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Sammanfattning

Denna rapport går igenom processen att ta fram en aktivt självbalanserande tvåhjulig robot.
Roboten ska vara avsedd för att åka en viss sträcka rakt fram för att sedan efter en bestämd
mållinje stanna och balansera. Inom gruppen har arbetet delats upp i enlighet med de individuella
projekten som tidigare genomförts. Dessa rapporter finns bifogade som bilagor. Den framtagna
roboten är av segway-modell. De ingående komponenterna är en likströmsmotor för
framdrivning, en ultraljudssensor för balansering, reflektionssensorer för målavkänning och
enkoder samt en Bluetoothmodul för kommunikation mellan fjärrkontroll och robot.

Projektet resulterade i en prototyp som kan balansera aktivt, parera yttre stötar, kommunicera via
Bluetooth, identifiera mållinjer och drivas framåt.

Ett kontinuerligt flöde av oförutsedda problem har krävt kreativ problemlösning och strategisk
felsökning. Förutom att få balanseringen att fungera har en stor del av utvecklingstiden gått åt till
att implementera och utveckla en egenkonstruerad enkoder. Många lärdommar har tagits kring
vikten av noggrannhet i elektronikarbete samt hur komplex teori appliceras i praktiken.
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Abstract

This bachelor thesis describes the process of developing a two wheeled robot with active
balancing. The robot is designed to go straight ahead until it reaches a finish line. Then it shall
stop to stand still balancing. The workload in the group has been divided according to the
previous individual projects, which are attached. The design of the robot is inspired by the
concept of the Segway. The main components are a DC-motor for the propulsion, an ultrasonic
sensor for distance measurements, a reflex sensor which detects the finish line and one that
works as an encoder. The communication between the remote controller and the robot uses a
Bluetooth module.

The project resulted in a prototype that was able to balance actively using the data from the
ultrasonic sensor, parry external forces, communicate with a controller through Bluetooth,
identify the finish line and run in the desired direction.

Difficulties that have occurred during the development process have been solved by creative
solutions and innovative approaches. The majority of the time has been spent on building and
perfecting the self-constructed encoder. The importance of being thorough when working with
electronics and testing has been a lesson learned.
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Abstract 

This bachelor thesis describes the process of developing a two wheeled robot with active 

balancing. The robot is designed to go straight ahead until it reaches a finish line. Then it shall 

stop to stand still balancing. The workload in the group has been divided according to the 

previous individual projects, which are attached. The design of the robot is inspired by the 

concept of the Segway. The main components are a DC-motor for the propulsion, an ultrasonic 

sensor for distance measurements, a reflex sensor which detects the finish line and one that 

works as an encoder. The communication between the remote controller and the robot uses a 

Bluetooth module. 

The project resulted in a prototype that was able to balance actively using the data from 

the ultrasonic sensor, parry external forces, communicate with a controller through Bluetooth, 

identify the finish line and run in the desired direction. 

Difficulties that have occurred during the development process have been solved by 

creative solutions and innovative approaches. The majority of the time has been spent on 

building and perfecting the self-constructed encoder. The importance of being thorough when 

working with electronics and testing has been a lesson learned. 
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Sammanfattning 

Denna rapport går igenom processen att ta fram en aktivt självbalanserande tvåhjulig robot. 

Roboten ska vara avsedd för att åka en viss sträcka rakt fram för att sedan efter en bestämd 

mållinje stanna och balansera. Inom gruppen har arbetet delats upp i enlighet med de 

individuella projekten som tidigare genomförts. Dessa rapporter finns bifogade som bilagor. Den 

framtagna roboten är av segway-modell. De ingående komponenterna är en likströmsmotor för 

framdrivning, en ultraljudssensor för balansering, reflektionssensorer för målavkänning och 

enkoder samt en Bluetoothmodul för kommunikation mellan fjärrkontroll och robot.  

Projektet resulterade i en prototyp som kan balansera aktivt, parera yttre stötar, 

kommunicera via Bluetooth, identifiera mållinjer och drivas framåt.  

Ett kontinuerligt flöde av oförutsedda problem har krävt kreativ problemlösning och 

strategisk felsökning. Förutom att få balanseringen att fungera har en stor del av 

utvecklingstiden gått åt till att implementera och utveckla en egenkonstruerad enkoder. Många 

lärdommar har tagits kring vikten av noggrannhet i elektronikarbete samt hur komplex teori 

appliceras i praktiken.  
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1 Inledning 

Uppdraget är att konstruera en tvåhjulig robot med aktiv balansering och trådlös 

kommunikation. Roboten ska kunna balansera på en punkt för att sedan vid en given signal 

starta och åka rakt framåt, 10-30 meter, till dess att den passerar en svart markering på marken. 

Roboten ska avläsa den svarta markeringen och tolka den som mållinje. Har mållinjen lästs av 

skall roboten stanna. Roboten behöver inte kunna svänga.  Den ska startas via en fjärrkontroll 

som endast får ha kommandona ”Start” och ”Nödstopp”. Roboten ska mäta sig med de andra 

robotarna i en tävling där det gäller att uppfylla ovanstående kriterier. Den som först lyckas ta 

sig i mål och står stilla vinner. Till sitt förfogande har grupperna förutom de komponenter som 

redan tilldelats under en tidigare individuell del, se Bilaga G-K, även 1500 SEK att fritt disponera 

på sitt projekt.  
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2 Nedbrytning av problemet 

2.1 Val av hjulplacering 

Efter evaluering av olika robotalternativ väljs en modell som använder sig av samma princip som 

Segway, det vill säga med två hjul bredvid varandra och en plattform mellan dem där alla 

komponenter monteras. Detta val baseras på tycke och smak snarare än svårighetsgrad. 

Balanseringen för roboten ska skötas med hjälp av det moment som motorn applicerar varvid 

val av motor måste anses som väsentligt. Olika motorer testades och utvärderades efter vikt och 

applicerbart moment, hastighet etc. se avsnitt 3.1. 

2.2 Val av målavläsning samt fjärrkontrollsteknik 

För avläsning av mållinjen väljs en reflektionssensor. Idéen kommer från linjeföljande robotar 

som använder liknande princip för detektion av linjen på marken.  

För kommunikation mellan robot och fjärrkontroll väljs Bluetooth-tekniken ty denna anses 

vara lämplig och relativt enkel att implementera.  

2.3 Val av sensor för vinkelavläsning 

För vinkelavläsning väljs ultraljudssensor. Balanseringsdata som fås från ultraljudssensor är 

avståndet till marken. 

Alternativt kan accelerometer och gyro användas till detta ändamål. Även dessa testas 

men ultraljudssensor anses vara enklare att hantera ty modulen agerar självständigt till skillnad 

från de andra två sensorernas moduler som kräver mer avancerad kommunikation och filtrering. 

2.4 Val av motor 

Efter fördjupningsstudier om självbalanserade robotar konstateras att likströmsmotorer är 

optimala då dessa är snabba och enkla att styra. Tillsammans med enkoder är dessa fördelaktiga 
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då motorn kan återkopplas och hjulens varvtal kan kontrolleras med större precision. Som 

resultat byggs en egen variant av enkoder som monteras på motoraxeln. 

Även stegmotorn diskuteras som ett möjligt alternativt men överges ganska snabbt då 

denna anses vara för långsam. Roboten riskerar att falla innan den hinner stabiliseras då 

stegmotorn inte har tillräcklig topphastighet.  
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3 Matematiska bera kningar 

3.1 Beräkning av behövt motormoment 

För att kontrollera ifall motorns moment är tillräckligt för att kunna balansera roboten ansattes 

en fysikalisk modell, se Figur 1. 

 

Figur 1. Fysikalisk modell över roboten 

Kroppen friläggs och kraftjämvikt i x- och y-led samt momentjämvikt kring hjulaxeln ger 

  :  r r y rm y F m g          (1) 

    :  r r xxm F         (2) 

: cos sinr r x r y rI F l F l M   Ó; ,    (3) 

där 𝑚𝑟 är kroppens massa, 𝐹𝑥 och 𝐹𝑥 är kontaktkrafter på axeln, M är motormomentet, l är 

avståndet till masscentrum från hjulaxeln och 𝜃𝑟 är vinkeln mot y-axeln. 
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Även hjulen friläggs och kraftjämvikten i x- och y-led samt momentjämvikt kring hjulaxeln ställs 

upp 

  :    h h y hym N F m g          (4) 

   :    h h F xFxm F          (5) 

   :  h h FI F r M  Ó ,       (6) 

Där 𝑚ℎ är hjulets massa, 𝐹𝐹 är friktionskraften mot underlaget och 𝜃ℎ är hjulets vinkel mot y-

axeln. 

Robotens position, hastighet och acceleration ställs upp som funktion av hjulvinkeln 

2

360
h hx r


          (7) 

2

360
h h rx


         (8) 

2
 

360
h hx r


   .       (9) 

Kroppens position i x - led beräknas trigonometriskt utifrån hjulets position som  

 sinr h rx x l   .       (10) 

Insättning av ekvation (7) i ekvation (10) ger 

2
 sin

360
r h rx r l


    .      (11) 
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Derivering av ekvation (11) ger kroppens hastighet och acceleration som  

˙2
cos

360
r h r rx r l


           (12) 

22
cos sin

360
r h r r r rr lx l


         .    (13) 

Kroppens position i y – led beräknas genom trigonometri till  

cosr ry r l   .       (14) 

Derivering av ekvation (14) ger kroppens hastighet och acceleration I y-led 

sinr rry l            (15) 

2cos sinr r r r ry l l       .     (16) 

Sammansättning av ekvation (1),(2) och (3) ger 

(cos ) sinr r r r r r r r rM I m l m y m g lx     .   (17) 

Insättning av ekvation (1),(2), (4) och (5) i (6) ger med antagandet att �̈�ℎ = 0 att 

  h

r

h h
r

r

h MI
x

r m

m x

m

 
 .      (18) 
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Ur ekvation (9), (13), (16), (17) och (18) löses M ut symboliskt med hjälp av MatLab, se Bilaga C 

– MATLABkod till 

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

( ( ) (( ) ( ) ( )

( ) 180

( ) 180 )

(

)

(

( )

r h r r r r r h r r

r h r r h r

r r h r r r

r r h r

r

M l m r cos sin x sin x m l m r cos

x m l m r sin I x l

m cos I x l m sin

g l m r sin g m l m r

sin

      

 

 

  



          

       

      

    

 

  

  



  

2 2

2 2

) 180 ( )

180 ) /

(180 ( )).

h r r r

r r r r h h r r

h h r r r

I g l m sin I

x m r I x m r I I x

I m r m r l m r cos

 



   

        

          

           

 (19) 

Det erforderliga momentet som krävs kan alltså beräknas med hjälp av kroppens massa, hjulens 

massa, kroppens vinkel, kroppens vinkelacceleration, hjulen och kroppens tröghetsmoment 

samt avståndet mellan kroppens masscentrum och hjulaxeln och hjulens radie. Dessa 

parametrar skattas och testning för lite olika scenarier i form av olika accelerationer och 

positioner pekar på att det moment som den valda likströmsmotorn ger bör vara tillräckligt för 

att kunna balansera roboten, se Bilaga C – MATLABkod. Att driva roboten med endast en motor 

via ett drev och en axel fungerar alltså i teorin. 

3.1.1 Användning av fysisk modell för regleringen 

De ovanstående beräkningarna kan användas som grunden i en regleringsmodell. Dock 

behövdes denna modell ej för att få roboten att balansera och implementerades således ej.  

3.2 Beräkning av lämpligt avstånd för ultraljudssensor 

Ett längre horisontellt avstånd mellan hjulaxel och ultraljudssensor ger högre exakthet på 

vinkelmätningarna. Detta kan förklaras med trigonometrin i att ett större x-värde innebär att en 

skillnad i y-värde inte ger lika stora förändringar i vinkeln.  

I MATLAB utförs ett par olika beräkningar för att kunna bestämma ett lämpligt avstånd. 

Först beräknas storleken på vinkelavvikelsen för olika avstånd. Denna uträkning görs utifrån två 

scenarier, först att ultraljudet ger ett mätfel på 3 mm och sedan att det ger ett mätfel på 10 mm. 
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Figur 2. MatLabplottar över ultraljudets mätfel baserat på avstånd. 

Efter att avståndet nått 100mm så minskar vinsten av att förlänga avståndet, se Figur 2. Detta 

skulle alltså kunna vara ett lämpligt avstånd. 

Den andra uträkningen visar hur vinkelfelet varierade med ultraljudets mätfel för två olika 

avstånd. Det ena avståndet är 50 mm och det andra är 100 mm. Ultraljudets mätfel som ligger 

under 1 mm plus asfaltens ojämnhet som uppskattas till 2 mm ger ett totalt mätfel på  3 mm, 

vilket vid 100 mm skulle ge ett mätfel under 2 grader. Detta anses vara acceptabelt. 
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4 Reglerteknisk tilla mpning 

De förutbestämda kraven på roboten kräver två reglersystem. Dels det huvudsakliga systemet 

som sköter robotens balansering och dels ett system som ser till att roboten stannar efter att 

den passerat mållinjen.  

4.1 PID-regleringens teori för balanseringen 

Regleringen sköts med hjälp av den enklaste varianten av PID-reglering. Den innebär att först 

väljs ett referensavstånd för ultraljudet mot vilket roboten ska sträva. Vid stillastående sätts 

referensavståndet till det uppmätta avstånd där robotens tyngdpunkt ligger rakt ovanför 

hjulaxeln. Vid detta avstånd sker enligt mekaniken ingen horisontell acceleration. För att uppnå 

en acceleration för att driva roboten framåt måste referensavståndet ändras.  

Principen för regleringen är återkoppling vilket innebär en subtraktion av det nuvarande 

uppmätta värdet från referensvärdet vilket ger ett fel e som illustreras i diagrammet nedan. 

F∑ 
r e

-y

Gc y

 

Figur 3. Schematisk bild över PID-reglering. 

 Felet multipliceras med förstärkningskonstanten 𝐾𝑝 och detta utgör den proportionella 

(P) delen av regleringen. Felet e integreras över tiden och multipliceras med 

integrationkonstanten 𝐾𝑖 och integrationsdelen (I-delen) av regleringen erhålls. Denna del 

skapar en hel del problem om roboten t.ex. inte börjar i sitt referensläge. Därför definieras i 

koden en begränsning för integrationsdelen så att den endast kan växa till ett visst värde. 

Därefter deriveras felet med avseende på tiden och derivatan multipliceras med konstanten 𝐾𝑑. 

Denna del kallas naturligt för deriveringsdelen (D-delen) av regleringen. Slutligen adderas de tre 

delarna till en styrsignal som skickas till motorn, se ekvation nedan. 
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𝐹 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒 + 𝐾𝑖 ∗ ∫ 𝑒 𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 ∗
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 

Denna styrsignal, c i Figur 3. Schematisk bild över PID-reglering., resulterar efter att ha gått in i 

systemet i ett nytt avstånd från marken. Detta avstånd återkopplas och regleringen påbörjar 

nästa iteration. 

4.2 Bestämmandet av PID-konstanter för balansering 

Till att börja med höjs 𝐾𝑝-värdet tills att roboten börjar översvänga. När det inträffar halveras 

𝐾𝑝-värdet enligt Ziegler–Nichols metod. Metoden erfordrar en känd svängningsperiod, då detta 

ej är mätbart i detta fall bestäms  𝐾𝑑 och 𝐾𝑖-värdena empiriskt. Roboten kan då balansera. Dock 

börjar den driva iväg vid påstötning. 

4.3 Reglering av hjulens hastighet 

Att roboten fortfarande driver iväg trots en I-del i balansregleringen leder till insikten att för att 

få roboten att stå still behövs en enkoder. Med en enkoder kan robotens hjulposition och 

hastighet beräknas. Referensvärdet för denna reglering är den horisontella position som vill 

uppnås. Om detta värde sätts till noll kan man få roboten att stå still. Skillnaden mellan den 

önskade och uppmätta positionen multipliceras med en proportionell del, konstanten 𝐾𝐸. 

Skillnaden mellan hjulens hastighet och den hastighet som vill uppnås, noll, och multipliceras 

med konstanten 𝐾𝐸𝐷och slutligen adderas dessa två värden till referensavståndet på ultraljudet. 

Positionens referensvärde återkalibreras efter varje reglering för att undvika att gamla värden 

påverkar reglering mer än en gång. Detta eftersom felet i sträckan adderas till 

referensavståndet. Görs inte detta skulle en förflyttning på två längdenheter uppdelat på två 

reglertillfället leda till en reglering motsvarande tre längdenheter, ett vid det första och två vid 

det andra. Gruppen bedömde att en I-del ej var nödvändig då statiska felet kan tolereras. 

Reglermodellen för den horisontella positionen ser ut som följer. 

