DA (Destination Address) – Mottagarens MAC-adress. 

SA (Source Addres) – Sändarens MAC-adress. 

Type/Length – Beskriver paketets protokolltyp eller dess datalängd beroende på om värdet är 

över eller under 0x0600 (typ över och längd under)3. Exempel på typer är 0x0806 som är 

ARP eller 0x0806 som är IPv4 (båda förklaras senare). 

Data – Innehåller data från det övre lagret, finns plats för 1500-46=1456 byte. 

FCS (Frame Check Sequence) – Består av en 32-bitars kod (CRC – Cyclic Redundancy check 

Code)4 som räknas ut hos både sändare och mottagaren. Den används för att kolla om paketet 

är skadat, vilket det är om CRC-koden är ändrad5. 

 

När det gäller kommunikation i LAN använder man unika 48-bitars MAC-adresser (Media 

Access Control) som identifierare för varje ansluten enhet. Exempel på MAC-adress: 
00:55:58:10:00:29 

MAC-adresserna används idag när data skickas mellan datorer i olika LAN. Datorerna i 

hemmen idag är oftast kopplade till internet via en router, där alla datorerna delar på samma 

IP-adress (Internet Protocol, förklaras längre ner). När ett paket kommer till routern vet sedan 

routern till vilken dator den ska skicka paketet, eftersom den har en lista på samtliga datorers 

interna IP-nummer sammanlänkad med deras MAC-adresser. Sammanlänkningen är möjlig 

tack vare något av länklagrets länkprotokoll: NDP (Neighbor Discovery Protocol), ARP 

                                                
2 http://www.infocellar.com/networks/ethernet/frame.htm 
3 http://www.synapse.de/ban/HTML/P_LAYER2/Eng/P_layer7.html 
4 http://www.infocellar.com/networks/ethernet/frame.htm 
5 http://www.christiealwis.com/Books/ErrorControls/Chapter_3-
Cyclic_Redundancy_Code_or_Frame_Check_Sequence.pdf 
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(Address Resolution Protocol) eller RARP (Reverse Address Protocol). NDP är IPv6 

motsvarigheten till IPv4:s ARP (IPv6 och IPv4 förklaras längre ner).  

ARP används för att ta reda på MAC-adresser om man har en IP-adress tillgänglig. Noden 

som vill skicka ett paket till en annan nod skickar ut en broadcast (medelande som skickas till 

alla på nätverket) på nätverket där den frågar om vem som har den IP-adressen och skickar 

samtidigt med sin egen IP-adress så att svaret kan skickas tillbaka. Om det finns en nod på 

nätverket med denna IP-adress sparar den mottagande noden först MAC- och IP-adress i en 

ARP-tabell och sedan skickas ett svar tillbaka direkt riktat till avsändaren, som även den 

cachar informationen i sin ARP-tabell. ARP-tabellerna används för att inte belasta nätverket 

och översvämma det med ARP-förfrågningar.6 

 

 
Figur 3 Skärmavbildning av min dators (130.237.59.79) ARP-förfrågan till min 

ethernetmodul(130.237.59.78) Program: Wireshark 1.6.5. 

RARP fungerar likadant men där är det MAC-adressen som är känd och IP-adressen är den 

som frågas efter.  

 
Bitar 0 – 7 8 - 15 16 – 23 24 - 31  

0 Hardware type Protocol Type 

32 Hardware adress length Protocol adress length Operationcode 

64 Source hardware adress 

96 Source hardware adress Source IP-adress 

128 Source IP-address Destination hardware address 

160 Destination hardware address 

192 Destination IP-address 

Figur 4 Tabellen visar formatet på ett ARP-paket7. 

Här är ARP-paketsvaret från ethernetmodulen till min dator som är illustrerar i bilden tidigare 

(Siffrorna tillhörandes ARP-paketet är förstorade och fetstilta): 

 

                                                
6 http://www.protocols.com/pbook/tcpip3.htm#ARP 
7 http://www.notes.onwid.com/address-mapping-data-communication/ 
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0000 e0 f8 47 12 6b 3e 00 55 58 10 00 29 08 06 00 01 

0010 08 00 06 04 00 02 00 55 58 10 00 29 82 ed 3b 4e 

0020 e0 f8 47 12 6b 3e 82 ed  3b 4f 00 00 00 00 00 00 

0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Figur 5 Tabellen visar paket nummer 203 skickat från modulen till datorn. 

 

MAC 

HEADER 

Destination hardware address: e0 f8 47 12 6b 3e 

Source hardware address: 00 55 58 10 00 29 

Type: 08 06 (ARP: 0x0806) 

DATA 

Hardware type: 00 01 (Ethernet: 1) 

Protocol Type: 08 00 (IP: 0x0800) 

Hardware address length: 06  

Protocol address length: 04 

Operation code: 00 02 (Reply: 2) 

Source hardware adress: 00 55 58 10 00 29 

Source IP-address: 82 ed 3b 4e (130.237.59.78) 

Destination hardware address: e0 f8 47 12 6b 3e 

Destination IP-address: 82 ed 3b 4f (130.237.59.79) 

De resterande nollorna används endast som utfyllnad för att komma upp i 

64 byte, som är det minsta ett paket får vara i Ethernet-standarden.  