𝐹 = 𝐾𝑒 ∗ 𝑠 + 𝐾𝑒𝑑 ∗
𝑑𝑠

𝑑𝑡
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5 Prototypens konstruktion 

För utveckling av prototypen används 3D-modelleringsprogrammet Solid Edge ST3. Fokus läggs 

på att få ner vikten och centrera masscentrum. Detta görs för att roboten ska bli mer 

lättreglerad. Hjulen som väljs är gjorda av plast och har högfriktionsdäck av gummi, se Figur 4. 

Hjulen fästs på en 10 mm aluminiumaxel med två M10 muttrar och en bricka, se Figur 4.  

Aluminiumaxeln svaravas till en diameter på 10 mm och gängas vid hjulfästena samt svarvas till 

en diameter på 11 mm vid lagren. Axelns mittdel svarvas till en diameter på 13 mm. Detta för 

att låsa fast lagren i axiellt led.  Axeln har lagrats med två spårkullager med innerdiameter 11 

mm och ytterdiameter 20 mm, se Figur 4. Lagren fräses in block av polyuretan med måtten 

50x45x10 mm, se Figur 4 samt  

Bilaga B – Ritningar. Blocken är i sin tur sammanlänkade med två stag av polyuretan med måtten 

120x50x10 mm, se Figur 4 samt

 

Figur 4.  Sprängskiss över hjulaxel med komponenter 

Robotens sidor är vattenskurna ur 1 mm stålplåt och har måtten 50x300 mm, se Figur 5 

och  

Bilaga B – Ritningar. Hål för axel är utskurna i båda sidorna samt ett hål för motoraxeln på 

den ena sidan, se  

7. Stag 

4. Block 

2. M10 - mutter 

3. 4,2x25 - skruv 

1. Hjul 

5. Lager 6. Axel 

10. M10 - mutter 

9. M10 - Bricka 
8. Kugghjul 
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Bilaga B – Ritningar. Sidorna fästs tillsammans med blocken i stagen med fyra 4,2x25 

plåtskruv, se Figur 4. På det övre stagets ovansida sitter ett ultraljudsfäste som är vattenskuret 

ur 1 mm stålplåt och bockad längst ut för att skydda ultraljudssensorn från att slå emot marken, 

se Figur 5. På det undre staget sitter ett reflektionssensorfäste av polyuretan. Genom stagen går 

hål för sladdar till ultraljud och reflektionssensor.  
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Figur 5. Skiss över robot med förklaring till delar 

  

11. Reflektionssensorfäste 

12. Utraljudssensor 

10.Utraljudsfäste 

9. Batterihållare 

7. Motor 

6. Kugghjul 

5. Batterihållare 

4. Kretskort 

3. Kretskortsfäste 

2. Sida 

1. M5-gängad 

stång 

8. Enkoder 
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På det övre staget sitter en batterihållare som är fräst i polyuretan och fäst med dubbelhäftande 

tejp i sida och stag, se Figur 5. Fritt hängande ovanför det övre staget sitter motorn, vilken är 

fäst med tre M2 skruvar i en av sidoväggarna. 

För att överföra momentet mellan motoraxeln och hjulaxeln har det används en 

kuggväxel. Kugghjulet på motoraxeln har 25 kuggar, se Figur 5, och kugghjulet på axeln har 23 

kugg, se Figur 4, vilket ger en utväxling på 1.09. Kugghjulen har en diameter på 42 respektive 

38,5 mm och en delningsdiameter på 40 mm. Då motoraxeln är avfasad har kugghjulet 

konstruerats därefter. Kugghjulet på hjulaxeln är fäst med ett skruvförband, se Figur 4. 

Kugghjulen är 3D-printade och gjorda av termoplastmaterialet polylaktid. På baksidan av 

motorn på den förlängda motoraxeln sitter en enkoder som består av en rund skiva med tre 

färger och en plastkåpa runt. I andra änden sitter en reflektionssensorn som läser 

färgförändringarna när skivan snurrar, se Figur 5. 

Ovanför motorn sitter ytterligare en batterihållare, även denna är fräst i polyuretan och 

fäst i sidan med dubbelhäftande tejp, se Figur 5. Över batterihållaren sitter ett kretskortsfäste, 

som också den är fräst i polyuretan. På motsatt sida sitter ett likadant fäste och mellan dessa 

fästs kretskortet, se Figur 5. Robotens sidor är sammanlänkade högst upp med hjälp av två 

gängade stänger med diameter 5 mm. Stängerna fästs med två M5-muttrar och en bricka på 

varje sida. För dimensioner och komponentlista till alla komponenter, se  

Bilaga B – Ritningar respektive Bilaga D – Komponentlista. 

Robotens ytterkåpa består av tre delar, alla vattenskurna i 1 mm stålplåt. Bitarna bockas 

sedan för att passa runt roboten och fäst slutligen i roboten med 4,2 mm plåtskruv. Sinsemellan 

är bitarna fästa med M3-skruv. På sidorna placeras sedan två armar, även dessa vattenskurna i 1 

mm stålplåt och bockade. 

För att skydda fjärrkontrollens kretskort byggs en fjärrkontrollslåda. Denna fräses ut i 

polyuretan i två delar, en låda och ett lock. Dessa fästs sedan med 4st M3 träskruvar. 
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6 Prototypens komponenter 

6.1 Bluetoothmodul LM400 

För att kommunicera med roboten byggs en fjärrkontroll med Bluetooth-modul och en 

Bluetooth-modul sätts på kretskortet på roboten. Innan konfigurering är modulerna 

fabriksinställda, se Figur 6. Modulerna konfigurerades först via STK500-kortets UART-portar. Den 

ena till master och den andra som slave. 

 

 

De två modulerna är samma modell och när de ges samma lösenord och sätts i det automatiska 

anslutningsläget sker anslutningen automatiskt. Modulerna kommunicerar med processorerna 

via UART. Kommunikationen för den färdiga prototypen består av en byte som skickas från 

fjärrkontrollen då roboten startar och en annan byte för att nödstoppa roboten. Under 

utvecklingen av roboten används Bluetooth-kommunikationen till att konfigurera PID-

regleringen genom att ändra de olika konstanterna. Den används också för att ställa in 

referensvärdet för avståndet till marken samt för en rad andra utvecklingsområden. 

6.2 Likströmsmotorn 

För framdrivningen väljs en likströmsmotorn med beteckningen 2842 S 006 C 001 av märket 

Faulhaber med det maximala vridmomentet på 20 mNm. På motorn sitter en planetväxel med 

utväxling 23:1. Den maximala spänningen över motorn är 6 volt och styrningen sker via en H-

brygga A3951SW. Ingången PHASE kopplades till ATmega16 och ingångar ENABLE och BRAKE 

kopplades till Vcc respektive GND. Dessa sätts till fasta värden för att enklare kunna reglera 

Baud Rate: 19200 

Data bit: 8 

Parity: None 

Stop bit: 1 

Flow control: HW 

 Figur 6. Fabrikinställning Bluetoothmodul 
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motorn. På detta sätt kan man genom enbart justeringen av PHASE, högt lågt värde, uppnå 

önskat varvtal. PHASE får från mikroprocessorn en reglerad PWM-signal som bestämmer 

motorns rörelseriktning och moment.   

6.3 Ultraljud 

Modulen som används för att mäta avstånd med ultraljud är av typen ”PING)))” från 

amerikanska Parallax. Modulen består av en ultraljudssändare och en mottagare samt inbyggd 

logik för signalhantering. Modulen styrs på en pinne på mikroprocessorn där man för att utföra 

en mätning skickar en aktiveringssignal. Därefter skickar modulen tillbaka en hög signal, vars 

längd motsvarar det uppmätta avståndet. Retursignalens längd mäts med hjälp av 16-bitars 

timern på mikroprocessorn och översätts därefter till ett avstånd. Omvandlingsfunktionen är 

baserad på empiriska mätningar som funktionsanpassats i MATLAB, se Bilaga C – MATLABkod.  

6.4 Reflektionssensorer 

I roboten används två stycken reflektionssensorer av typen QTR-1A från Pololu, dessa återfinns i 

robotens enkoder och som avläsning av marken för att detektera mållinjen. Reflektionssensorn 

består av en infraröd LED parad med en fotoresistor. Fotoresistorn är ansluten till en pull-up-

resistor för att agera spänningsdelare, som producerar en spänning på utpinnen beroende på 

mängden ir-ljus som reflekteras. Den utgående spänningen konverteras till ett digitalt värde via 

mikroprocessorns AD-omvandlare.  
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7 Enkoder 

Då processorns lediga portar och antalet timers är begränsade byggdes en egen enkoder som 

endast använder en AD-omvandlare. På den förlängda motoraxlen på motorn sätts en roterande 

skiva som roterar med samma hastighet som motoraxeln. Rotationen hos skivan kan på grund 

av skivans färgvariationer mätas med hjälp av en reflektionssensor av typen QTR-1A. Dess utslag 

omvandlas till mätdata via AD-omvandlaren PA1.  

7.1 Algoritmer 

7.1.1 Intelligent Sector 

Den första algoritm som implementerades byggde på tre fält. 

En tredjedel av cirkeln målades grå, en tredjedel målades vit 

och den sista målades svart. Det första som händer i 

algoritmen är att en mätning görs. De olika fälten definieras 

av olika intervall för AD-värdet. Problem med reflexsensorn 

uppstod och gjorde att de AD-värden som registrerades inte 

skiljde sig tillräckligt för att få en tydlig skillnad mellan svart 

och grått eller grått och vitt. Detta löstes genom att placera 

en bit material över den vita och detta ökade reflektionen 

ordentligt så att fälten kunde urskiljas. När ett visst antal mätningar registrerats på ett visst fält 

så registrerades detta som en färg. Om hjulen snurrar och den kommer in på en ny färg och 

tillräckligt många mätningar registreras på detta område har en rotation skett. Riktningen kunde 

därmed, eftersom att färgordningen var känd, bestämmas. Detta innebär att en räknare 

antingen adderas eller subtraheras, beroende på vilken riktning som enkodern snurrade. Detta 

räknarvärde är alltså ett mått på sträckan. För att beräkna hastigheten tittar algoritmen på 

räknarens storlek vid jämna mellanrum, nämligen då ultraljudsmätningens cykel är färdig. Ett 

problem med denna algoritm, likt den nedan förklarade algoritmen Disruptive Trend, var att det 

antal godkända värden som behövdes måste variera beroende på hastigheten. Detta löstes 

Figur 7. Reflexskiva med tre fäger 
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genom att detta värde hela tiden beräknades med en konstant som var proportionerlig mot 

hastigheten. 

Denna algoritm fungerade ett tag men efter ett tag slutade den att fungera. Efter mycket 

resultatlös felsökning beslutades att överge denna algoritm för först algoritmen Disruptive 

Trend och sedan algoritmen Timing Grey. 

7.1.2 Distrupted Trend 

Det andra altogritmförsöket bygger på en skiva med en toning medsols från svart till vitt. Detta 

betyder att AD-värdena från reflexsensorn, given en rotation från vitt till svart, gradvis ökar från 

det lägsta värdet på 24 som är vitt till det högsta värdet på ca 600 som är svart. När svart nås 

kommer värdet snabbt att sjunka från 600 till 24. Algoritmens syfte är att identifiera detta hopp. 

Algoritmen som prövas här bygger på ett glidande medelvärde av 

differensen mellan två mätningar. Om det senast värdet avviker 

med mer än ett visst tröskelvärde betyder det att ett varv har 

gått. I exemplet i MATLAB-koden ligger detta tröskelvärde på 60, 

se Figur 9.  AD-värden från enkodern och Bilaga C – MATLABkod. 

När ett hopp registreras kontrolleras hur många värden som har 

passerat sedan senaste hoppet. Eftersom reflexsensorns 

mätningar är näst intill exakt lika långa tidsmässigt blir måttet på 

antalet mätningar godtagbart som ett mått på hastigheten. När algoritmen upptäcker ett hopp 

kontrolleras också om hoppet är negativt eller positivt. Om hoppet som i Figur 9.  AD-värden 

från enkodern är negativt betyder det att de andra mätningarna är stigande och hastigheten 

sätts till positiv. Om hoppet istället skulle vara positivt sätts hastigheten istället till negativ. När 

ett hopp är registrerat hoppas ett antal kommande värden över för att inte förstöra det glidande 

medelvärdet med värdena i hoppet.  

Denna algoritm fungerar bra för specifika hastigheter men eftersom att reflektionssensorn vid 

lägre hastigheter hinner mäta fler värden i hoppet kommer tröskelvärdet behöva sänkas för att 

registrera hoppen. Även antalet mätningar som skall hoppas över i hoppet behöver justeras 

med hastigheten. Hur detta ska regleras kan lätt testas genom att samla in mätdata.  

Figur 8. Gradient enkoderskiva 



25 
 

Problemet är trots att denna algoritm fungerade bra i MATLAB, se Bilaga C – MATLABkod, med 

många olika mätvärden fungerade den inte tillfredställande när den implementerades i c-kod i 

roboten. Anledningen till detta var oklar och eftersom att den betydligt simplare 

enkoderalgoritmen Timing Grey färdigställdes för testning och presterade godkänt så övergavs 

denna algoritm. 

 

Figur 9.  AD-värden från enkodern 
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7.1.3 Timing Grey 

Den algoritm som slutligen användes i roboten var också den mest triviala. Den bygger på att 

summera hur många mätningar reflexsensorn gör i det intervall på den cirkulära gradient som 

klassificeras som grått. Vitt definieras som alla värden under 39, svart definieras som alla värden 

över 550. Algoritmen går till så att när 25 värden har träffats på vitt registreras detta som vitt 

state.  När detta state lämnas så hamnar den i ett grått state, en räknare räknar då upp antalet 

mätningar som görs på grått. När grått sedan når svart state så stoppas räknaren. När 

mätningarna återvänder till grått state så startas den andra räknaren. När den till slut kommer 

tillbaka till vitt state så har två olika mätvärden registrerats. Dessa värden kommer att vara 

mycket olika i och med att det ena värdet kommer att ha räknat upp eller ner längst hela 

gradienten och det andra kommer endast att ha registrerat gränsläget då reflexsensorn mäter 

skiljelinjen mellan svart och vitt och som eftersom att den tar in lite svart och lite vitt så 

definieras den som grått. Dessa värden kommer naturligt alltid att vara färre än de som mäter 

de verkliga grå värdena längst gradienten. Med hjälp av denna logik registreras att ett varv har 

passerat och beroende på om det större värdet kom före eller efter så kan hjulets riktning 

bestämmas. Hastigheten definieras som antalet mätningar som den stora mätningen 

registrerade. Detta fungerar eftersom att reflexsensorns mättid är approximativt lika lång för 

varje mätning.  

 



27 
 

Starta enkoder

AD-omvandling på 
reflexsensorn i 

enkoder

Identifiera vilket fält 
som lästes av och 

addera 1 till 
räknaren er

Är det samma 
som förra 
gången?

Addera 1 till 
encoder_combo_co

unter (rcc)
Ja

Är rcc lika med 
målet?

Beräkna vilket håll 
rörelsen gick och 

updatera 
encoder_sum i 
state-structen

Ja

rcc > (målet / 5) 
?

Nej

Beräkna ett nytt 
målvärde genom att 

addera skillnaden 
mellan räknaren och 

målets värde 
multiplierat med en 
vikfaktor för tröghet

Ja

Nollställ rcc

Nej

Er lika med det 
önskade antalet 
mätningar per 

cykel?

Beräkna ett nytt 
referensvärde för 

PID-regleringen från 
ultraljudet

JaNej

Nej

 

Figur 10. Blockschema över enkoderprocessen för Intelligent Sector 



28 
 

8 Kretskort och kopplingar 

Ett kretskort etsades där samtliga komponenter placerades. För visualisering och för enklare 

hantering av alla kopplingar användes programmen Multisim 11.0 och Ultiboard 11.0. Ett och 

samma kort användes för Bluetooth, motor och ultraljud som programmerades med 

mikroprocessorn ATmega16. Två 9 volts batterier placerades för att försörja H-bryggan, 

Buetooth-modulen och mikroprocessorn med den spänning som krävdes. Medan H-bryggan 

matades direkt med 9 volt, placerades två spänningsregulatorer som levererade spänning på 3,3 

volt till Bluetooth och 5 volt till ATmega16.  

Dessutom etsades ett separat kretskort till fjärrkontrollen. Även här användes både 

Multisim 11.0 och Ultiboard 11.0 för att underlätta etsnings- och designprocessen. På 

kretskortet placerades Bluetooth, som drevs med hjälp av ett 9 volts batteri via en 

spänningsregulator, samma typ som användes på det tidigare nämnda kretskortet. Syftet var att 

båda Bluetoothen på de två kretskorten skulle kommunicera med varandra och på så vis genom 

att trycka på någon av de två knapparna på fjärrkontrollen kunna starta eller nödstoppa 

roboten.  
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9 Mjukvara 

I följande stycken beskrivs i övergripande drag hur man med mjukvaran kontrollerar de olika 

moduler som används i roboten. För att i detalj studera hur mjukvaran fungerar, läs bilagan med 

källkoden. 