CRC  
Figur 6 Avkodning av paketet från Figur 5. 

Nätverkslagret 

Nätverkslagret sköter adresseringen, dirigeringen och packeteringen. I detta lager finns 

protokollet IP och ICMP. Internetprotokollet (IP) delas upp i IPv4 och IPv6 där det senare är 

ett nyframtaget protokoll. På grund av den stadig ökande mängden anslutna noder till internet 

kommer inte 32-bitars IPv4-adresserna räcka utan IPv6 har tagits fram, som stödjer adresser 

på 128-bitar (vilket ger hela 3.4×1038 stycken adresser mot dagens 4×109). En IPv4-adress 

kan se ut enligt följande: 
130.237.59.78 

IPv4 adresser delas in i olika fem olika klasser beroende på tillämpning: 
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Klass Adressintervall Användning Subnätmask 

A 0.0.0.0 - 127.255.255.255 Nätverk 255.0.0.0 

B 128.0.0.0 - 191.255.255.255 Nätverk 255.255.0.0 

C 192.0.0.0 - 223.255.255.255 Nätverk 255.255.255.0 

D 224.0.0.0 - 239.255.255.255 Multicast-meddelanden  

E 240.0.0.0 - 247.255.255.255 Experimentella ändamål  

Figur 7 Indelning av IPv4-adresser. 

 

IP-adresserna används av nätverksenheter som adresser för att kunna skicka och ta emot paket 

ifrån varandra. I nätverkslagret används även begreppen subnät och subnätmask. När IP-

nätverk dels upp i mindre nätverk kallas dessa nätverk subnät. Subnätmasken skrivs på 

samma format som IP-adresser. Man delar in nätverk i subnät genom att använda de första 

bitarna i normala IP-adresser till nätverksadresser. I och med att fler bitar används till 

nätverksadresser ökar antalet nätverk, men antalet inkopplade nätverksenheter minskar, vilket 

ger fler men betydligt mindre nätverk. Detta underlättar då nätverken blir lättare att underhålla 

och datatrafiken i delnäten blir mindre. Dessa subnätadresser påverkar inte oss vanliga 

användare utan bara våra internetleverantörer eller större företag som har flera nät kopplade 

till Internet89. Vanliga datoranvändare kommer oftast endast i kontakt med så kallade privata 

IP-adresser: 

 
Klass Adressintervall 

A 10.0.0.0 - 10.255.255.255 

B 172.16.0.0 - 172.31.255.255 

C 192.168.0.0 - 192.168.255.255 

Figur 8 Privata IP-adresser. 

   

 

I dessa nätverk är datorerna inte direktanslutna till Internet, utan via t ex en router som 

översätter adressen vid Internetaccess. 

                                                
8 http://lix.hisvux.se/martinf/subnat.html 
 
9 http://www.iis.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf 
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Det som sköter packeteringen av data i nätverkslagret är IP-paketen, de tar emot data från det 

övre lagret (transportlagret), paketerar data genom att lägga till en header och skickar vidare 

till det undre lagret (länklagret).  
IP HEADER DATA 

Figur 9 Ett IP-paket. 

    

 

Längden på ett IP-paket brukar vanligtvis vara 20 byte långa10, men kan vara allt mellan 20 

och 65535 bytes, men då frames maximalt endast kan ha 1456 bytes måste IP-paketet delas 

upp i flera frames, applikationer brukar därför hålla längden långt under max för att slippa 

dela upp paket.  

 
Bitar 0 – 7 8 - 15 16 – 23 24 - 31 

0 Version 
Header 

Length 
TOS/DS Total Length 

32 Identification Flags Fragment offset (13 bits) 

64 Time To Live Protocol Header checksum 

96 Source IP address 

128 Destination IP address 

160 Options ( if any ) 

160 Data 

Figur 10 Tabellen visar formatet på ett IP-pake11t. 

 

Ett IP-paket kan se ut enligt följande (mellanslag är inlagda för lättare läsning): 
4500 0056 biae 4000 3506 586b 5883 ie68 coa8 03f5 

 

IP 

HEADER 

4 

5 

 

00 

 

0056 

 

Version – Anger att det är IPv4 

Header Length – Hur lång IP headern är, mäts i 32-bitarsord (minst 

5 = 20 byte) 

Type of Service/Differentiated services – Anger vilken trafiktyp 

det är, används inte ofta.  

Total Length – Paketets totala längd (header +data), mäts i bytes 

                                                
10 http://www.iis.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf 
11 http://www.iis.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf 
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biae 

 

4 

 

000 

 

35 

 

 

06 

 

586b 

 

58831e68 

c0a803f5 

(0x0056 = 86 byte) 

Identification – När paket fragmenteras (delas upp) ges alla 

fragment samma identifikation. 

Flags – Berättar för routern om paketet ska fragmenteras eller inte, 

i det här fallet ska det inte det. 

Fragment offset – fragmentets position i riginalpaketet (används 

vid fragmentering). 

Time To Live – Hur många gånger paketet ska kunna passera en 

nod innan det kasseras. I det här fallet 0x35 vilket motsvarar 53 

gånger. 

Protocol – Vilket protokoll som används i lagret över 

(transportlagret) i det här fallet TCP. 