9.1 Processoroptimering 

Roboten använder endast en processor vilket kräver att alla olika processer som skall köras 

ordnas på ett så effektivt sätt som möjligt. Den del av processoranvändningen som är mest 

känslig för störningar av andra processer är ultraljudet som dessutom är den överlägset 

långsamaste modulen. Ultraljudet är långsamt på grund av de långa väntetiderna som 

ultraljudet kräver under mätningscykeln. Under den tidiga fasen av utvecklingen utgjordes dessa 

väntetider av långa delays. Detta gör att enkodern och mållinjesensorn tvingas ner på en 

väsentligt mycket lägre frekvens än de kan göra om ultraljudet inte körs. För att göra det möjligt 

för de olika delarna att fungera på en processor krävs det att väntetiden elimineras. Genom att 

ersätta delays med en interruptstruktur för ultraljudet kan väntetiden utnyttjas av de två 

reflexsensorerna samtidigt som ultraljudets mätningar prioreteras och därför inte störs av de 

andra processerna. Väntetiden mellan mätningarna hålls konstant med en timer som utlöser en 

interrupt då nästa ultraljudsmätning skall ske, se Figur 11.  Processorns tidsschema. 
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Figur 11.  Processorns tidsschema 

En annan process som störde ultraljudet så pass mycket att regleringen inte fungerade var 

USART-kommunikationen. Det USART-bibliotek som används var från ett individuellt projekt och 

inte heller interruptdrivet. Då USART ej skall användas under tävlingen mer än för att skicka stop 

och start utan endast under utvecklingen så modifierades biblioteket endast måttligt för att öka 

prestandan. När längre kontinuerliga mätningar behövde göras samlades de in i långa vektorer 

som sedan skickades. Då störde USART inte mätdatan under själva insamlingen utan bara när 

datan skickades över. 

 

9.2 Likströmsmotor 

Motorn styrs med hjälp av en PWM-signal. Koden för att styra motorn består av två 

funktioner. Funktionen motor_init ställer in att PORTB3 skall vara output och ställer in en timer i 

fast PWM-mode som slår om PORTB3 vid match. Detta gör att konstanten OCR0 reglerar en 

PWM-signal som skickas ut på PORTB3. Denna PWM-signal går till en H-Brygga som i sin tur styr 

motorn. Om PWM-signalen är 0% så ger H-Bryggan -7V och om signalen är 50% så ger H-

Bryggan 0V och skickar man slutligen 100% så ger H-Bryggan 7V. Detta innebär att vi med OCR0 
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kunde reglera motorns drivning från fullt utslag bakåt till fullt utslag framåt. Det funktionen 

motor_control gjorde var således att ändra på OCR0-värdet. Funktionen tar en variabel mellan -

1 och 1 som innebar fullt utslag framåt eller bakåt. 

9.3 Bluetooth/USART 

För att kommunicera mellan fjärrkontrollen och roboten under tävlingen används 

ATMega16:s USART-kommunikation som går över Bluetooth. Bluetoothmodulerna ställs in till 

att para ihop sig så fort de startas och den programmering som behövs är alltså den generella 

USART-programmeringen. Funktionen usart_init initierar USART i de tillhörande registrena samt 

ställer in prescalern för en Baud Rate på 19200 vid en klockfrekvens på 8MHz. 

Den grundfunktion som används i de andra funktionerna är usart_send_byte. Förutom en 

gång i starten sker det inte någon usartkommunikation under tävlingens gång. Att göra 

usartfunktionerna interruptdrivna för att optimera prestandan är därmed inte nödvändigt och 

polling kan användas istället. De övriga usartfunktionerna används för att skicka strängar och 

flyttal. De bygger på samma princip att konvertera till ett korrekt format och sedan loopa 

igenom det som skall skickas och skicka en byte i taget. 

9.4 Ultraljud 

Ultraljudets kommunikation hanteras via mikroprocessorns pinne PD2 som även agerar externt 

interrupt 0. För att initiera en mätning sätts PD2 hög under 5µs därefter sätt kanalen till att vara 

en input och väntar på svar från ultraljudsmodulen. Svaret kommer efter ca 700 µs som en hög 

signal. På signalens flank aktiveras ett interrupt och timer1 nollställs och startas. Den höga 

signales längd motsvarar det av ultraljudsmodulen uppmätta avståndet och när signalen går ned 

till låg igen så körs interruptfunktionen igen. Denna gång avläses timer1s värde som kan 

översättas till ett avstånd. Nu startas timer2 som på compare-match kommer initiera en ny 

mätning med ultraljudet. Tidan mellan mätningarna med ultraljudet är ca 3 ms.  
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Initiate a new measure with a startpulse by seting the signalpin high for 5 µs

Config the signalpin as input and enable external interrupt on rising edge

Reset timer1, us_time_sum and us_time

The signalpin goes high and the interrupt triggers

The value of timer1 is saved in us_time_sum and the timer is reset. The interrupt is configered to trigger on 
falling edge

Run the goalseeking sensor and the encoder until the interrupt is triggered

The signalpin goes low and the interrupt is triggered. The value of timer1 is added to us_time_sum and to 
us_time. The external interrupt is disabled.

The vallue of us_time is converted to distance and the system is updated. us_time_sum is used to calculate 
the rate of which the system is approching its referencevalue.

Timer2, which is configed in clc-mode, is set to 0 and the interrupt on compare match is enabled. 

Run the goalseeking sensor and the encoder until the interrupt is triggered

Run the goalseeking sensor and the encoder until the interrupt is triggered

Timer2 reaches its compare match value and the interrupt is triggered. The interrupt on timer2 is disabled.

 

Figur 12. Blockschema över ultraljudsmätning/Huvudprogram 
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9.5 Reglerteknik 

För att få roboten att balansera används en PID-kontroller. Den implementeras i 

mjukvaran med indata i form av en struct som innehåller robotens nuvarande tillstånd. 

Tillståndet definieras av följande värden som uppdateras löpande. 

reference_value Det avstånd till marken som roboten skall hålla. 

distance Det nuvarande avståndet till marken 

last_distance  Den förra mätningens avstånd till marken 

v Hur snabbt skillnaden mellan reference_value och distance 
förändras 

integ Summan av de tidigare skillnaderna mellan reference_value och 
distance multiplicerat med tiden då denna skillnad var aktuell. 

encoder_counter För att enkodern ska kunna beräkna motorns hastighet görs ett valt 
antal mätningar av rörelsen. Dessa rörelser summeras sedan ihop 
vilket ger en sträcka. Om samma antal mätningar görs varje gång 
kommer tidsåtgången vara snarlik vilket medför att den beräknade 
summan är proportionell mot hastigheten. encoder_counter 
innehåller antalet mätningar gjorda i den aktuella cykeln och 
nollställs när det valda antalet mätningar är utförda. 

encoder_sum Summerar ihop rörelsen för att sedan sparas i encoder_v efter det 
valda antalet mätningar. 

encoder_v När encoder_counter når sitt målvärde sparas encoder_sum om till 
denna variabel som då motsvarar hastigheten. 

encoder_s Den totala rörelsen som motorn utfört, summan av alla beräknade 
encoder_v. 

encoder_reference_v Den önskade värdet på encoder_v som processorn regler efter. 

encoder_last_color För att veta åt vilket håll motorn rört sig måste det förra tillståndet 
vara känt. I encoder_last color lagras den färgen som enkoderns 
reflektionssensor sist registrerade. 

 

Referensvärdet styrs av regleringen från enkodern, de värdena som har med enkodern att 

göra kommer naturligt från enkodern och de övriga  värdena uppdateras med data från 

ultraljudet. 
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9.6 Enkoder 

Grundprinciperna för hur mjukvaran fungerar är redan förklarat i hårdvarudelen. Värt att 

notera är att för att inte störa ultraljudets mätningar, som är en interruptdrivna, används polling 

för denna modul. 

Start encoder

Start AD-conversion 
on channel 1 and 

wait for it to finnish

Change AD-channel 
to channel 0 in 

order to give it time 
to successfully 

change before the 
conversion is 

initiated

Is it state 0?
Is the AD-value 
low enough to 
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Add 1 to the 
combo-counter

Yes
Is the combo 
high enough?

Reset the combo-
counter

No

Change state to 1 
and reset the 

combo-counter
Yes

Is it state 1

No

Is the AD-value 
higher than 

white

Add 1 to the 
combo-counter

Yes
Is the combo 
high enough

Change state to 2 
and reset the 

combo-counter
Yes

Reset the combo-
counter

No

Is it state 2

No

Add 1 to counter 1Yes
Is the AD-value 
high enough to 

be black
Change state to 3Yes

Add 1 to counter 2Yes

Are counter 1 
and 2 seperated 

from 0?

No

A cycle has passed 
update the system 

state
Yes

Is counter 1 
greater than 
counter 2?

The rotation was in 
the negative 

direction
Yes

The rotation was in 
the positive 

direction

Calculate the 
velocity of the 

encoder using the 
biggest of the two 

counters

Update the system 
state with the new 
values velocity and 
distant (rotations of 

the encoder)

End of function

No

No

 

Figur 13. Blockschema för enkodern 
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9.7 Mållinjens igenkänning 

Reflektionssensorn på robotens undersida mäter hela tiden underlagets reflektion. 

Genom att innan loppet kalibrera värdet på den svarta och vita tejpen är det möjligt att 

identifiera mållinjen under loppets gång. För att mållinjen ska vara betraktas som nådd måste 

en serie av godkända mätningar av ett valt antal att betraktas. 
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Start goalsensor
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Reset the combo 
counter

No

Reset the combo-
counter and change 

to state 1
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Yes
Add 1 to the 
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counter

No

Reset the combo-
counter and change 

to state 2
Yes
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been found. Change 
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Yes
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No

No
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Figur 14. Blockschema över måligenkänningen 
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10 Resultat 

10.1 Prototypens konstruktion 

Tre veckor in i projektet var robotens konstruktion i 

stort sätt helt färdigställd, se Figur 15. Färdig 

prototyp. Mekaniskt fungerar alla kompontenter 

som de var designade. Vid projektets slut fanns alla 

elektroniska moduler, som behövdes för att kunna 

genomföra tävlingen, på plats. En egenutvecklad 

enkoder var på plats. Den fungerar sämre under 

vissa förhållanden då det förekom mycket 

skakningar och vibrationer men under stabilare 

förhållanden fungerar den bra. Ett chassi i plåt är 

framtaget men är inte redo att byggas på. 

10.2 Prototypens mjukvara 

Majoriteten av projektets utvecklingstid har lagts 

på mjukvara. Mjukvaruresultatet bestod för det 

första av drivrutiner för alla de komponenter som 

användes. För det andra inkluderade den ett USART-bibliotek för kommunikationen med 

roboten. För det tredje har två parallella reglersystem utvecklats, ett för att reglera 

balanseringen och ett för att reglera robotens horisontella position. För det fjärde har tre olika 

algoritmer för att använda den egentillverkade enkodern utvecklats. För det femte har all 

programvara optimerats för att kunna köras simultant på en enda processor på 8MHz. 

10.3 Prototypens funktion 

Prototypen kan balansera aktivt och parera yttre stötar, kommunicera via Bluetooth med en 

fjärrkontroll, identifiera mållinjer och drivas framåt.  

Figur 15. Färdig prototyp 
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11 Problem och la rdomar 

11.1 Problem med I2C 

Gruppen började titta på accelerometer och gyroskop som metod för att mäta den vinkel som 

roboten har. Det chip som användes kommunicerade via I2C. Att gruppen inte fick 

kommunikationen att fungera gjorde att beslutet togs om att byta till ultraljud som sätt att mäta 

robotens lutning på. Brist på tid och erfarenhet gjorde att den metod med störst chans att få 

lyckade mätningar valdes. Att välja ultraljud visade sig vara en bra strategi då det under 

projektets gång fungerade utan större problem. 

11.2 Enkoder 

11.2.1 Ursprunglig enkoderidé 

Den enkoder som först skulle implementeras skulle användas för att kunna bestämma vilken 

spänning som bör läggas på motorn för att balansera roboten. Den mekaniska modell som togs 

fram för att beräkna ifall motormomentet skulle vara tillräckligt kan användas för att i varje 

tillfälle kunna beräkna vilket motormoment som behövs. Har man räknat ut motormomentet 

kan man med hjälp av motorns konstant och det nuvarande varvtalet beräkna hur stor spänning 

man bör lägga på. Eftersom att den enkoder den första motorn hade ej fungerade övergavs 

enkoderidén med motiveringen att roboten fortfarande kan ges en accelerationen under ett par 

sekunder genom att under en begränsad tid avvika från balansvärdet. När mållinjen passerats 

var tanken att genom att återställa avståndet till det korrekta så skulle robotens friktion få den 

att stanna. 

11.2.2 Egentillverkad enkoder 

När roboten var färdigbyggd.   
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11.3 Noggrant elektronikarbete 

Ett tjugotal gånger felsöktes programmeringskod utan resultat för att slutligen inse att felet låg i 

en slarvigt ihopknipsad sladd eller en dålig lödning. Att göra elektronikarbetet ordentligt och 

gediget var därför en trivial men ändock tydlig lärdom som projektet gav. 

11.4 Teori kontra verklighet 

Det kanske största problemet som gruppen ställdes inför under projektets gång var hur man 

skulle hantera skillnaden på teori och verklighet. Detta projekt var för många av gruppens 

deltagare första gången då avancerad teori skulle appliceras på en relativt komplex verklig 

tillämpning.  

11.4.1 Val av fokus 

Att göra en bra avvägning mellan fokus på teori och praktik var något som ständigt behövde 

diskuteras. En undermålig teoretisk modell skulle ej klara av att utföra de avancerade 

tillämpningar som krävdes. Varje förenkling av de teoretiska modellerna resulterar naturligt i 

sämre prestanda. På samma sätt existerar saker som mätfel och kallödningar ej i teorin. Att 

lägga mycket tid på att bygga lösningar som följer de teoretiska modellerna man ställt upp var 

även det mycket viktigt. 