Header Checksum – En enklare typ av CRC som bara detekterar 

fel i headern. 

Source IP address – IP-adressen på avsändaren (88.131.30.104) 

Destination IP address – IP-adressen på mottagaren 

(192.168.3.245) 

DATA   

 

Ett till viktigt protokoll i nätverkslagret är ICMP. IP-protokollet är förbindelselös, vilket 

menas med att exempelvis en sändare skickar paket utan att först säkerställa att mottagaren är 

redo eller att mottagaren ens är uppkopplad. ICMP sköter felhantering och diagnostiken i 

nätverkslagret. Protokollet skickar tillbaka ett ICMP-paket till avsändaren av ett IP-paket som 

inte kunnat skickas vidare på grund av t ex att mottagaren inte existerar eller att routern inte 

har tillräckligt med buffertkapacitet1213. 

 
IP HEADER ICMP HEADER DATA 

  Figur 11 Ett ICMP-paket 

 

När ICMP-paket skickas inkapslas det med en IP-header. Data i ICMP-paketet är ofta IP-

header och de första 8 byte från det fallerade paketet. När man använder funktionen PING 

(när man skickar ett ICMP-paket med en ekoförfrågan till en dator för att undersöka om den 

                                                
12 http://www.iis.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf 
13 http://www.tcpipguide.com/free/t_ICMPVersion4ICMPv4ErrorMessageTypesandFormats.htm 



13 
 

är uppkopplad och fungerar) så fylls istället Data med 40 (Windows) eller 64 (Linux) byte 

slumpad data. Om man inte får något svar, vanligtvis sätts ramen 1000 milisekunder, så får 

man t ex en PTO (Ping Timeout), vilket betyder att mottagardatorn inte svarade inom den 

tidsramen och men stor sannolikhet inte är tillgänglig. Det finns även andra felmeddelanden. 

 

 
 

Figur 12  

 

Tabellen visar formatet på ett ICMP-paket14 

 

Type – Medelandets typ (t ex 0 = echo reply, 8 = echo request). 

Code – Kod beroende på typ (t ex 0 = echo reply, 0 = echo request). 

Header Checksum – ICMP-huvudets kontrollsumma. 

Data – Innehåller data som beror på specificationen av Type och Code. 

 

Transportlagret 

Transportlagrets uppgift är att kolla att meddelanden från det översta lagret 

(applikationslagret) är korrekt formaterat för att kunna skickas ut på internet genom det undre 

nätverkslagret. Det är även transportlagrets uppgift att tillhandahålla felhantering eller 

flödeskontroll av data om detta är önskevärt. Vanligaste protokollen är UDP och TCP. Som 

adresser i transportlagret används portar för att hitta fram till rätt applikation. Olika 

applikationer/processer i exempelvis datorer använder olika portar (inte alltid) till olika 

applikationer. Så som IP är kommunikation mellan nätverksenheter är portar kommunikation 

mellan applikationer på olika enheter i nätverket. 

 

UDP (User Datagram Protocol) används av applikationer där kommunikationen är tidseffektiv 

på bekostnad av felhantering och flödeshantering (enklare felhantering kan implementeras). 

Sändning av paket sker utan kontroll om mottagaren har möjlighet att ta emot dem.15 

Protokollet används vid t ex live-videoströmmar, IP-telefoni eller spel över nätet där det är till 

nackdel för applikationen att behöva vänta in återsändning av korrupta eller felaktiga paket. 

                                                
14 http://www.protocols.com/pbook/tcpip3.htm#ICMP 
15 http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/tekla/linux/security/tcpip.html 

Bitar 0 – 7 8 - 15 16 – 23 24 - 31 

0 Type Code Header Checksum 

32 Data 
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Det skickas en stor mängd små paket där mottagarapplikationen slänger gamla/trasiga paket 

utan att fråga om återsändning utan använder endast paketen som den får och som är hela. 

UDP används även då paket inte har någon speciell mottagare (broadcast) vid t ex ARP-paket 

(vid who-is?-frågor) eller har flera mottagare (multicast).  

 

Bitar 0 – 7 8 - 15 16 – 23 24 - 31 

0 Source Port Destination Port 

32 Length Checksum 

64 DATA 

Figur 13 UDP-paket (UDP-header + Data).16 

Det som återfinns i UDP-headern är Source Port (sändarens port), Destination Port 

(mottagarens port), Length (Längden på hela UDP-paketet, minimum 64-bitar) och Checksum 

(Kontrollsumma för felhantering, behöver ej användas).  