11.4.2 Felsökning 

Då saker ej fungerade och behövde felsökas uppstod även då dilemmat angående var man skall 

felsöka. I exemplet med den hemmagjorda enkodern hade gruppen stora problem med att 

förstå om det var algoritmen som beräknade hastigheter, reflexsensorns uppdateringsfrekvens, 

reflexsensorns färgkänslighet, enkoderns prioritet i processorn eller något annat som var roten 

till problemet. Detta felsökningsarbete misslyckades ordentligt under projektets gång. 
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11.4.3 Lärdomar 

Detta problem att hantera skillnaden på teori och verklighet är en av ingenjörers 

huvuduppgifter. Att använda sig av metoder och system för att hantera detta skulle kunna vara 

en lösning men gruppen insåg att mycket av nyckeln låg i erfarenhet. Kretskortsfelsökning hade 

till exempel behandlats extensivt i kursens två tidigare delar. Att felsöka kretskorten under 

projektets gång gick därför mycket snabbt. 
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Bilaga A – Kopplingschema 

Kopplingsschema robot  

Kopplingsschema fjärrkontroll 
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Bilaga B – Ritningar 

Batterihållare 1 
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Batterihållare 2 
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Bilaga C – MATLABkod 

Ultraljud_exakthet.m – Test av ultraljudets mätfel och vinkelavvikelse  

% Beräkning av ultraljudets exakthet 
clc, clear all, close all 

  
% för att komma fram till ett passande avstånd mellan axeln och 
% ultraljudssensorn plottas vinkelavvikelsen vid mätfelet 3 mm vilket anses 
% vara en trolig felnivå 
x = 20:0.1:160; 
y1 = 3; 
y2=10; 
subplot(2,1,1) 
plot(x,atand(y1./x)) 
hold on 
plot(x,atand(y2./x),'r') 
title('Vinkelavvikelse som funktion av ultraljudets horisontella placering') 
xlabel('Ultraljudets placering [mm]') 
ylabel('Vinkelavvikelse [grader]') 
legend('Mätfel: 3mm','Mätfel: 10mm') 

  

  
% Avstånden 50 och 100 mm testas och mätfelet plottas 
x = 100; 
y = 0:0.1:10; 

  
subplot(2,1,2) 
plot(y,atand(y./x)) 

  
x = 50; 
hold on 
plot(y,atand(y./x),'r') 
title('Vinkelfel som funktion av ultraljudets mätfel') 
xlabel('Ultraljudets mätfel [mm]') 
ylabel('Vinkelfel [grader]') 
legend('Avstånd: 100mm','Avstånd: 50mm','Location','NorthWest') 
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Berakning_av_motormoment.m – Beräkning av erforderligt motormoment  

% BERÄKNING AV ERFORDERLIGT MOTORMOMENT 
clear all, close all, clc 
% symbolisk utlösning av motormoment 
[M,xppR,xppH,yppR,accH]=solve('-

Ir*accR+mr*xppR*l*cosd(angleR)+mr*l*sind(angleR)*(yppR+g) + M=0','-Ih*accH-

M+r*(mr*xppR+mh*xppH) = 0','xppH+accH*2*r*pi/360 = 0','-xppR+xppH-

l*cosd(angleR)*accR+l*sind(angleR)*rotR^2 = 0','-yppR-l*cosd(angleR)*rotR^2-

l*sind(angleR)*accR = 0','M,xppR,xppH,yppR,accH'); 
M 
% M sätts sen in i moment nedan 
% Beräkning av erforderligt motormoment som funktion av vinkeln 

  
% Parametrar 
kv = 1; 
ka = 1; 

  
%Mätvärden från sensorer (fiktiva värden) 
angleR = 0; 
rotR = 130; 

  

  
% modelspecifika variabler 
l = 0.07;   % avstånd från masscentrum till axeln 
r =0.05;    % hjulradie 
g = 9.82; 
mr = 0.5;   % massa Robot 
mh = 0.1;   % massa Hjul 
Ir = mr*(l/2)^2/3;  %  tröghetsmoment robot 
Ih = mh*r^2;    % tröghetsmoment hjul 
%rotR = sqrt(2*mr*l*(1-cosd(angleR))/Ir);% angular velocity robot 

  
malvinkel = 0; % vinkeln som eftersträvas 

  
momv = []; 

  
for angleR=0:0.1:45 

  
    deltavinkel = malvinkel-angleR; % skillnad mellan nuvarande vinkel och 

målvinkel 

  
    malhast = kv*deltavinkel; % målhastighten är proportionell mot 

kvarvarande vinkel vilket ger linjär hastighetsförändring 

  
    deltahast = malhast-rotR; % hastigehtsförändringen är skillnaden mellan 

önskad hastighet och sensorns angivna hastighet 

  
    malacc = deltahast*ka; % accelerationen är proportionell mot den 

momentana hastigheten 

  
    accR = malacc; 
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 % Erforderligt moment för att uppnå beräknad acceleration beräknas 

    Moment = (pi*l^2*mr^2*r^2*rotR^2*cosd(angleR)*sind(angleR) + 

pi*accR*l^2*mr^2*r^2*sind(angleR)^2 + pi*accR*mh*l^2*mr*r^2*cosd(angleR)^2 + 

pi*accR*mh*l^2*mr*r^2*sind(angleR)^2 + 180*Ih*accR*l^2*mr*cosd(angleR)^2 + 

180*Ih*accR*l^2*mr*sind(angleR)^2 - pi*g*l*mr^2*r^2*sind(angleR) - 

pi*g*mh*l*mr*r^2*sind(angleR) - 180*Ih*g*l*mr*sind(angleR) + 

pi*Ir*accR*mr*r^2 + pi*Ir*accR*mh*r^2 + 180*Ih*Ir*accR)/(180*Ih + pi*mh*r^2 + 

pi*mr*r^2 + pi*l*mr*r*cosd(angleR)); 

     
    % värdena paras i en vektor för att senare kunna plottas      
    momv = [momv Moment]; 
end 
x = 0:0.1:45; 
% Motormomentet plottas som funktion av vinkeln 
plot(x,momv) 
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Enkoderalgoritm.m – analysera indata och beräkna antal varv 

% Enkoderalgoritm, analyserar indata och läser av hur många varv som har 
% gått. Fungerar i Matlab med olika testdata men opålitlig i C. Annan metod 
% vald. 

  
clc, clear all, close all 

  
%Exempeldata: AD-värden från reflexsensorn i enkodern vid rotation.  
values = [0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

24 24 24 24 24 28 28 28 30 31 31 35 248 376 455 524 568 591 608 611 611 608 

608 600 591 588 575 574 568 560 560 551 543 540 536 536 531 529 527 526 524 

519 519 515 515 511 508 504 496 492 483 480 467 455 448 432 428 423 423 419 

415 412 408 399 396 387 385 384 384 384 369 368 359 355 352 344 344 335 335 

327 327 319 319 316 312 312 305 304 295 295 287 284 280 255 255 255 255 255]; 
values=fliplr(values) 
% Antalet värden som man tar medelvärde på 
mean = 5; 

  
% En vektor som fylls med skillnaden mellan nuvarande och ad-värdet innan. 
% De 8 senaste värdena lagras för att kunna ta ett medelvärde av dem. 
main_vect = zeros(1,mean); 

  
% En räknare 
k=0; 

  
% Det förra adc-värdet 
last_adc =0; 

  
% Hur stor avvikelse som behövs för att det skall räknas som ett nytt varv. 
thres = 60; 

  
% När en avvikelse registrerats hoppas 8 st värden över innan de börjar läsa 
% av värden igen. 
jump = 7; 

  
% Varv räknar hur många varv som körs igenom. Behövs inte i verkligheten 
% utan skall bara kontrollera att algoritmen plockar upp alla värden 
varv=0; 

  
% Värde registrerar antalet värden på varje varv. 
varde=0; 

  
% En matris som fylls med data så att man kan kontrollera värdena 
res = []; 
for a = values % Detta simulerar AD-omvandlingen 

  
        if k<mean % Körs direkt när programmet startas. Fyller 

medelvärdesvektorn med de 8 första värdena. 
            k=k+1; % Adderar på räknaren 
            main_vect = [main_vect(1:k-1) a-last_adc main_vect(k+1:end)]; 

%Fyller upp medelvärdesvektorn 
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            last_adc=a; 

  
        elseif k<2*mean % Hit kommer den om ett varv har registrerats, då 

rörs inte medelvärdesvektorn eller last_adc 
            k=k+1; 

  
        elseif k<2*mean+1 %Här körs inte medelvärdesberäkningen eftersom att 

det tidigare värdet var så mycket större eller mindre 
            k=k+1; 
            last_adc=a; 
        else %Om allting är som vanligt så körs detta 
            if (a-last_adc)-sum(main_vect)/jump>thres %Detta betyder att ett 

varv registrerats. 
                k = mean; %Här sätts k till mean för att hoppas över ett par 

värden 
                varv = varv+1; 
                if a-last_adc>0 %Om det är ett positivt hopp innebär det att 

varvet går negativt. 
                    varde=varde*-1 
                else %Om det är ett negativt hopp är varvet positivt. 
                    varde 
                end 
                varde=0; %Antalet uppmätta värden nollställs 

                 
            else %Om ett varv ej registreras så läggs resultatet till i 

medelvärdet 
                main_vect = [main_vect(2:end) a-last_adc]; 
                res = [res; sum(main_vect)/jump a last_adc]; 
                last_adc = a; 
            end 
        end 

  
    varde = varde +1; %Varje mätning adderas 
end 

  
res 
varv 
varde 

  
plot(1:length(values),values,'-') 
hold on 
plot(1:length(values),values,'.r') 
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Bilaga D – Komponentlista 

Komponent Material Beteckning 
Antal 

använda 
Antal 

inköpta 
Pris Totalt 

Kommentar 

Bakaxel aluminium - 1 0 - 0 
 Batterihållare Polyuretan - 2 0 - 0 
 Bluetoothmodul - LM400 2 1 160 160 
 Bricka M10 stål - 2 0 - 0 
 Bricka M2 stål  - 5 0 - 0 
 Bricka M3 stål - 13 0 - 0 
 Bricka M5 stål - 8 0 - 0 
 Drev x2 plast - 1 0 - 0 
 Encoderfäste plast - 1 0 - 0 
 Encoderhållare plast - 1 0 - 0 
 

Gängad stång M5 
stål Gängad stång 

M5x150 2 0 - 0 
 H-brygga - A3951SW 1 0 

 
0 

 

Hjul Plast - 2 2 150 300 
Inköpt på Wentzels 
hobby 

ISP 6 pin kontakt - - 1 - - 0 
 Kondensator 0.1 μF - 0.1 μF 3 0 - 0 
 Kondensator 0.33 μF - 0.33 μF 1 0 - 0 
 Kondensator 33 F - 33 F 1 0 - 0 
 Kondensator 68 μF - 68 μF 1 0 - 0 
 Kondensator 820 pF - 820 pF 1 0 - 0 
 Kontakt 2 pin - - 4 0 - 0 
 Kontakt 3 pin - - 3 0 - 0 
 Kretskort för etsning Koppar/plast - 2 0 - 0 
 Led röd - - 2 - - 0 
 Låda till fjärrkontroll Polyutherenskum - 1 0 - 0 
 Mikroprocessor - Atmega16 2 0 

 
0 

 

Motor 
- 

Faulhaber  
2842 S 006 C 
001  1 0 - 0 

 Mutter M10 stål M10 4 0 - 0 
 Mutter M3 stål M3 11 0 - 0 
 Mutter M5 stål M5 8 0 - 0 
 Plåtskruv 4,2x25 stål 4,2x25 8 0 - 0 
 Reflexsensor - UTC1A  2 2 34 68 Inköpt på Lawicel 

Reflexsensorfäste Polyuretan - 1 0 - 0 
 Resistor 1.5 Ω - - 1 0 - 0 
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Resistor 26.5 Ω - - 1 0 - 0 
 Resistor 470 Ω - - 1 0 - 0 
 Sida 1 mm stålplåt - 2 0 - 0 
 Skruv M2x5 stål M2x5 5 0 - 0 
 Skruv M3x16 stål M3x16 4 0 - 0 
 Skruv M3x25 stål M3x25 3 0 - 0 
 

Spårkullager stål 
RMB -
welzlager 2 2 - 0 

 Spänninsgregulator 
5-3V - LM3940IT 1 0 - 0 

 Spänninsgregulator 
9-5V - L7805CV 1 0 - 0 

 Stag Polyuretan - 2 0 - 0 
 Ultraljudsfäste 1 mm stålplåt - 1 0 

 
0 

 Ultraljudsmodul - Paralax Ping 1 1 199 199 
 

      
0 

 

     
Summa: 727 
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Bilaga E – Portar Atmega16 

Pinne Anslutning 

PB0 Power LED 

PB3 Phase H-brygga 

PB5 MOSI 

PB6 MISO 

PB7 SCK 

Not RESET RST 

VCC Spänningsmatning 

GND Jord 

PD0 RXD bluetooth 

PD1 TXD bluetooth 

PD2 INT0 Ultraljud 

AVCC Spänningsmatning 

GND2 Jord 

AREF Spänningsmatning 

PA1 Reflektionssensor 

PA0 Reflektionssensor 
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Bilaga F – Problemnedbrytning 

Problemformulering

Val av hjulplacering:
Parallell

Val av 
balanseringsmetod:

Med hjälp av 
motormoment

Val av 
målgångsavläsning:

Reflexsensor

Hur sköta reglering 
av motor?

Val av fjärrkontroll:
Bluetooth

Konstruktion och 
programmering av 

fjärrkontroll

Konstruktion och 
programmering av 
målgångsavläsning

CAD-modell av 
prototyp

Matematisk modell 
för hur balanseringen 

går till

Ritningar för 
konstruktion

Fysiska data, ex. 
tröghetsmoment, 
masscentrum osv.

Når slutsats att vald 
likströmsmotor borde 
klara av att balansera 

roboten

Hur avläsa vinkel?

Alt 1: Gyroskop + 
Accelerometer

Alt 2: Ultraljud

Opålitlighet pga I2C à
  Risk att 

inte få vettig data för stor à
 Vi 

övergav Alt 1

Hur långt ifrån fästa 
ultraljudet?

Matematiska 
beräkningar i 

Matlab

10cm från 
hjulaxel borde 

räcka

Konstruktion och 
programmering av 
Ultraljudsavläsning

Framtagning av de 
fysiska 

komponenterna. 
Hjulaxel, drev osv.

Konstruktion av robot

Testning av robot
Bestämning av PID-

konstanter

Insåg behov av 
enkoder för att 

roboten driftade

Balanserande ej 
stillastående robot 

Val av enkoder:
Egentilverkad eller färdig

Egentillverkad pga 
portbrist på 
processor
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Bilaga G – Programkod 

Main.c 

//The main file for controlling the robot 
 
#define F_CPU 8000000UL 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
#include "USART.h" 
#include "PING.h" 
#include "reflex.h" 
#include "motor.h" 
#include "PID.h" 
 
extern char reflex_state; 
ss_vect system_state; 
encoder_data encoder_state; 
 
double K_P; 
double K_I; 
double K_D; 
 
double K_E = 0; 
double K_ED; 
 
double K_P_temp; 
double K_I_temp; 
double K_D_temp; 
 
double K_E_temp; 
double K_ED_temp; 
 
double motor_thingy = 1; 
 
 
 
ISR(USART_RXC_vect) { 
 char recieved_byte = UDR; 
  
 switch (recieved_byte) { 
  case ('w'):  //Calibrate reflex white 
   reflex_calibrate(REFLEX_WHITE); 
   break; 
  case ('b'):  //Calibrate reflex black 
   reflex_calibrate(REFLEX_BLACK); 
   break; 
  case ('r'):  //Turn on/off reflex. If state 4, reset the reflex 
   ADCSRA ^= (1 << ADEN); 
   while (ADCSRA & (1 << ADSC)); 
   ADCSRA |= (1 << ADSC); 
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   if (ADCSRA & (1 << ADEN)) 
    usart_send_str(" Start Reflex"); 
   else 
    usart_send_str(" Stop Reflex "); 
        
   if (reflex_state == REFLEX_STATE_GOAL) 
    reflex_state = REFLEX_STATE_FIRST_WHITE; 
     
   for (int x = 0; x < 33; x++) 
    _delay_ms(30);  
   break; 
  case ('y'):  //Increase K_P 
   K_P += 0.01; 
   break; 
  case ('u'):  //Decrease K_P 
   K_P -= 0.01; 
   break; 
  case ('j'):  //Increase K_I 
   K_I += 0.0001; 
   break; 
  case ('k'):  //Decrease K_I 
   K_I -= 0.0001; 
   break; 
  case ('n'):  //Increase K_D 
   K_D += 0.01; 
   break; 
  case ('m'):  //Decrease K_D 
   K_D -= 0.01; 
   break; 
  case ('ö'):  //Increase K_E 
   K_E += 0.001; 
   break; 
  case ('ä'):  //Decrease K_E 
   K_E -= 0.001; 
   break;  
  case (','):  //Increase K_ED 
   K_ED += 0.001; 
   break; 
  case ('.'):  //Decrease K_ED 
   K_ED -= 0.001; 
   break; 
  case ('a'):  //Set 0 angle 
   ss_set_desired_angle(system_state.angle, &system_state); 
   break; 
  case ('z'):  //Increase desired angle 
   //system_state.encoder_desired_v += 0.1; 
   system_state.desired_angle += 0.1; 
   break; 
  case ('x'):  //Decrease desired a 
   //system_state.encoder_desired_v -= 0.1; 
   system_state.desired_angle -= 0.1; 
   break; 
  case ('s'):  //Reset the integrationpart 
   system_state.integ = 0; 
   break; 
  case ('d'):  //Start balancing by setting the PID-constants 
   K_P = K_P_temp; 
   K_D = K_D_temp; 
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   K_I = K_I_temp; 
   K_E = K_E_temp; 
   K_ED = K_ED_temp; 
       
   break; 
  case ('q'):  //Stop the balancing by reseting the PID-constants 
   motor_controll(0);    
   K_P_temp = K_P; 
   K_D_temp = K_D; 
   K_I_temp = K_I; 
    
   K_E_temp = K_E; 
   K_ED_temp = K_ED; 
    
   K_P = 0; 
   K_I = 0; 
   K_D = 0; 
    
   K_E = 0; 
   K_ED = 0; 
   break; 
  case ('-'):  //Some kind of nice angle 
   ss_set_desired_angle(32.9, &system_state); 
   system_state.encoder_s = 0; 
   break; 
    
  case ('1'): 
   motor_thingy += 0.01; 
   break; 
  case ('2'): 
   motor_thingy -= 0.01; 
 } 
  