 

TCP (Transmission Control Protocol) används då applikationer är i behov ett pålitligare 

protokoll än UDP. Protokollet är implementerat med felhantering och flödeskontrol. Man 

säger att TCP är förbindelseorienterat, två pratande enheter skickar varje gång tillbaka en 

bekräftelse vid mottaget paket så att avsändaren vet att den kan skicka nästa. En anslutning 

mellan två enheter kallas ”session”. En session börjar genom att en klient skickar en begäran 

(SYN=synchronize) om att starta en session, server tar emot den och skickar tillbaka en 

kvittens (ACK=acknowledgement) och också en begäran om att starta en session (SYN) som 

nu klienten besvarar med en kvittens (ACK). Båda noderna har nu bekräftat att de vill prata 

med varandra och förbindelsen är upprättad och det är nu fritt att börja skicka information 

mellan varandra. När klienten skickar ett paket till servern förväntar den sig ett ACK efter 

varje skickat paket för att veta att paketet har kommit fram och att nästa kan skickas. Om ett 

ACK inte inkommit efter en viss tid skickar sändaren paketet igen. När det sedan är dags att 

avsluta kommunikationen skickas först ett medelande om avslut (FIN=finish), detta besvaras 

sedan med också ett FIN och ett ACK som sedan besvaras med ett ACK från avsändaren av 

det första FIN-begäret. 17 

 

 

 

                                                
16 http://www.networksorcery.com/enp/protocol/udp.htm 
17 http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/tekla/linux/security/tcpip.html 
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Det kan även hända att uppkopplingen genast måste avslutas, då används RESET som bryter 

kommunikationen omedelbart (inga bekräftelser skickas). RESET används även som 

meddelande om att den anropade porten inte används. Protokollet har även inbyggda timers 

där anslutningen anses avbruten efter att en tid har förflutit sedan ett paket mottogs, det kan 

vara så att t ex ett FIN/RESET inte kom fram18.  
Bitar 0 – 7 8 - 15 16 – 23 24 - 31 

0 Source Port Destination Port 

32 Sequence Number 

64 Acknowledgement Number 

96 
Data 

Offset 
(Reserved) Flags Window 

128 Checksum Urgent Pointer 

160 Options ( if any ) 

160 Data 

                                                
18 http://www.iis.se/docs/Allt_over_IP_webb.pdf 

Figur 14 Handskakningar i TCP. 

 

Klient Server 

DATA 

FIN 

ACK 

ACK 

ACK 

FIN 

SYN 

SYN+ACK 

ACK 
Connection 

established 

Connection 

established 

Connection 

closed 
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Figur 15 TCP-paket (TCP-header + Data)19. 

 

Det som återfinns i TCP-headern är Source Port (sändarens port), Destination Port 

(mottagarens port), Sequence Number (Sekvensnummer, ordningen på alla segment som 

skickas mellan enheterna för att dessa ska packas upp i rätt ordning), Acknowledgement 

Number (kvittensnummer, som sekvensnummer fast ger information om hur många byte som 

kommit fram), Data Offset (dataförskjutningen, anger på vilken plats datan börjar), Flags 

(flaggor, här skrivs hanskakningsfunktionerna som SYN, ACK mm in), Window 

(fönsterstorlek, anger hur stor buffert man har för att den andra parten ka kunna anpassa sina 

sändningar), Checksum (Kontrollsumma för felhantering), Urgent pointer (flaggar för viktigt 

paket men används inte).20 

 

Applikationslagret 

I det översta lagret har vi protokollen för de enskilda applikationerna på nätverksenheterna. På 

datorer är ett vanligt exempel HTTP, FTP eller SMTP. Olika chattprogram eller 

internettelefoniprogram har sina egna protokoll. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är 

troligtvis det mest använda protokollet idag då varje gång en hemsida öppnas är det HTTP-

protokollet som används. Det som skickas till servern med hemsidan är kodraden:  
GET 130.237.59.78/ HTTP/1.0 

Server returnerar sedan en HTML-kod som används av webbläsaren för att bygga upp en 

hemsida. 

 

SPI – Serial Peripheral Interface Bus 

 (För att förstå kommunikationen mellan ethernetmodulen och ATmegan) 

Det är en buss för seriekommunikation som används vid kommunikationen mellan 

mikrokontroller, där ena kontrollern agerar masterenhet och även genererar klocksignalen för 

överföring och den andra agerar slavenhet. Kommunikationen sker genom fyra signaler, 

MOSI (Master Output Slave Input, data från master till slav), MISO (Master Input Slave 

Output, data från slav till master), SCLK (Serial Clock seriell klocka som synkroniserar 

kommunikationen) och SS (Slave Select, ställer in Master/Slave)21. 

                                                
19 http://www.networksorcery.com/enp/protocol/tcp.htm 
20 https://www.iis.se/internet-for-alla/guider/introduktion-till-ip-internet-protocol/tcp-och-udp-nivan/2/ 
21 https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/spi 
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Problemdefinition och -lösning 

Utvecklingshjälpmedel 

Programvaran till mikrokontrollen har utvecklats med hjälp av AVR Studio 5.0 och den 

programmerades med hjälp av utvecklingskortet STK-500. 

För att undersöka paketen som skickades mellan Ethernetmodulen och datorn användes 

Wireshark 1.6.5. 

 

Hårdvara 

Den tilldelade hårdvaran var en modul ENC28J60-H vars huvudkomponenter var en RJ45-

kontakt med statusdioder, chipet ENC28J60 och en 25MHz kristall.  

ENC28J60-chipet sköter informationen som kommer in genom RJ45-kontakten och skickar 

sedan vidare informationen till ATmegan genom SPI-bussen22.  

Till ATmegan har en lysdiod kopplats in. Även en tryckknapp har kopplats för att lokalt 

kunna ändra lysdiodens tillstånd (ej implementerat i skrivande stund). Eftersom 

Ethernetmodulen drivs med 3.3V tillverkades även en voltregulator.  