  
  
 usart_clear_terminal(); 
 //usart_send_str("\n\rDistance: "); 
 //usart_send_double_as_str(system_state.angle, 3); 
 usart_send_str("\n\rDesired distance: "); 
 usart_send_double_as_str(system_state.desired_angle, 3); 
 //usart_send_str("\n\rVelocity: "); 
 //usart_send_double_as_str(system_state.v * 1000, 3);  
 //usart_send_str("\n\rIntegration: "); 
 //usart_send_double_as_str(system_state.integ, 3); 
 usart_send_str("\n\rEncoder velocity: "); 
 usart_send_int_as_str(system_state.encoder_v);  
 usart_send_str("\n\rDesired encoder velocity: "); 
 usart_send_int_as_str(system_state.encoder_desired_v);  
 usart_send_str("\n\rEncoder rotations: "); 
 usart_send_int_as_str(system_state.encoder_s); 
 //usart_send_str("\n\rGoalsensor state: "); 
 //usart_send_int_as_str((int)reflex_state); 
 usart_send_str("\n\rMotorthingy: "); 
 usart_send_double_as_str(motor_thingy, 2); 
 usart_send_str("\n\rK_P: "); 
 usart_send_double_as_str(K_P, 4); 
 usart_send_str("\n\rK_I: "); 
 usart_send_double_as_str(K_I, 4); 
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 usart_send_str("\n\rK_D: "); 
 usart_send_double_as_str(K_D, 4); 
 usart_send_str("\n\rK_E: "); 
 usart_send_double_as_str(K_E, 6); 
 usart_send_str("\n\rK_ED: "); 
 usart_send_double_as_str(K_ED, 4); 
} 
 
int main(void) 
{ 
 long counter = 0;  
  
 ss_set_desired_angle(32.9, &system_state); 
 system_state.integ = 0; 
  
 DDRB |= (1 << PB0); 
 PORTB &= ~(1 << PB0); 
  
 DDRA |= (1 << PA2) | (1 << PA3) | (1 << PA4) | (1 << PA5); 
  
 PORTA &= ~(1 << PA4); 
  
 //Config the clock in ctc at prescaler /128 (Don't turn on the interruppt here) 
 TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20) | (1 << CS22); 
 OCR2 = TIMER2_DELAY; 
  
 //Set up the USART 
 usart_init(); 
   
 //Turn on the ultrasound 
 us_init(); 
  
 //Turn on the reflex 
 reflex_init(); 
  
 //Turn on the motor 
 motor_init(); 
  
 //Enable global interrupts 
 sei(); 
  
 us_start(); 
  
 K_P = 0.0000; 
 //K_I = 0.0011; 
 K_D = 0000; 
 //K_E = -0.0001; 
  
 ADMUX = 0x01; 
 while(1) { 
  encoder_run(&encoder_state, &system_state); 
  reflex_run(); 
 }  
} 
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Motor.c 

#include <avr/io.h> 
 
 
//Sets the motor up to working state 
void motor_init(void) { 
 //Set OC0 (PB3) as output 
 DDRB |= (1 << PB3); 
  
 //Set the compare match (OCR0) to 128 to make the motor stand still in the initial 
state 
 OCR0 = 127; 
  
 //Activate fast PWM-mode, set OC0 on compare match and clear on TOP and turn on 
the clock with no prescaler 
 TCCR0 = (1 << WGM00) | (1 << WGM01) | (1 << COM00) | (1 << COM01) | (1 << CS00); 
} 
 
//Controll the motor, controllsignal should be between -1 and 1.  
void motor_controll(double controll) { 
 OCR0 = 255 * (controll + 1) / 2; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor.h  

#ifndef MOTOR_H_ 
#define MOTOR_H_ 
 
void motor_init(void); 
void motor_controll(double controll); 
 
#endif 
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PID.c 

#include <stdio.h> 
#include "PID.h" 
#include "USART.h" 
#include "reflex.h" 
 
extern double K_P; 
extern double K_I; 
extern double K_D; 
 
extern double K_E; 
extern double K_ED; 
 
//Take the new angle, time since the last time system updated and the statevector as 
input and updates the state vector 
void ss_update(double new_angle, unsigned long time, ss_vect * system_state) { 
 //Convert to ms 
 time = time * 1000 / F_CPU_PID; 
  
 //Update the state of the system 
 system_state->last_angle = system_state->angle; 
 system_state->angle = new_angle; 
 system_state->last_v = system_state->v; 
 system_state->v = ((system_state->angle - system_state->desired_angle) - 
(system_state->last_angle - system_state->desired_angle)) / time; 
 system_state->integ += time * (((system_state->angle + system_state->last_angle) / 
2 ) - system_state->desired_angle); 
  
 //Limit the integration part 
 if (system_state->integ > 0.1)  
  system_state->integ = 0.1; 
 else if (system_state->integ < -0.1) 
  system_state->integ = -0.1; 
} 
 
//Set reference value 
void ss_set_desired_angle(double d_angle, ss_vect * system_state) { 
 system_state->desired_angle = d_angle; 
} 
 
//Update the controls from the encoder 
void encoder_controll(ss_vect * system_state) {  
 //Calculate the parts of the regulation  
 double P = K_E * system_state->encoder_s; 
 double D = K_ED * (system_state->encoder_v - system_state->encoder_desired_v); 
  
 //Reset distance to avoid regulation for the same distance more than once 
 system_state->encoder_s = 0; 
  
 //Calculate the new desired angle 
 double new_desired_angle = system_state->desired_angle + P + D; 
 ss_set_desired_angle(new_desired_angle, system_state); 
} 
 
double PID_controll(ss_vect system_state) { 
 double P = K_P * (system_state.angle - system_state.desired_angle); 
 double I = K_I * system_state.integ; 
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 double D = K_D * system_state.v; 
  
 return P + I + D; 
} 

 

PID.h 

#ifndef PID_H_ 
#define PID_H_ 
 
/*#define K_P 1 
#define K_D 0 
#define K_I 0 
 
#define K_E 0*/ 
 
#define F_CPU_PID 8000000 
 
#define ENCODER_COUNTER_MAX 1000 
 
typedef struct { 
 double desired_angle; 
 double angle; 
 double last_angle; 
 double v; 
 double last_v; 
 double integ; 
 double encoder_v; 
 double encoder_last_v; 
 double encoder_s; 
 double encoder_desired_v; 
} ss_vect; 
  
void ss_update(double new_angle, unsigned long time, ss_vect * system_state); 
void ss_set_desired_angle(double d_angle, ss_vect * system_state); 
void encoder_update(char color, ss_vect * system_state); 
void encoder_controll(ss_vect * system_state); 
double PID_controll(ss_vect system_state); 
 
#endif 
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Ping.c 

#define F_CPU 8000000UL 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
#include "PING.h" 
#include "USART.h" 
#include "PID.h" 
 
int us_iter = 0; 
unsigned long us_sum = 0; 
unsigned long us_time_sum; 
 
extern ss_vect system_state; 
 
extern double motor_thingy; 
 
ISR(TIMER2_COMP_vect) { 
 //The wait time is over, let's start a new measure of the distance 
 PORTA &= ~(1 << PA4); 
 PORTA ^= (1 << PA3); 
 us_start(); 
  
 //Turn off the timer2 interrupt 
 TIMSK &= ~(1 << OCIE2); 
  
 encoder_controll(&system_state); 
  
} 
 
ISR(INT0_vect) { 
 //Check if rising edge 
 if (MCUCR & (1 << ISC00)) { 
  //Add the dead time to the total time 
  us_time_sum += TCNT1;   
  //Reset the timer 
  TCNT1 = 0; 
 } else {   
  PORTA ^= (1 << PA3); 
  //Add the time of the high period 
  us_sum += TCNT1; 
  //Add the time of the high period to the total time 
  us_time_sum += TCNT1; 
   
  //Set low and output, turn off interrupt to make sure that noice doesn't 
trigger one 
  PORTD &= (1 << PD2); 
  DDRD |= (1 << PD2); 
  GICR &= ~(1 << INT0); 
     
  //Update the counter 
  us_iter++; 
   
  //Update the system state if the number of values is enough 
  if (us_iter == US_MEAN_COUNTER){ 
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   ss_update(us_convert_raw(us_sum / US_MEAN_COUNTER), us_time_sum, 
&system_state); 
   us_iter = 0; 
    
   //Update the motorcontroll 
   double controll = PID_controll(system_state); 
    
   if (controll > 0) 
    controll *= motor_thingy; 
    
   if (controll > 1)  
    controll = 1; 
   if (controll < -1) 
    controll = -1; 
 
   motor_controll(controll); 
  } 
   
  PORTA ^= (1 << PA3); 
   
  //Reset the timer and turn on the interrupt on timer2 
  TCNT2 = 0; 
  TIMSK |= (1 << OCIE2); 
  PORTA |= (1 << PA4); 
 } 
   
 //Toogle between rising and falling edge 
 MCUCR ^= (1 << ISC00);  
} 
 
//Set up the ultrasound module 
void us_init(void){ 
 //Set PD2 as output and set it low 
 DDRD |= (1 << PD2); 
 PORTD &= ~(1 << PD2); 
  
 //Set up external interrupt on INT0 to activate on rising edge 
 MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00); 
  
 //Turn on the clock without prescaler 
 TCCR1B = (1 << CS10); 
} 
 
//Converts raw data to distance (or angle... You know like whatever....) 
double us_convert_raw(int adc_data) { 
 return 0.02 * adc_data - 140; //TODO: Make better measurements here 
} 
 
//Initiate a new conersion 
void us_start(void) { 
 PORTA ^= (1 << PA3); 
  
 //Reset the clock 
 TCNT1 = 0; 
  
 //Reset the counter and the sum 
 us_sum = 0; 
 us_time_sum = 0; 
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 //Turn off interrupt on INT0 
 GICR &= ~(1 << INT0); 
   
 //Send start signal 
 DDRD |= (1 << PD2); 
 PORTD |= (1 << PD2); 
   
 //Send the start signal for 5 us 
 _delay_us(5); 
   
 //Set low 
 PORTD &= ~(1 << PD2); 
 DDRD &= ~(1 << PD2); 
   
 //Enable external interrupt on INT0 
 GICR = (1 << INT0); 
} 

 

 

Ping.h 

#ifndef PING_H_ 
#define PING_H_ 
 
#include "PID.h" 
 
#define US_MEAN_COUNTER 1 
 
#define MS_DELAY 3 
#define TIMER2_DELAY 250 
 
void us_init(void); 
void us_ping(ss_vect * system_state); 
double us_convert_raw(int adc_data); 
void us_start(void); 
 
#endif 
 
  



XXXIV 
 

Reflex.c 

#include <avr/interrupt.h> 
#include "reflex.h" 
#include "USART.h" 
#include "PID.h" 
 
 
#include <avr/delay.h> 
 
//Count how many reads on the goal 
int reflex_goal_counter = 0; 
//Save ADC-value for the goal  
int reflex_color[2]; 
//State of the system 
char reflex_state = REFLEX_STATE_FIRST_WHITE; 
 
extern ss_vect system_state; 
 
//Set up and start the AD-conversion for the reflex 
void reflex_init(void) {  
 //Set channel to ADC1 encoder 
 ADMUX = 0x01; 
  
 //Enable AD 
 ADCSRA = (1 << ADEN); 
} 
 
//Calibrate a color 
void reflex_calibrate(char color) { 
 long sum = 0; 
    
 for (int x = 0; x < REFLEX_MEAN_COUNTER; x++) { 
  //Wait for conversion to complete 
  while (ADCSRA & (1 << ADSC)); 
     
  //Get data 
  sum += ADC; 
     
  //Start new conversion 
  ADCSRA |= (1 << ADSC);     
 } 
    
 //Save the mean value 
 reflex_color[color] = sum / REFLEX_MEAN_COUNTER; 
} 
 
//Takes the ADC as input and returns 1 if we reached the color. Run on every result 
int reflex_check_color(int value, char color) { 
 if (abs(value - reflex_color[color]) < REFLEX_TH)  
  return 1; 
 return 0; 
} 
 
//Start a new conversion and the interrupt will do the rest 
void reflex_update(void) { 
 ADCSRA |= (1 << ADSC); 
} 
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//Look for white then blach then white, see if one is significantly bigger 
void encoder_run(encoder_data * encoder_state, ss_vect * system_state) { 
 //Chose the right channel, start conversion and wait for it to finnish 
 ADCSRA |= (1 << ADSC); 
 while(ADCSRA & (1 << ADSC)); 
  
 //Change the channel for future use 
 ADMUX = 0x00; 
  
 //We are still => start over 
 if (encoder_state->counter1 > 4000 || encoder_state->counter2 > 4000) { 
  encoder_state->counter1 = 0; 
  encoder_state->counter2 = 0; 
   
  encoder_state->state = 0; 
   
  system_state->encoder_last_v = system_state->encoder_v; 
  system_state->encoder_v = 0; 
 } 
  
 switch (encoder_state->state) { 
  case (0): 
   encoder_state->counter2++; 
   if (ADC < 39) { 
    //update counter 
    encoder_state->combo_counter++; 
     
    //Change state if 100 in a row 
    if (encoder_state->combo_counter == 25) { 
     encoder_state->state = 1; 
     encoder_state->combo_counter = 0; 
    }     
   } else  
    encoder_state->combo_counter = 0; 
   break; 
  case (1): 
   //1 cycle has passed update the system state struct 
   system_state->encoder_last_v = system_state->encoder_last_v; 
    
   if (encoder_state->counter1 && encoder_state->counter2) {  
    
    //Check in which direction the rotation was 
    if (encoder_state->counter1 < encoder_state->counter2) { 
     system_state->encoder_v = (10000/encoder_state-
>counter2) * 1.4 +1.6; 
     system_state->encoder_s++; 
    }     
    else { 
     system_state->encoder_v = -10000/encoder_state-
>counter1; 
     system_state->encoder_s--;  
    } 
     
    //Reset the counters 
    encoder_state->counter1 = 0; 
    encoder_state->counter2 = 0; 
   } 
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   //look for grey 
   if (ADC > 40)  
    encoder_state->combo_counter++; 
   else 
    encoder_state->combo_counter = 0; 
   //Outside the white 
   if (encoder_state->combo_counter == 10) { 
    encoder_state->state = 2; 
    encoder_state->combo_counter = 0; 
   }    
    
   break; 
  case (2): 
   encoder_state->counter1++; 
   //Look for black 
   if (ADC > 520) 
    encoder_state->combo_counter++; 
   else 
    encoder_state->combo_counter = 0; 
    
   //Black is found, find white again 
   if (encoder_state->combo_counter == 1) { 
    encoder_state->state = 0; 
    encoder_state->combo_counter = 0; 
   }    
   break;  
 } 
} 
 
void reflex_run(void) { 
 //ADMUX = 0x00; 
 ADCSRA |= (1 << ADSC); 
 while(ADCSRA & (1 << ADSC)); 
 ADMUX = 0x01; 
 //Look for the lines 
 switch (reflex_state) { 
  case (REFLEX_STATE_FIRST_WHITE): 
   if (reflex_check_color(ADC, REFLEX_WHITE)) 
    reflex_goal_counter++; 
   else 
    reflex_goal_counter = 0; 
   
   //Check if th is reached, if so, change state 
   if (reflex_goal_counter == GOAL) { 
    reflex_state = REFLEX_STATE_BLACK; 
    reflex_goal_counter = 0;  //Reset the counter 
   } 
   break; 
  case (REFLEX_STATE_BLACK):   
   if (reflex_check_color(ADC, REFLEX_BLACK)) 
    reflex_goal_counter++; 
   else 
    reflex_goal_counter = 0; 
   
   //Check if th is reached, if so, change state 
   if (reflex_goal_counter == GOAL) { 
    reflex_state = REFLEX_STATE_FINAL_WHITE; 
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    reflex_goal_counter = 0;  //Reset the counter 
   } 
   break; 
  case (REFLEX_STATE_FINAL_WHITE): 
   if (reflex_check_color(ADC, REFLEX_WHITE)) 
    reflex_goal_counter++; 
   else 
    reflex_goal_counter = 0; 
   
   //Check if th is reached, if so, change state 
   if (reflex_goal_counter == GOAL) { 
    reflex_state = REFLEX_STATE_GOAL; 
    reflex_goal_counter = 0;  //Reset the counter 
   } 
   break; 
 }   
} 

 

Reflex.h 

#ifndef REFLEX_H_ 
#define REFLEX_H_ 
 
#define GOAL 15 
#define REFLEX_TH 100 
#define ENCODER_TH 20 
#define REFLEX_MEAN_COUNTER 100 
 
#define ENCODER_COMBO 5 
#define ENCODER_COMBO_ROOF 2000 
#define ENCODER_COMBO_FLOOR 1 
#define ENCODER_COMBO_WEIGHT 0.3 
 
#define REFLEX_BLACK 0 
#define REFLEX_WHITE 1 
 
#define ENCODER_WHITE_TH 700 
#define ENCODER_BLACK_TH 400 
 
#define REFLEX_STATE_FIRST_WHITE 1 
#define REFLEX_STATE_BLACK 2 
#define REFLEX_STATE_FINAL_WHITE 3 
#define REFLEX_STATE_GOAL 4 
 
#include "PID.h" 
 
typedef struct { 
 int combo_counter; 
 char state; 
 int counter1; 
 int counter2; 
} encoder_data; 
 
void reflex_init(void); 
void reflex_calibrate(char color); 
void reflex_update(void); 
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int reflex_check_color(int value, char color); 
void reflex_run(void); 
void encoder_run(encoder_data * encoder_state, ss_vect * system_state); 
#endif 
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USART.c 

/***Functions for handling the USART***/ 
#include "USART.h" 
#include <avr/io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <util/delay.h> 
 
//Enable the settings for the usart. 19200 bit/s 8 MHz. Interrupts on reciever. 8-bit 
packages 
void usart_init(void) { 
 //Set packagesize to 8 bit, enable transmitt and reciever and reciever interrupt 
 UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE); 
 UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << URSEL); 
  
 //Set BAUDRATE for 19200 and 8 MHz 
 UBRRH = 0x00; 
 UBRRL = 0x19; 
} 
 
//Send a single byte 
void usart_send_byte(char byte) { 
 while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0);  //Wait for the UDR to be able to 
send new data 
 UDR = byte; 
 _delay_ms(1); 
} 
 
//Send an array of chars 
void usart_send_str(char * str) { 
 int i = 0; 
 while(str[i] != '\0') 
  usart_send_byte(str[i++]); 
 
 //End the string 
 usart_send_byte('\0'); 
} 
 
//Send longs as strings 
void usart_send_long_as_str(unsigned long i) { 
 //Send an long as a str 
 char str[10]; 
 ltoa(i, str, 10); 
 usart_send_str(str); 
} 
 
//Send integers as strings 
void usart_send_int_as_str(unsigned int i) { 
 //Send an int as a str 
 char str[10]; 
 itoa(i, str, 10); 
 usart_send_str(str); 
} 
 
//Send doubles as a string with given decimals. Truncated not rounded 
void usart_send_double_as_str(double dob, int decimals) { 
 int i =  dob;        //The ingeger part 
 int d = (dob - i) * pow(10, decimals);  //The decimalpart 
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 if (d < 0 && i == 0) 
  usart_send_byte('-'); 
  
 usart_send_long_as_str(i);   //Send the ingergerpart as a str 
 if (decimals > 0) 
 {   
  usart_send_byte('.'); 
  for (int a = pow(10, decimals-1); a > 0; a /= 10) { 
   if (a > d) 
    usart_send_byte('0'); 
  }   
  usart_send_long_as_str(abs(d)); //Send the decimalpart as an integer as a 
str 
 }  
} 
 
//Clear the terminal 
void usart_clear_terminal(void) { 
 usart_send_byte(12); 
} 
 

USART.h 

/***Headerfile for functions for handling the USART***/ 
#ifndef USART_H_ 
#define USART_H_ 1 
 
void usart_init(void); 
void usart_send_byte(char byte); 
void usart_send_str(char * str); 
void usart_send_long_as_str(unsigned long i); 
void usart_send_int_as_str(unsigned int i); 
void usart_send_double_as_str(double dob, int decimals); 
void usart_clear_terminal(void); 
 
#endif 
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Bluetooth.c 

/* 
 * blut_remote.c 
 * 
 * Created: 2012-03-29 11:36:35 
 *  Author: Viktor Eriksson 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include "bt_fw.c" 
#include <util/delay.h> 
 
 
int main(void) 
{ 
 usart_init(); 
 enable_interrupt(); 
 led_on(); 
    while(1) 
    { 
        //TODO:: Please write your application code  
    } 
} 
 
 
 
ISR(INT0_vect) { 
 _delay_ms(10); 
 usart_send_byte('q'); 
} 
ISR(INT1_vect) { 
 _delay_ms(10); 
 usart_send_byte('d'); 
  
} 
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Bt_fw.c 

/* 
 * bt_fw.c 
 * Firmware for wireless remote control 
 * Created: 2012-05-13 12:59:48 
 *  Author: Viktor Eriksson, I-09 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
void enable_interrupt(void) { 
 sei(); 
 GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1)|(1<<INT2); 
 MCUCR |= (1<<INT0)|(1<<INT1)|(1<<INT2); 
} 
 
 
// ## Function to control led 
void led_on(void){ 
  DDRB = 0x1; 
  break; 
  PORTB = 0xFE; 
} 

 

Bt_fw.h 

#ifndef BT_FW_H_ 
#define BT_FW_H_ 
 
void enable_interrupt(void); 
void led_on(void); 
 
 
 
 
#endif /* BT_FW_H_ */ 
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Abstract 
An accelerometer is a device that measure acceleration. A big portion of modern are equipped with 

an accelerometer which is used for purposes as measuring vibrations in a car, measuring the 

orientation of a phone or even to track movement in exercise equipment. 

This report deals with the theory behind the different types of accelerometers as well as the theory 

behind gyroscopes and the I2C-protocoll. It shows how a portable device that measures angles can be 

constructed using a microcontroller (ATmega16), an accelerometer (ADXL345) and a LCD-display.  
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Sammanfattning 
En accelerometer är ett mätinstrument som mäter acceleration.  Stora delar av dagens teknik 

levereras idag med accelerometrar och utför allt från att mäta vibration till att mäta lutning och till 

och med rörelse. Vanliga användningsområden är bilar, telefoner och spelkontroller. Modulerna finns 

i flera utförande och kan mäta på en, två eller tre axlar. 

Denna rapport behandlar accelerometerns grundprinciper samt tekniken bakom några av de 

vanligaste typerna av accelerometrar. Dessutom finns varsitt avsnitt om teorin bakom gyroskop och 

I2C-kommunikation. Utöver detta visas hur man kan bygga en användarvänlig vinkelmätare med hjälp 

av en mikroprocessor (ATmega16), en accelerometer (ADXL345) samt en LCD-display.  
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1 Teoretisk bakgrund 
Det primära målet med detta arbete var att erhålla en djupare förståelse för accelerometrar, men 

eftersom större delen av projektet spenderades på att förstå gyroskop och I2C, så innehåller denna 

del avsnitt inom dessa områden. 

1.1 Accelerometer 

1.1.1 Inledning 

Accelerometer förekommer inom teknologi över hela världen och många använder dessa dagligen 

utan att inse det själva. De flesta mobiltelefoner är utrustade med en accelerometer, som används 

för att mäta telefonens lutning, så man t ex alltid har skärmens bild rättvänd. Det har också blivit allt 

mer vanligt att bärbara datorer utrustas med accelerometrar. Denna används t ex för att skydda 

datorns hårddisk mot skador orsakade av fall (landningen). När datorn faller kommer accelerometern 

att mäta accelerationen till 0 i alla led, vilket datorn svarar på genom att stänga av hårddisken och 

flytta bort läsarna från skivan för att minimera risken för skada. Andra lite mer innovativa projekt 

som utnyttjar datorns accelerometer är Quake-Catcher Network (QCN)1 som är ett frivilligt projekt 

som personer med accelerometerutrustade datorer kan anmäla sig till. Informationen som samlas 

från alla dessa datorer används för att upptäcka jordbävningar. 

Accelerometerns användningsområde är på inga sätt alls begränsad till vardagsteknologi utan 

används flitigt av allt ifrån biologer för att mäta djurs rörelsemönster, när dessa inte kan åskådas 

visuellt till att mäta vulkaners aktivitet på säkert avstånd. 

1.1.2 Grundläggande teori 

Man kan tänka sig höljet på en accelerometer som referensramen för modulen. Accelerometern 

mäter acceleration relativt den egna referensramen, detta betyder att gravitationen som jorden ger 

upphov till, kommer att påverka accelerometern på precis samma sätt som en förändring av hela 

systemets hastighet. 

  

                                                           
1
 http://qcn.stanford.edu/ 
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Antag först att accelerometern mäter i en riktning som är inte påverkas av jordens gravitationsfält, 

alltså vinkelrätt mot fältet. Rent konceptuellt skulle man kunna tänka sig accelerometern som en 

tyngd med massan m, fastspänd i en fjäder med fjäderkonstanten k, inneslutet i en låda. Utsätt sen 

hela lådan för en konstant acceleration i mätriktningen. Detta leder till att fjädern kommer 

deformeras med en sträcka x relativt jämviktsläget. Se Figur 1. 

 

Figur 1 

 

Enligt fjäderns kraftekvation är kraften direkt proportionell mot fjäderns förlängning. Tillsammans 

med Newtons andra lag fås 

       

        

    
    

 
 

Man kan med andra ord beräkna accelerationen genom att mäta massans position relativt 

jämviktsläget. 

Samma metod kan användas för att förstå hur gravitationen påverkar accelerometern om denna 

befinner sig i konstant hastighet. Deformationen uppstår då istället som ett resultat av 

tyngdkraftsaccelerationen.  Se Figur 2 
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Figur 2 

 Vinkeln α kan då tillsammans med de tidigare ekvationerna beräknas enligt 

                      (
     

   
) 

där g är tyngdkraftsaccelerationen. 

Som vi ser är det omöjligt att särskilja utslagens härkomst utan ytterligare information. Därför 

används accelerometrar ofta tillsammans med andra mätinstrument som t ex gyroskop som jag 

återkommer till i 1.2 MEMS Gyroskop 

1.1.3 Typer av accelerometrar  

Accelerometrar finns i flera olika utförande. Den fysiska mätningen av accelerationen utförs 

framförallt av tre olika metoder: piezoelektrisk, trådtöjningsgivare och gasbaserade mätningar. 

Oavsett vilken metod som används så kan utsignalen från själva accelerometern vara av analog eller 

digital natur. När den är digital används ofta en PWM-signal, SPI eller I2C för att vidarebefordra 

mätdatan till målprocessorn. Här följer tre korta förklaringar av de olika mätningsmetoderna som 

nämnts. 
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1.1.3.1Piezoelektrisk 

Piezoelektriska accelerometrar är den vanligaste typen av moderna moduler. Mätningarna bygger på 

så kallade piezoelektriska material som vars elektriska egenskaper förändras när materialet utsätts 

för tryckförändringar. Rent principiellt kan man tänka sig ett hölje, som är fastspänt på ett föremåls, 

vars acceleration man vill mäta. En vikt är fastspänd i en fjäder och vilar på piezoelektriskt material 

enligt Figur 3. När systemet utsätts för accelerationer kommer massan att utsätta piezomaterialet för 

krafter och därmed tryck, vilket leder till att dess elektriska egenskaper förändras. Detta mäts och 

omvandlas till utsignal. Accelerometern i mitt projekt är av denna typ och informationen hämtas med 

hjälp av I2C. 

 

Figur 3 

1.1.3.2 Trådtöjningsgivare 

Denna äldre typ av accelerometer har blivit mer eller mindre utkonkurrerad av de piezoelektriska. 

Dessa fungerar genom att man fäster trådtöjningsgivare på ett material. När materialet utsätts för 

accelerationer så kommer det att deformeras vilket leder till att trådarnas längd i trådtöjningsgivaren 

förändras vilket ändrar resistansen i trådtöjningsgivaren. Genom att mäta resistansen kan man 

beräkna accelerationen. Nackdelarna med denna metod är att trådtöjningsgivarna lätt går sönder 

samt att den inte kan mäta kraftigare accelerationer eller högfrekventa vibrationer. 
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1.1.3.3 Gasbaserade 

Den tredje typen består av en gaskammare som innesluter ett värmeelement i mitten samt 

temperaturmätare längs sidorna. Värmeelementet värmer upp gasen i mitten som då har en annan 

densitet än den omgivande. Om systemet inte utsätts för någon acceleration kommer alla 

temperaturgivare att mäta samma temperatur. När systemet utsätts för acceleration kommer den 

uppvärmda gasen inte längre vara centrerad och därför inte kommer inte temperaturmätningarna ge 

samma resultat. Från detta samband kan accelerationen härledas. Se Figur 4. 

 

Figur 4
2
 

 

  

                                                           
2
 http://www.ee.ryerson.ca/~jkoch/courses/ele744/Data/28017-Memsic2Axis-v2.0.pdf sid 1 

http://www.ee.ryerson.ca/~jkoch/courses/ele744/Data/28017-Memsic2Axis-v2.0.pdf
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1.2 MEMS Gyroskop 

1.2.1 Klassiskt gyroskop 

I dagens teknologi så avser oftast ett gyroskop ett instrument som mäter vinkelhastighet runt en 

axel. När man hör ordet gyroskop tänker de flesta direkt på det klassiska snurrande gyroskopen som 

beter sig för de flesta tämligen onaturligt. Ett klassiskt snurrande gyroskop bygger på 

rörelsemängdens bevarande. Ofta har den formen av ett hjul som roterar runt en axel. Massan 

placeras så långt ifrån axelns centrum som möjligt vilket maximerar ett så stort 

rörelsemängdsmoment. När hjulet är satt i rörelse så kommer bevarandet av rörelsemängden leda 

till att axeln strävar för att behålla sitt ursprungliga läge. Man kan då se hur mycket vinkeln har 

ändrats sen hjulets sattes i rörelse och om mätningarna utförs kontinuerligt även vinkelhastigheten. 

Se Figur 5. 

 

Figur 5
3
 

1.2.2 Historisk överblick 

Gyron har funnits genom historien i många former och utföranden. Redan under 1700-talet 

användes anordningar som snurrades för att kunna navigera på sjön när sikten var kraftigt nedsatt. 

Det traditionella snurrande gyroskopet, som de flesta någon gång stött på och häpnats över dess till 

synes onaturliga beteende, uppfanns under 1800-talet. Termen gyroskop myntades 1852 av den 

franska vetenskapsmannen Jean Bernard Leon Foucault4. Cirka ett sekel senare patenterades 

gyroskop som navigeringsinstrument för skepp5. 

Under 2000-talet fortsatte gyroskopet att förbättras och nya varianter uppkom så som lasergyroskop. 

Dessa fungerar principiellt genom att en laserstråle skickas genom en ring i båda riktningarna 

samtidigt. Om ringen roterar runt sitt centrum kommer den ena strålen att färdas kortare tid än den 

andra enligt Sagnac effekten. Denna tidsskillnad ger upphov till interferens som sedan kan mätas i 

punkten där strålarna möts6. 

                                                           
3
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Gyroscope_operation.gif 

4
 http://www.gyroscopes.org/history.asp 

5
 http://www.gyroscopes.org/history.asp 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_laser_gyroscope 
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Efterfrågan på små gyron till integrerade kretsar har de senaste två decenierna lett till utvecklandet 

av MEMS (Microelectricalmechanical systems) gyroskop, som idag finns tillgängligt för så ringa 

summor som $57. 

1.2.3 Typer av MEMS gyroskop 

MEMS (Microelectromechanical systems) eller MST (micro systems technology) är extremt små 

mekaniska komponenter drivna av elektricitet8. MEMS gyroskop använder Coroliskraften för att mäta 

vinkelhastighet och förekommer framförallt i två olika utföranden, Coriolis vibrations och stämgaffel 

gyroskop. Det förekommer många andra typer av MEMS gyron om än inte i lika stor omfattning9. 

1.2.3.1 Stämgaffelgyroskop 

Stämgaffel gyroskop utvecklades 1993 av Daper Laboratory och var då det första MEMS 

gyroskopet10. Gyrot består av en stämgaffel i mikroformat. När denna roteras skapar Corolis 

acceleration kraft vinkelrätt mot stämgaffelns pinnar och dessa böjs. Coroliskraften är prop. mot 

vinkelhastigheten vilken då kan beräknas genom att mäta böjningen på gaffelns pinnar11.  

 

Figur 6
12

 

  

                                                           
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/MEMS_gyroscope#MEMS_gyroscope 

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Microelectromechanical_systems 

9
 http://clifton.mech.northwestern.edu/~me381/project/done/Gyroscope.pdf sid 5 

10
 http://clifton.mech.northwestern.edu/~me381/project/done/Gyroscope.pdf sid 4 

11
 http://clifton.mech.northwestern.edu/~me381/project/done/Gyroscope.pdf sid 4 

12
 http://clifton.mech.northwestern.edu/~me381/project/done/Gyroscope.pdf sid 4 

http://clifton.mech.northwestern.edu/~me381/project/done/Gyroscope.pdf
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1.2.3.2 Corolis Vibrations Gyroskop 

Corolis Vibration Gyroscope eller CVG bygger på att en massa vibrerar vid hög frekvens. När sedan 

hela modulen snurrar kommer Coroliskraften att påverka massan proportionell mot 

vinkelhastigheten. 

Principiellt kan man tänka sig att en massa vibreras i x-riktningen med en vinkelfrekvens ωd som är 

nära ωy, vinkelfrekvensen i y-led. När modulen roterar runt z-axel uppstår en alternerande 

Coroliskraft i y-led. Genom att mäta amplituden på ωy kan vinkelhastigheten mätas. 

 

Figur 7
13

 

Eftersom Coroliskraften i allmänhet är väldigt svag är det viktigt att designa en frekvens ωd som ger 

upphov till resonans med Coroloiskraften14. 