 

En första prototyp byggdes på en breadboard, när denna fungerade tillfredställande, etsades 

ett kretskort. 

.  
Figur 16 Färdig prototyp. 

                                                
22 (ENC28J60 datablad, 2006) 
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Programvara  

Det svåra med denna ethernetmodul är att den inte har någon hårdvaruimplementerad TCP/IP-

stack, som kan sköta protokollen i de olika TCP/IP-lagren. Det fanns endast två TCP/IP-

stackar som var anpassade till AVR, och båda kändes rätt begränsade (inte förvånande dock, 

med tanke på det tillgängliga minnet i ATmega16). 

Det var svårt att få modulen att samspela med ATmega16 processorn i början. Alla exempel 

som jag hittade på internet var baserade på andra processorer t ex Atmega32/168/88/128 men 

ingen Atmega16. Jag lyckades dock sedan efter att ha undersökt skillnaderna mellan 

ATmega168 och Atmega16 i produktbladen och gjort ändringar i koden (ändring av pinnar 

och inaktivering av vissa funktioner).  

 

 

Erfarenheter/ Problem under gång 

Litteratur/Information 

När det gäller informationen kring TCP/IP så är internet översvämmat med information, vilket 

gjorde att det var väldigt mycket information att läsa igenom. Men fördelen med antalet 

informationskällor var att man kunde dubbel- eller trippelkolla den för att var på den säkra 

sidan.  

 

Tidsdisponering 

Detta är mitt största individuella projekt hittills, det insåg jag inte i början, vilket ledde till en 

hektisk tid när projektet led mot deadline. På grund av det hann jag inte att helt sätta mig in i 

hur den implementerade TCP/IP-stacken som användes skötte de olika protokollen i de olika 

lagren.  

Eftersom jag var sent ute med att etsa mitt kretskort lyckades jag inte få tag på en tillräckligt 

stor bit dubbelsidigt laminat vilket ledde till att jag fick anpassa kretsen till laminatet och var 

tvungen att ta bort ISP-kontakten för direkt programmering av kontrollern.  
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Programmering 

TCP/IP-stacken innehåller väldigt många olika filer med många rader kod, vilket för mig blev 

en prövning. Jag prioriterade att försöka förstå hur stacken fungerade och förstå koden och 

hann därför inte förkorta och ta bort onödiga stycken ur koden. Men jag lärde mig mycket 

olika trick att använda i funktioner. 

 

Slutsatser / Förslag till förbättringar 
Genom det här arbetet har jag kommit fram till att det är genomförbart att implementera 

TCP/IP till projekt som bygger på mikrokontroller som ATmega16. Min kunskap om TCP/IP 

protokollet är väldigt hög och har skapat ett sug efter att försöka optimera koden i prototypen 

och även implementera funktioner som PWM-styrning på distans, användning av fler reläer 

och sensorer. Det finns väldigt många tillämpningsområden, vilket hela tiden nya 

nätverksanslutna enheter på markanden visar. 
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Bilagor 
 

• Komponentlista 

• LM117T spänningsregulator 

• 2x0.1uF kondensator 

• 10uF kondensator 

• 10kOhm motstånd 

• 200Ohm motstånd 

• BC548C transistor 

• Tryckknapp 

• ATmega16 

• ENC28j60-H 

 

• Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 
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• Använda portpinnar hos AVR:en 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programlistningar 

Alla filer är bifogade i Proj.zip 

Main.c 

Enc28j60.h 

Enc28j60.c 

Ip_arp_udp_tcp.c 

Ip_arp_udp_tcp.h 

Ip_config.h 

Net.h 

Timeout.h 
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Abstract 
This paper shows how a simple light intensity meter based on a photodiode, can be 

combined with different color filters to produce a color meter. It also shows how to 

output that color to a RGD-LED using pulse width modulation, PWM. The theory behind 

the main components is thoroughly presented as well as several design factors such as 

amplifier filters. A couple of possible applications are suggested and some improvements 

are proposed. 

Sammanfattning 
Den här rapporten visar hur en  enkel ljusintensitetsmätare i form av en fotodiod kan 

kombineras med olika färgfilter för att mäta färg och sedan visa samma färg med en 

RGB-lysdiod. Rapporten tar vidare teorin och fysiken som ligger till grund för de olika 

huvudkomponenternas funktion. Även viktiga delar för hur fotodiodens förstärkning ska 

utformas tas upp och förslag på vidareutveckling samt olika användningsområden gås 

igenom.   
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Inledning 
Färg är hjärnans tolkning av ögats signaler för att åskådliggöra sammansättningen av 

våglängder i det ljus som träffar ögat. Att kunna reproducera processen utanför kroppen i 

form av en elektronisk krets är viktigt inom områden som robotik och inte minst 

medicinsk mekatronik. Färgigenkänning är en viktig del i felkontrollen vid tillverkning 

och robotar som sorterar efter färg kan användas för att skilja på olika kvalitet hos 

råvaror. För blinda skulle möjligheten att kunna “se” färger kunna vara en ovärderlig 

möjlighet och med dagens teknik genomförbart. 
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Teoretisk fördjupning 
Fotodiod 

Dioder är halvledare som består av ett p-dopat och ett n-dopat område. Det p-dopade 

området har ett underskott på elektroner och det n-dopade motsatsen, ett överskott. På 

fackspråk brukar avsaknaden av en elektron benämnas hål, engelska “hole” eller 

“electron hole”, och denna term kommer att användas i resten av rapporten.   

Vid övergången mellan områdena sker ett utbyte av elektroner och hål som gör att ett 

“neutralt” lager, utan fira elektroner, uppstår. Migreringen av elektroner och hål vid pn-

övergången får till följd att ett elektriskt fält bildas. Det elektriska fältet hindrar det 

“neutrala” lagret från att utvidgas när fältet är tillräckligt stark att hindra ytterligare 

migrering av elektroner. Det “neutrala” lagret kallas spärrskikt och om en diods katod har 

högre potential än anoden kommer detta spärskikt att växa och därmed hindra att en 

ström flyter genom dioden. Om en spänning läggs över dioden i framriktningen kommer 

spärrskiktet att krympa och om spänningen är högre än diodens framspänningsfall 

kommer ström kunna flyta fritt genom dioden. 

Figur 1. Avancerad modell av den verkliga fotodioden. 

I fotodioden drar man dessutom nytta av att pn-övergången är ljuskänslig och fotodioden 

kapslas därför inte in i ett ljusisolerande skal som på vanliga dioder. När fotoner med 

tillräckligt högt energiinnehåll träffar pn-övergången får den en elektron att lämna sitt hål 

i spärrskiktet. En kontinuerlig ström av fotoner kommer således att kontinuerligt skapa 

nya hål-elektronpar. På grund av det elektriska fältet kommer hålen vandra tillbaka mot 

anoden, medan elektronerna vandrar mot katoden och en ström genereras. 
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I praktiken finns det inte några ideala fotodioder, utan en mer avancerad beskrivning 

måste användas, se figur 1. Kapacitansen Cs gör att fotodioden får en fördröjning 

eftersom spänningen i kapacitansen inte kan ändras språngvis. 

Om fotodiodens katod och anod har samma potential kommer en positiv spänning växa 

mellan fotodiodens katod och anod, detta fenomen kallas den fotovoltaiska effekten, 

engelska “photovoltaic effect”. Detta beteende hos fotodioden utnyttjas i t.ex. solceller 

där energin i solens ljus omvandlas till elektrisk energi. 

Om fotodiodens katod har högre potential än anoden, minskas dess kapacitans Cs och 

reaktionshastigheten blir högre. Å andra sidan kommer en liten ström ledas genom 

fotodioden även i mörker, denna ström kallas mörkerström och gör att fotodioden 

kommer ha ett konstant fel. Dessutom kan denna koppling ge problem på grund av att 

operationsförstärkare inte är ideala, t.ex. inte har oändlig ingångsimpedans.[1] 

Färgsensorn 

I en färgsensor används flera fotodioder i parallell med varsitt färgfilter som släpper 

igenom ljus med olika våglängder. Eftersom de olika fotodioderna därmed kommer 

träffas av ljus med olika våglängd, eller med andra ord olika färg, så kan mätvärden från 

dioderna användas för att bestämma intensiteten på de olika färgernas ljus.  

Op-förstärkaren 

Namnet “operational amplifier” eller den svenska motsvarigheten operationsförstärkare 

kommer från en känd rapport av prof. John Ragazzini m.fl. vid Columbia university, han 

skrev: 

"As an amplifier so connected can perform the mathematical operations of arithmetic 

and calculus on the voltages applied to its input, it is hereafter termed an 

‘operational amplifier’."[2] 

 
Figur 2. Op-förstärkarens in- och utgångar. 
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Op-förstärkaren kan utföra en mängd operationer, som bestäms av ett yttre 

återkopplingsnätverk, på späningarna vid dess två ingångar och resultatet visas i form av 

en spänning på utgången, se figur 2. 

Enkelt uttryckt kan mans äga att op-förstärkaren styr utgången så att den inverterande 

ingången ska hållas på samma spänningsnivå som den icke-inverterande ingången. Om 

utgången återkopplas kommer signalen att förstärkas med en faktor som bestäms av 

återkopplingen. Utspänningen från op-förstärkare begränsas av matningsspänningarna V+ 

och V- , den maximala utspänningen brukar ligga lite under V+ och den minimala lite 

över V-. 

Några vanliga förstärkarkopplingar som har använts i projektet är; 

1. Den icke-inverterande förstärkaren 

 
Figur 3. Icke-inverterande förstärkarkoppling. 

2. Den inverterande förstärkaren  

 
Figur 4. Inverterande förstärkarkoppling. 
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3. Spänningsföljaren  

 
Figur 5. Spänningsföljare. 

4. Transimpedansförstärkaren 

 
Figur 6. Transimpedansförstärkare. 

Transimpedansförstärkaren har fått sitt namn eftersom den konverterar en ström på 

ingågnen till en spänning på utgången, förstärkningen måste därför uttryckas i ohm.  