1.3 I2C 

1.3.1 Inledning 

I2C (Inter-Intergrated Circuit) eller TWI (Two-Wire Interface) är ett “multi-master serial single-ended 

computer bus”15 utvecklat av Philips. Systemet används för att koppla ihop låghastighetsenheter till 

tex inbyggda system och mobiltelefoner. 

1.3.2 Design 

I2C använder tvåvägskommunikation med öppen kollektor på två ledare. De två ledarna är SDA 

(serial data line) och SCL (serail clock line). Det är viktigt att inse att linorna är höga när de är 

oanvända och kan endast drivas låga av noderna. Pull up resistorer håller linorna höga när inte 

noderna jordar dem16. Vanligtvis använd +5 eller +3.3 V, men även andra styrkor förekommer17. 

  

                                                           
13

 http://wikis.controltheorypro.com/index.php?title=Vibratory_MEMS_Gyroscopes 
14

 http://wikis.controltheorypro.com/index.php?title=Vibratory_MEMS_Gyroscopes 
15

 en.wikipedia.org/wiki/I²C 
16

 http://www.i2c-bus.org/how-i2c-hardware-works/ 
17

 http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#Design 
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Systemet återfinns i flera hastigheter. Den första som utvecklades, Standard Mode, kommunicerar på 

100 KHz men lägre frekvenser är möjliga. Senare vidarutvecklingar har möjliggjort snabbare 

kommunikation så som 400 KHz (Fast Mode), 1 MHz (Fast Mode Plus) och 3,4 MHz (High Speed 

Mode)18. Gyrot som jag använder i min modul har Fast Mode I2C19. 

Det finns två roller på bussen, master och slav. Systemet tillåter i teorin obegränsat antal masters, 

men begränsas i verkligheten av linornas längd, då kapacitansen som uppstår gör kommunikationen 

korrupt om denna är för stor20. Det är också ovanligt att använda fler masternoder och kommer 

därför inte behandlas här. Antalet slavar begränsas av slavadressens längd. Denna kan vara antingen 

7 eller 10 bitar vilket tillåter 128 resp. 1024 slavar. Jag kommer endast behandla system med 7-bitars 

slavadresser. 

Mastern genererar klocksignalen och kan använda sig av två lägen, masternod sänder och masternod 

mottar. Den adresserade slaven blir då slavnod mottar resp. slavnod sänder. 

Endast masternoden kan ta kontroll över SDA och SDC. Slavnoderna kan använda SDA också men 

endast då masternoden säger åt dem att göra det. Slavnoden kan dock om nödvändigt kontrollera 

SDC utan masternodens direkta kommando. Mer om detta i 1.3.4 Klocksträckning. 

1.3.3 Meddelandeprotokoll 

1.3.3.1 START och STOP 

Alla meddelandetyper inleds med att masternoden skickar ett START skickas och avslutas med ett 

STOP från masternoden. START kommandot skickas genom att masternoden tar kontroll över linan 

genom att sänka SDA följt av att den sänker SCL. STOP är ett START baklänges omvänt, masternoden 

höjer först SCL och därefter SDA. Se Figur 8 

 

Figur 8
21

 

  

                                                           
18

 http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#Design 
19

 http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/IMU/ps-imu-3000a-00-01.1.pdf sid 7 
20

 http://www.i2c-bus.org/termination-versus-capacitance/ 
21

 http://www.x-io.co.uk/res/doc/imu3000.pdf sid 21 

http://www.x-io.co.uk/res/doc/imu3000.pdf
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1.3.3.2 Masternod sänder 

Detta läge används när masternoden vill skriva till en slav, t ex för att justera inställningar hos ett 

mätinstrument. Kommunikationen inleds med ett START från masternoden följt av slavens 7 bitar 

långa slavadress och därpå en låg bit som talar om att masternoden vill skriva (SLA+W). Slaven svarar 

då genom att skicka ett tillbaka ett ACK. Detta gör den genom att SDA på den nionde klockcykeln (de 

första åtta utgjordes av SLA+W). Masternoden skickar då 8 bitar på SDA som består av 

registeraddressen (RA) till det register i slaven som den vill skriva till. Slaven svarar återigen med ett 

ACK. Masternoden skickar nu byten som den vill skriva till registret. Slavens register uppdateras och 

ett ACK skickas tillbaka. Nu kan masternoden välja om denna vill skriva till (RA+1) eller om den vill 

avbryta kommunikationen. Om masternoden önskar skriva till (RA+1) skickar den byten som önskas 

skrivas dit, varpå slaven uppdaterar (RA+1) och svarar med ACK. När masternoden inte längre vill 

skriva skickar den STOP varpå kommunikationen avslutas. 

 

Figur 9
22

 

1.3.3.3 Masternod mottar 

Detta läge används när masternoden vill läsa från slaven, t ex när en processor vill läsa register i 

mätinstrument för att få mätdata. Kommunikationen inleds med att masternoden tar kontroll över 

linan genom att skicka START. Därpå skickas först slavadressen och en låg bit, alltså SLA+W, se 1.3.3.2 

Masternod sänder. Detta görs för att kunna tala om för slavnoden vilket register som masternoden 

önskar läsa ifrån. Slavnoden som har rätt slavadress svarar med ACK varpå masternoden skickar 

registeraddressen, RA, som den önskar läsa ifrån. Slaven tror fortfarande att master tänker skriva till 

denna adress och svarar med ACK. Nu byter master läge genom att skicka START igen. Detta skickas 

genom att sänka SDA när SCL är hög. Alla ändringar av SDA ska annars göras då SDC är låg. När START 

är skickat fortsätter masternoden genom att skicka slavadressen men istället för att följa denna med 

en låg bit följer istället en hög bit på den åttonde klockcykeln, SLA+R, varpå slavnoden svarar med 

ACK. Nu lägger slavnoden datan som ligger i RA på bussen som då kan läsas av masternoden. 

Masternoden har nu två möjligheter, fortsätta läsa från RA+1 eller avsluta kommunikationen. Om 

denna önskar läsa vidare skickar masternoden ACK varpå slavnoden lägger på byten lagrad i RA+1. 

Denna procedur fortsätter så länge masternoden skickar ACK efter erhållen data. När masternoden 

inte längre önskar läsa skickar denna istället NACK genom att låta SDA vara låg på den 9 klockcykeln. 

Därefter släpper masternoden kontroll över linorna med ett STOP. 

  

                                                           
22

 http://www.x-io.co.uk/res/doc/imu3000.pdf sid 22 

http://www.x-io.co.uk/res/doc/imu3000.pdf
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Masternod START SLA+W  RA  START SLA+R   ACK  NACK STOP 

Slavnod   ACK  ACK   ACK DATA  DATA   
Tabell som visar kommandona som skickas vid läsning av två byte 

1.3.4 Klocksträckning 

Ett problem som ligger nära till hand är att slavnoden inte hinner utföra sitt jobb innan SCL blir hög 

igen. I de flesta fallen är detta inte ett problem men när slaven är en mikroprocessor med egna 

uppgifter att utföra kan detta bli en överhängande risk. Detta löses genom att slaven tillåts hålla SCL 

nere tills denna är klar att skicka datan som begärs. Från masternodens håll fungerar det så att när 

den släppt SCL kollar den om SCL är hög, om inte, väntar den tills så är fallet, innan den anser att 

nästa klockcykel är inledd23. 

  

                                                           
23

 http://www.robot-electronics.co.uk/acatalog/I2C_Tutorial.html 
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2 Problemdefinition Och Lösning 

2.1 Ursprungligt projekt 

2.1.1 Grundtanke 

Illustrerande grafer och figurer är ett väldigt kraftfullt verktyg som vi kommer i kontakt med och 

använder oss av nästan varje dag. Dessa figurer ritas nästan uteslutande i två dimensioner även om 

målet är att skapa en bild som ska efterlikna ett tredimensionellt objekt. Min grundtanke var att 

skapa ett eget positioneringssystem som beräknar positionen med hög frekvens, skickar positionerna 

via Bluetooth till en dator som behandlar informationen och skapar 3D-grafer. 

Accelerometern ger samma typ av utslag oberoende om det är gravitation eller rörelse som orsakar 

utslaget. Eftersom gravitationens påverkan helt är beroende på accelerometerns lutning, relativt 

jordens gravitationsfällt kan man särskilja dessa två typer av acceleration om lutningen är känd. Min 

tanke var att låta modulen vara stilla i grundtillståndet och beräkna en initial lutning med hjälp av 

accelerometerns data. Därefter med hjälp av ett gyroskops mätningar av vinkelhastigheten och 

ATmega:s timers integrera fram lutningen i med så hög frekvens som möjligt, varpå man kan skilja de 

två typerna av acceleration åt och då integrera fram positionen. 

2.1.2 Problem 

Det var essentiellt för projektet att med endast hjälp av gyrot beräkna vinkeln relativt startläget så 

majoriteten av projektets tid har spenderat med detta som mål. Mätdatan från gyrot är proportionell 

mot den verkliga vinkelhastigheten och vilken konstant som omvandlar rådatan till verklig data 

återstår att bestämma. Även om man bortser från denna konstant och endast behandlar 

gyroskopens mätningar som vinkelhastigheter i en fiktiv skala så uppstår stora problem redan här. 

Genom att först göra ett stort antal mätningar när modulen är stilla och beräkna medelvärdet erhålls 

ett värde som ska subtraheras från senare mätningar, för att få fram den verkliga förändringen av 

vinkeln. Efter lite mer manipulation av datan fås värden som tycks variera vettigt med negativa 

värden i en riktning och positiva i den motsatta. När dessa mätningar multipliceras tiden, som det tar 

att utföra dessa, fås ett värde som är prop. mot vinkeln som har ändrat relativt utgångsläget. Med 

andra ord bör detta beräknade värde bli noll, om gyrot snurras först i en riktning och sedan tillbaka 

till utgångsläget. Tyvärr var så inte fallet, utan den tenderade att ge större utslag i ena riktningen 

vilket resulterade i att vinkeln försköts kraftigt när gyrot utsattes för rörelse. Det bör också noteras 

att vinkeln försköts minimalt när gyrot inte utsattes för rörelse, vilket betyder att vanlig gyro drift 

inte kan ansättas som orsak till problemet. 

Ett annat noterbart problem var att z-axelns mätningar fluktuerade kraftigt. När jag studerade 

medelvärdet på så många mätningar som 1000 mätningar på en stillastående modul, så varierade 

rådatans medelvärde med cirka 0.3 %. Detta kan låta litet men med ett maxutslag på +- 500 grader/s 

på gyrot skulle detta motsvara 3 grader/s. Detta betyder att det är i princip omöjligt att beräkna ett 

offset-värde som ska subtraheras från senare mätningar. 

Förutom de nämnda problemen var gyrot dessutom extremt känsligt för stötar mot utrustningen. 

Väldigt små stötar mot modulen resulterade i katastrofala mätresultat. 
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2.1.3 Lösningsförsök 

Jag prövade ett flertal lösningsförslag på de nämnda problemen. Den genomgående faktorn i det 

hela är att mätningarna är extremt känsliga för extremvärden. Jag försökte därför minimera effekten 

av dessa. Den första metoden som jag prövade, var att använda medelvärdet av ett större antal 

mätningar. Detta hade ingen större inverkan på den integrerade vinkeln trots att jag prövade med så 

många som 500 mätningar per medelvärde och så få som två. 

En annan metod som jag prövade var att istället för att endast integrera genom multiplikation med 

tiden av ett medelvärde, så integrerade jag med Runge Kutta av fjärde ordningen24. Detta hade ingen 

positiv effekt, varken med eller utan kombination med medelvärdesmätningar. 

Ytterligare en metod som jag utvecklade och prövade, var att försöka sträva efter att tvinga 

mätningarna till att vara någorlunda kontinuerliga och tröga ner förändringshastigheten på mätdatan 

för att minska extremvärdenas inverkan. Jag gjorde detta genom att vid varje mätning kolla om 

mätningen skiljde sig med ett större värde än ett givet tröskelvärde jämtemot det förra. I så fall 

beräknades ett ersättningsvärde, som berodde viktat på det föregående värdet och det nya. Om 

skillnaden var mindre än tröskelvärdet accepterades värdet utan modifiering. Både tröskelvärdet och 

viktningen varierades utan några positiva resultat. Effekten blev snarare negativ, då det verkade som 

att extremvärdena förekom i så pass hög frekvens att trögheten gjorde det svårt att för mätningarna 

att nå ner till de låga verkliga värdena. 

Den sista metoden jag prövade var att helt sortera bort värden som befann sig över ett tröskelvärde. 

När ett värde var för kraftigt i endera riktningen ignorerades detta och mätningen gjordes om. För att 

mätningarna ändå skulle vara tillförlitliga roterade jag gyrot extremt varsamt och långsamt så att 

sådana extremvärden inte skulle uppstå. Tröskelvärdet varierade men inte heller denna teknik löste 

problemen. 

2.1.4 Resultat 

Ingen egen prototyp byggdes utifrån detta projekt. Istället resulterade gyroskoparbetet i ett läge på 

den färdiga prototypen som jag återkommer till i   

                                                           
24

 http://blog.inventige.com/decrease-gyroscope-drift-errors-via-runge-kutta-4th-order/ 
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2.4.2 Gyroskopläge. 

2.2 Slutgiltigt projekt 

2.2.1 Grundtanke 

Vattenpass är otroligt användbara när man eftersträvar en yta vinkelrätt mot gravitationen. Om man 

önskar en specifik lutning eller bara vill fästa två objekt parallellt är vattenpass helt värdelösa och 

andra verktyg så som gradskivor blir nödvändiga. Tanken med detta projekt är att med hjälp av en 

accelerometer bygga en användarvänlig prototyp som kan mäta vinklar med en exakthet i 

storleksordningen av en hel grad. 

Dessutom ska prototypen kunna demonstrera gyroskopets mätningar samt vilken effekt dessa har på 

den integrerade vinkeln. 
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2.2.2 Hårdvara 

Det finns fyra typer av komponenter som är absolut nödvändiga. Vi behöver en accelerometer, ett 

gyro, en mikroprocessor och en modul som presenterar resultatet.  

Utöver de presenterade komponenterna ovan användes även en TS7805 för att omvandla 

spänningskällan till 5 V. Denna valdes eftersom den är lätt att montera och klarar höga inspänningar. 

Dessutom användes 1 strömbytare, 3 knappar, 3 lysdioder, 2 kapacitanser och 3 motstånd 

2.2.2.1 IMU Fusion Board – ADXL345 & IMU3000 

Denna modul består av gyrot IMU3000 och accelerometern ADXL345 monterade på ett litet breakout 

board tillsammans med en spänningsregulator som omvandlar inspänningen till 3,3 volt. 

Accelerometern ADXL345 tillåter I2C kommunikation och består av en 3-axlig piezoelektrisk 

accelerometer där värdena uppmäts med en 10-bitars AD-omvandlare. Accelerometern kan 

konfigureras till att mäta mellan ±2 g till ±16 g. Datan sparas i två interna register. 

IMU3000 är ett 3-axligt gyroskop med I2C möjligheter att agera både slavnod och masternod. 

IMU3000 kan nämligen hantera en tredjeparts accelerometer genom att agera masternod med I2C. 

Genom att ge gyroskopet accelerometerns slavadress och dess interna registeradress till mätdatan 

kan gyroskopet hämta data automatiskt och lagra i sitt eget minne. Detta gör att man endast 

behöver hantera gyroskopet när mätdata hämtas från de båda komponenterna. När denna hämtning 

sker agerar IMU3000 som en slavnod. Mätningarna kan göras inom intervall mellan ±250 och ±2000 

grader/s. AD-omvandlaren är på 16 bitar. Utöver vanliga gyrofunktionaliteter innehåller IMU3000 en 

processor som påstås kunna utföra positionsbestämning med hjälp av den egen mätdata och den 

som fås från en extern accelerometer. Tyvärr finns det inte i dagsläget några möjligheter att utnyttja 

denna funktionalitet med en AVR-processor. 

Denna produkt valdes eftersom det är en lättmonterad lösning för båda komponenterna och det 

underlättar datahämtningen. 

2.2.2.2 ATmega16 

ATmega16 är en 8-bitars mikroprocessor från Atmel. Denna valdes på grund av det stora antalet 

pinnar som denna har samt det inbyggda I2C-funktionaliteten. Den kan operera på 5 V vilket gjorde 

det möjligt att använda den tillsammans med en 5V LCD. Dessutom var det från början tanken att 

datan skulle kunna vidarebefordras via Bluetooth till en dator men idén övergavs i sista sekund pga. 

jag ansåg det överflödigt. USART-biblioteket som jag byggde upp bifogas dock som en bilaga. 