I verkliga tillämpningar brukar dock en kondensator kopplas i parallell med 

återkopplingsresistorn, som ett lågpassfilter. På så sätt minskas högfrekvent brus i 

utsignalen. Detta är speciellt viktigt vid kopplingar med fotodioder eftersom dioden egen 

kapacitans, se figur 1, kan ge upphov till instabilitet i systemet. 
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RGB-lysdioden 

RGB-lysdioden är tre lysdioder in samma kapsel, en röd, en grön och en blå. Eftersom 

den innehåller de tre primärfärgerna kan alla andra färger åstadkommas genom additiv 

färgblandning, även vitt ljus är möjligt eftersom det är en likafördelad blandning av de tre 

färgerna. 

Lysdioden är en form av diod som uppfanns i mitten av 1900-talet baserad på forskning 

kring elektroluminiscens, ett fenomen där ljus avges när en ström leds genom en pn-

övergång. Strömmen får hål och elektroner i pn-övergången att rekombinera och energi i 

form av fotoner strålar från dioden. Våglängden på det ljus som avstrålas avgörs av 

bandgapet, den energi som behövs för att göra ett material ledande. 

Alla lysdioder måste ha någon form av yttre strömbegränsning, oftast används ett 

motstånd, utan strömbegränsning skulle lysdioden förstöras. 

Mängden utsänt ljus beror på strömmens storlek och det enklaste sättet att reglera 

mängden ljus blir därför att reglera medelströmmen genom pulsbreddsmodulering, PWM. 
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Problemdefinition 
Det här projekt är tänkt att utmynna i en möjlig design på, och prototyp till, en 

elektronisk kameleont. Den ska kunna drivas fristående med en vanlig nätadapter på 12v. 

Problemet har delats upp i följande delar; 

1. Fotodiodbaserad färgsensor med filter för olika våglängder.  

In: Ljus. 

Ut: Ström. 

2. Transimpedansförstärkarkrets med låg-passfiltrering. 

In: Ström. 

Ut: Spänning. 

3. Mikrokontrollerbaserad beräkning av färg. 

In: Spänning. 

Ut: Värden på färgintensitet. 

4. Mikrokontrollerbaserad styrning av RGB-lysdiod. 

In: Värden på färgintensitet. 

Ut: PWM signaler med “duty cycle” motsvarande färgintensitet. 
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Problemlösning 
Eftersom färgsensorn är av ytmonterad typ valdes tidigt att använda en annan fotodiod, 

av hålmonterad typ, vid utformning av förstärkarkretsen. Resonemanget som fördes var 

att samma principer skulle gälla för färgsensorn. En prototyp på breadboard togs fram 

och eftersom fotodioden inte hade något färgfilter blev resultatet en ljussensor, se figur 7. 

 
Figur 7. Ett första försäk till förstärkarkkrets, matades med +5v och -5v. 

Förstärkarkretsen gav en utspänning proportionell mot ljusintensisteten mellan 0v och 

4,9v om den matades med +-5v. Efter ett antal lyckade preliminära experiment 

upptäcktes att konstruktionen inte skulle fungera med den valda den valda färgsensorn, 

“Hamamatsu s9702”, eftersom sensorn hade gemensam katod och därför inte kunde 

kopplas som i figur 7. Istället fick den kopplas som i figur 8, med anoden till den 

inverterande ingången på op-förstärkaren istället för katoden.  

 
Figer 8. En andra prototyp till förstärkarkrets, matades med +5v och -5v. 
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I den nya kretsen kommer strömmen genom R1 gå i omvänd riktning jämfört med 

tidigare och utspänningen kommer därför att hamna mellan 0v och -4,9v, med samma 

matningsspänning som tidigare. Begränsningar i A/D-omvandlaren i Atmega16 gjorde att 

utspänningen måste vara mellan 0v och 5v, på grund av detta kopplades ytterliggare ett 

förstärkarsteg in med uppgift att invertera utspänningen innan den når mikrokontrollern. 

 

Eftersom ett av målen var att driva den färdiga lösningen med 12v och förstärkarkretsen 

behövde +-5v blev det nödvändigt att bygga en spänningsreglering. En virtuell jord 

skapades genom att använda spänningsdelare och spänningsföljare som sedan kopplades 

till spänningsregulatorer för +5v och -5v. Efter att ett antal tester misslyckats på grund av 

överhettning omarbetades förstärkarkretsen till en där endast 10v krävdes och 

utspänningen hamnade på 4,9v vid mörker och 0v vid starkt ljus, kretsen kan ses i figur 9. 

 
Figur 9. Slutgiltig förstärkarkrets, matades med +10v och 0v. 

På icke-inverterande ingången sattes referensspänningen till 5v istället för 0v som i 

tidigare kretsar.  

När kretsen testades med färgsensorn valdes förstärkningen R1 till 1 Mohm fär att få 

tillräcklig förstärkning vid lågt ljus. En kondensator kopplades i parallell med R1 för 

agera lågpassfilter, värdet valdes till 15 pF vilket gav en brytfrekvens på ungefär 10 KHz. 

Utspänningen matades sedan till mikrokontrollern som programmerades att läsa värdena 

och utifrån dessa styra tre PWM-utgångar som bestämmer färgen på RGB-lysdioden.  

Intensiteten för varje färg är linjärt beroende av den relativa pulsbredden, på så sätt kan 

alla färger åstadkommas genom en kombination av olika pulsbredder. 

Mjukvaran som skötte styrningen och flödesschema kan ses i bilaga.  
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Utvecklingshjälpmedel 

• STK-500v2, http://www.atmel.com/tools/STK500.aspx (2012-03-25). 

• Fluke 123 scopemeter. 

Hårdvara 

• Färgsensor: Hamamatsu s9702. 

• Op-förstärkare: STMicroelectronics LM324N. 

• Mikrokontroller: Atmel Atmega16. 

• RGB-lysdiod: Generisk med gemensam anod. 

Programvara 

• Atmel AVR-studio v5.1, 

http://www.atmel.com/microsite/avr_studio_5/default.aspx (2012-03-25). 

• NI Circuit Design Suite, http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432 

(2012-03-25). 
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Erfarenheter 
I projekt som detta är ofta planering och strukturering det som kräver mest tid och det 

som gör utförandet mycket mindre tidskrävande. Att redan från början dela upp arbetet i 

moduler med tydliga mål och tydliga gränssnitt, för att sedan sätta ihop till en komplett 

lösning har fått projektet att fortskrida tillfredställande.  

Användandet av modeller, såväl simuleringingar som verkliga, för de olika 

komponenterna har också varit ett bra sätt testa ideer och funderingar utan att riskera den 

riktiga, dyrare, komponenten och har även kunnat utföras utan den riktiga komponenten 

på plats. 

När huvudkomponenten är av analog typ utan ett digitalt gränssnitt ställer det högre krav 

på kretsarnas utformning och teorin bakom komponenterna. Det är viktigt att inte låsa sig 

vid ideer och försöka lösa alla de problem som då uppstår, utan ibland är det bättre att ta 

vara på det man har lärt sig och sedan börja om på nytt. 

 

Ett problem som uppkommer med färgigenkänning är bakgrundsbelysning som stör 

mätvärdena från färgsensorn. Detta har till viss del lösts genom att ta ett referensvärde 

vid uppstart, som sedan används för att korrigera alla senare mätvärden. Ett nytt problem 

som uppkommer då är att om bakgrundsbelysningen varierar kommer referensvärdet att 

vara felaktigt och därför också alla mätvärden.  

Ytterliggare problem är att sensorns uppbyggnad med tre parallella fotodioder gör att den 

kan ge “false positives” när ljus inte kommer rakt framifrån. En annan typ av sensor kan 

då användas som har fler än tre fotodioder som sitter i ett “honeycomb”-mönster och 

därför ger ett exaktare mätvärde. 

	    



	  

	   15	  

Slutsatser 
Att kunna mäta färg på ett enkelt, men också snabbt och exakt sätt är en viktig egenskap 

om verkliga ögonproteser ska bli verklighet. Mina tester med utmatning till en RGB-

lysdiod har visat att det går att reproducera färger med en acceptabel noggrannhet utan att 

ge avkall på snabbhet. En vidareutveckling skulle kunna översätta färgvärdena till ljud 

för att på så sätt förmedla informationen till personer utan normalt seende.  

Vidareutveckling av förstärkarkretsen och optimering av filter skulle kunna öka 

känsligheten med bibehållen precision. Genom ta bort RGB-dioden kan antalet 

nödvändiga PWM-utgångar minskas och en mindre mikrokontroller kan användas. Då 

kan storleken minskas så att hela kretsen får plats i en vanlig byxficka. 
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Datablad 

Hamamatsu s9702, 

http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/parts_S/s9702_kspd1071e08.pdf 

ST LM324N, 

http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERAT

URE/DATASHEET/CD00000457.pdf 

TS78XX, 

http://www.ts.com.tw/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/TS7800_C11.pdf 
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Bilagor  
Kostnadsredovisning 

Komponent Pris [kr] 

Atmega16 99,6 

TS7805 11,2 

TS7810 11,2 

LM324N 6,98 

s9702 93,7 

RGB-lysdiod 5 

Diverse kringkomponenter ~20 

 

Komponentlista 

• 1xLM7805 

• 1xLM7810 

• 1xLM324N 

• 1xAtmega16  

• Diverse generiska resistanser 

• Diverse generiska kapacitanser 

• 2xGeneriska gröna lysdioder 

• 1xGenerisk RGB-lysdiod 
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Elektroniska ritningar 

Förstärkarkoppling 
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Mikrokontroller	  

	  

	  
	  
RGB-‐koppling	  och	  koppling	  mot	  STK500 
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Flödesscheman 

 

	    
Start	  

Initiera	  nödvändiga	  
portar	  

Läs	  in	  
referensvärden	  för	  
varje	  färg	  och	  spara	  

Byt	  ADC-‐kanal	  

Läs	  in	  mätvärde	  från	  
nuvarande	  kanal	  

Dra	  bort	  
referensvärde	  och	  
spara	  i	  en	  vektor	  

Beräkna	  medelvärde	  
för	  varje	  färg	  

Ändra	  duty	  cycle	  på	  PWM-‐
kanalerna	  motsvarande	  

medelvärdena	  
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Använda portpinnar hos AVR:en 

Pinne Funktion 

PA0 ADC0 

PA1 ADC1 

PA2 ADC2 

PB3 OC0 

PD4 OC1B 

PD5 OC1A 

 