2.2.2.3 16x2 ASCII LCD 

För att presentera data för användaren används en vanlig 16x2 ASCII LCD från labbets 

komponentlager. 
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2.3 Utvecklingshjälpmedel  
För att utveckla prototypen användes ett antal utvecklingshjälpmedel. Mjukvaran skrevs i Atmels IDE 

AVR Studio 5.1 med tillhörande kompilator och för att programmera mikroprocessorn användes STK-

500 från samma tillverkare. För att kunna studera datan kontinuerligt vid undersökningar av 

framförallt mätdonens rådata användes USART och putty25 på en pc. 

Större delen av arbetet skedde på ett eller flera breadboard. För att designa kretskortet kretsschema 

och layout användes Multisim och Ultiboard. 

2.4 Prototypen 
 

 

Figur 10 

Den färdiga prototypen kan ses i Figur 10 och har två lägen. Ett för vinkelmätningar med hjälp av 

accelerometern och ett med hjälp av gyroskopet. 

Resultaten i de båda lägena presenteras på en LCD och för att kontrollera systemet finns tre knappar 

som jordar en varsin pinne med de inbyggda pullup-resistorer på ATmega. LCD:n är kopplad till port A 

på ATmega och drivrutinerna som används är en minimalt modifierad version av Ron Kreymborgs 

drivrutiner26. Dessa användes pga de klara instruktionerna och det minimala jobb som krävdes för att 

implementera dem. 

Gyroskopet är kopplat till SDA och SDC på ATmega för att kunna utnyttja den inbyggda I2C 

funktionalitet. För att kunna använda I2C har jag skrivit ett bibliotek för denna kommunikation som 

återfinns i kodens bilaga. Utöver de två pinnarna som I2C använder är accelerometerns två 

interruptpinnar också kopplade till ATmegas två. Endast den ena används i denna prototyp, men jag 

valde att koppla in båda för att ha möjlighet att utveckla prototypen vid ett senare tillfälle. 

                                                           
25

 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 
26

 http://www.jennaron.com.au/avr/lcd.html 
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Förutom LCD finns även tre stycken lysdioder med färgerna röd, gul och grön. Dessa indikerar 

statusen för modulen i varje givet tillfälle. En grön diod antyder att allt är som det ska och att 

modulen är i fungerande läge. Den gula berättar att modulen är upptagen och den röda antyder att 

modulen är obrukbar varpå användarna uppmanas att starta om den. 

Prototypen är även utrustad med en ISP-anslutning för att enkelt kunna uppdatera mjukvaran med 

hjälp av STK-500. 

2.4.1 Accelerometerläge 

Det här är startläget och det primära läget för modulen. Displayen visar hela tiden den aktuella 

vinkeln i x- och y-led relativt senaste gången noll vinkeln ställdes. 

Datan hämtas med I2C av ATmega från gyrot som i sin tur hämtar den från accelerometern. Rådatan 

hämtas från två register per axel. Ur dessa två register innehåller det första de åtta lägsta bitarna och 

det andra innehåller de två högsta bitarna följt av sex nollor. Genom att skifta in de höga bitarna två 

steg och kombinera det med det första registret med en eller operation fås ett värde mellan 0 och 

1023. Därefter subtraheras 512 för att få ett värde mellan -512 och 511. Detta för att lättare kunna 

skilja på vinklar som var negativa resp. positiva. För att kunna omvandla detta värde till en vinkel 

gjordes riktiga mätningar, genom att läsa rådatans värde genom seriell kommunikation med datorn 

som lästes av med putty. Mätdatan som skickades bestod av medelvärdet på 200 mätningar. Jag 

testade både x och y-axelns värde för vinklar mellan 0 och 60 med steg på 10 grader. Vinklar över 60 

grader gav väldigt varierande resultat och anses därför vara opålitliga. Resultaten visas nedan. 

 

Vinkel [°] Utslag x Utslag y Utslag 
medel 

         

       
  
         

       
  
             

       
 

0 0 0 0    
10 96 99 97,5 9,6 9,9 9,75 
20 188 193 190,5 9,2 9,4 9,3 
30 272 272 272 8,4 7,9 8,15 
40 353 345 349 8,1 7,3 7,7 
50 405 410 407,5 5,2 6,5 5,85 
60 461 465 463 5,6 5,5 5,55 

 

 

Utslag x 
Utslag y 
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Vi kan se att mätpunkterna tycks följa ett nästan linjärt samband, men när man studerar 

förändringshastigheterna mellan de olika mätpunkterna, ser vi att det är en väsentlig skillnad på höga 

och låga vinklar. Det är ju att förvänta sig att mätdatan är proportionerlig mot sin av vinkeln, men 

eftersom accelerometern mäter olika bra i olika accelerationer är det bättre med en numerisk analys.  

 

Figur 11 

I matlab gjordes funktionsanpassningar och en kvadratisk anpassning duger väl. Funktionen som 

Figur 11 visar implementeras in i koden.  

För att lätt kunna beräkna vinklar kan användaren sätta nollvinkeln själv, genom att antingen klicka 

på den översta knappen eller lät knacka på kortet. När man knackar på kortet aktiveras en interrupt 

från accelerometern som läses av med hjälp av external interrupts på ATmega. Både knappen och 

interrupten leder till att samma nollställningsfunktion körs. Denna funktion beräknar vinkeln för varje 

axel och sparar detta värde i en vektor. När sedan vinkeln beräknas vid ett senare tillfälle subtraheras 

nollvärdet bort vilket ger skillnaden i vinkel jämfört med senaste nollställningen. 

Alla resultat som visas på displayen, samt den beräknade nollvinkeln är medelvärden av 100 

mätningar. Detta för att få så stabila resultat som möjligt och filtrera ut mycket av det högfrekventa 

bruset som accelerometerns rådata har. 

Det uppstår problem med nollställningen av interrupten vilket jag återkommer till igen under 3.1 

Erfarenheter och problem under projektets gång. Därför återställer den nedersta knappen 

interrupterna manuellt så att dessa kan användas igen. För att byta från accelerometerläge till 

gyroskopets läge används mittenknappen. 
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2.4.2 Gyroskopläge 

Gyroskopläget är resultatet av det ursprungliga projektet. När användaren byter till detta läge så de 

aktiveras samtidigt interrupten som accelerometern genererar. I gyroskopläget används mätdata 

från gyroskopen för att dels skriva ut vinkelhastigheten och dels integrera fram en vinkel relativ den 

senaste nollställningen. Proceduren för att beräkna mätdata är i princip samma metod som för 

accelerometern, fast det finns istället för 10 bitar av värde, finns det 16 bitar. 

För att kunna beräkna vinkelhastigheten är det nödvändigt att först beräkna ett medelvärde från ett 

antal mätningar då modulen är stillastående. Detta värde subtraheras sedan från senare mätdata. 

Detta startvärde beräknas när man byter till gyroskopläget, men beräknas om igen genom att trycka 

på den översta knappen. 

På den översta raden på LCD visas ett teoretiskt beräknat värde på vinkelhastigheten som härleds 

genom att det maximala utslaget är 500 grader/sekund och rådatan varierar mellan ± 215. På raden 

under visas ett värde på en vinkel relativt startläget. Denna vinkel fås genom att mäta tiden som 

mätningen tar och multiplicera denna med mätningens värde. Tiden mäts med Timer1 på ATmega 

med en prescaler på 64. Även här är alla värden medelvärdet av 50 separata mätningar som sker 

med cirka 1 ms mellanrum. Värdena som LCD visar gäller endast en axel även om alla axlars värden 

beräknas vid varje mätning. För att visa de olika axlarna kan användaren trycka på den nedersta 

knappen. När man vill byta tillbaka till accelerometerläget använder man mittknappen igen. 
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3 Analys 

3.1 Erfarenheter och problem under projektets gång 
Projektet har varit en extremt lärorik process och jag har fått en djupare förståelse för hur man 

hanterar accelerometer, I2C och även om jag inte lyckades generera en användbar produkt med hjälp 

av gyrot så har processen givit mig väldigt mycket erfarenhet. Problemen har varit många och krävt 

många tiotals tiotal (ej felskrivning) timmars felsökning men har oftast bara orsakats av minimala 

kodmissar, vilket jag finner onödigt att återberätta här, men det involverar framförallt att få I2C-

kommunikationen att fungera som den ska. 

Den inbyggda interrupten i accelerometern har varit och är till viss del fortfarande problematisk. För 

att konfigurera och läsa från accelerometern är det nödvändigt att först sätta gyroskopet i ett så 

kallat “Pass Through Mode”. I detta läge släpper gyroskopet kontrollen över accelerometern och 

båda komponenterna agerar som slavnoder på en vanlig I2C lina. När detta läge är startat skrivs 

konfigurationen till accelerometern, så att den genererar en interrupt på INT1 som är kopplat till 

INT0 på ATmega när kortet knackas på. När en sådan interrupt genereras nollställs den genom att 

man läser från ett statusregister i accelerometern. Problemet är dock att i detta läge har jag inte 

lyckats läsa från accelerometern. Statusregistret för I2C på ATmega kollar kontinuerligt och berättar 

att allt går som det ska, men datan som anländer är endast noll och interrupten fortsätter att vara 

hög, vilket indikerar att registret inte blivit läst. För att råda bot på detta låter jag gyroskopet göra 

läsningen åt mig. Genom att ändra i registret i gyroskopet som innehåller accelerometerns interna 

registeraddress till mätdata, till adressen till statusregistret för interrupten, så gör gyroskopet 

läsningen åt mig. Efter en fördröjning på 200 ms ställs registret om tillbaka till sitt ursprungliga värde. 

Ett annat problem som uppstod var att gyroskopets z-axels höga register låg och vägde precis mellan 

0 och -1 vilket i Z256 motsvaras av 255. Detta ledde till att om man bara tar ett medelvärde på ett 

antal läsningar kommer detta att hamna runt 128 vilket är otroligt missvisande. För att lösa detta 

adderades 4 följt av modulo 256 vilket ledde till att mätdatan istället fluktuerade runt 3 och 4. 

Medelvärdet av sådana mätningar ligger runt de verkliga mätningarna och om samma sak görs i både 

nollställningsfunktionerna, som i de verkliga mätningarna, så blir medelvärdet av en stillastående 

modul 0 efter att nollvärdena har subtraherats. Det finns inbyggda offset-register i gyrot som ska 

dras bort från mätningarna innan dessa läggs in i registret. Man skulle kunna tänka sig att dessa 

register skulle kunna komma väl till pass, men när dessa skrevs till så blev mätningarna istället 

konstanta, vilket signalerar om att gyrot kanske inte fungerar helt som det ska. 

Det uppstår ibland problem med I2C kommunikationen även i den färdiga prototypen. Detta indikeras 

i och med att den röda dioden lyser. Det ligger närmast till hand att anta att det beror på kodfel. 

Något som talar emot detta är dock att prototypen kan läsa data i över en timme utan att den 

kraschar, vilket motsvarar över en miljon läsningar för att sedan abrupt misslyckas. Oftast sker detta i 

samband med stötar eller nollställning av interrupten. Oftast kan problemen lösas genom att starta 

om modulen men ibland kan det krävas att gyroskopetskortet kopplas ur och jordas mot ett 

metallobjekt. 
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3.2 Förbättringsförslag 
Prototypen är byggd för att lätt kunna uppdatera programvaran och därmed funktionaliteten. Det 

finns två stycken uppenbara förbättringsmöjligheter som kan tänkas göras utan att hårdvaran 

behöver ändras. Det första är att skriva en bättre mjukvara som hanterar gyroskopets data bättre. 

Det andra är att genomföra fler mätningar av vinkeln men med större exakthet för att få högre 

precision i vinkelmätningarna. 

Om man lyckas göra exakta gyroskopmätningar finns det inget som stoppar att man bygger mitt 

ursprungliga projekt, vilket jag hoppas kunna göra efter detta kursmoment är avslutat. 
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5 Bilagor 

5.1 Kravspecifikation 
 Prototypen ska kunna: 

 Läsa vinklar med en noggrannhet som är i storleksordningen av en grad 

 Användas enkelt och intuitivt 

 Presentera resultatet för användaren 

 Tas med och skötas utan sladdar 

 Demonstrera gyrots mätningar 

5.2 Kostnadsredovisning 

Komponent Antal Återförsäljare Artickelnummer Pris [kr] 

ATmega16 1 ELFA 73-672-53 98,00 
IMU Fusion Board 1 Sparkfun 10252 403,70 
LCD 1 ELFA 75-514-63 198,00 
120 Ω resistor 3 ELFA 60-593-69 2,47 
Lysdiod 3 ELFA 75-012-95 15,36 
Enkel knapp 3 Sparkfun 9190 10,10 
Strömbrytare ATE2D 1 Digikey 563-1162-ND 29,96 
Kondensator 0,100 μF 1 ELFA 65-002-10 1,03 
Kondensator 0,330 μ 1 ELFA 65-002-13 2,89 
Spänningsregulator 
TS7805 

1 ELFA 73-440-21 16,10 

2x3 pinnars connector 1 - - - 
2x1 pinnars connector 1 - - - 
9 V batteri 1 Kjell & 

Company 
32310 19,90 

TOTALT:    797,51 

 

5.3 Använda Datablad 
 ATmega16 - http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 

 IMU3000 - http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf 

 ADXL345 - http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL345.pdf 

  

http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL345.pdf
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5.4 Kopplingsschema 
Vid konstruktionen av kopplingsschemat var vissa komponenter tvungna att konstrueras själv. 

Eftersom jag inte hade några som helt planer på att genomföra några simuleringar använde jag mig 

av en del ”felaktiga” komponenter som har rätt footprint när det kommer till pinnarnas position. 

Detta motiverar jag helt enkelt med att jag ville spara tid. 
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5.5 Kretskortlayout 
Kretskortet gjordes med GND som jordplan men här följer först en bild på layouten utan och sedan 

med jordplan. Detta eftersom jag finner det bilderna utan jordplan lättare att studera. 
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5.6 Använda portpinnar på ATmega16 

Pin Funktion 

PB0 Styr gul lysdiod 
PB1 Styr röd lysdiod 
PB2 Styr grön lysdiod 
PB5 (MOSI) Del av ISP-anslutning 
PB6 (MISO) Del av ISP-anslutning 
PB7 (SCK) Del av ISP-anslutning 
RESET Del av ISP-anslutning 
VCC Strömförsörjning. Del av ISP-anslutning. 
GND Jord. Del av ISP-anslutning 
PD2 (INT0) Kopplad till INT1 på accelerometern. Läser 

interrupt från tapfunktionen i accelerometern 
PD3 (INT1) Kopplad till INT2 på acceleromern. Oanvänd. 
PA0 – PA6 Styr LCD 
PC0 (SCL) Klocklinjen för I2C 
PC1 (SDA) Datalinjen för I2C 
PC2 Läser resetknappen (Den översta knappen) 
PC3 Läser gyroaccknappen (Den mellersta knappen) 
PC4 Läser initgyroknappen (Den nedersta knappen) 

5.7 Mjukvara 

5.7.1 Översikt 

main.c Huvudprogrammet. Innehåller styrningen av de 
”synliga” funktionerna samt interrupthantering. 

twi.c Programfil för styrningen av I2C. Innehåller även 
en funktion för att initiera gyrot och 
accelerometern. 

twi.h Headerfil till twi.c. Innehåller många definitioner 
av interna register i gyro och accelerometer. 

gyro.c Programfil för styrning gyrot. Innehåller 
funktioner för att nå datan och manipulera den. 

gyro.h Headerfil till gyro.c 
acc.c Programfil för styrning av accelerometern. 

Innterhåller funktioner för att nå datan och 
manipulera den 

acc.h Headerfil till acc.c 
lcd.c, lcd16.h, lcd.h, compat.h Filer från Ron Kreyborg för att hantera LCD 
USART.c Programfil för biblioteket över USART 

kommunikation som inte ingår i det slutgiltiga 
projektet. 

USART.h Headerfil till USART.h 

 

  



31 
 

5.7.2 main.c 
/* 
 * gyracc16.c 
 * 
 * Created: 2012-03-07 13:18:09 
 *  Author: albinca 
 */  
 
#include <stdlib.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/delay.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
#include "TWI.h" 
#include "acc.h" 
#include "gyro.h" 
#include "lcd.h" 
 
#define F_CPU 4000000L 
 
#define LEDS PORTB 
#define LED_WAIT ~(1 << PB0) 
#define LED_ERROR ~(1 << PB1) 
#define LED_ACTIVE ~(1 << PB2) 
 
#define BUTTON_RESET_PRESSED ((~PINC & (1 << PC2))) 
#define BUTTON_SWITCH_GYRO_ACC_PRESSED ((~PINC & (1 << PC3))) 
#define BUTTON_GYRO_AXIS_PRESSED ((~PINC & (1 << PC4))) 
 
 
unsigned char state = 0;   //0 = inititation of system, 1 = 
accelerationmode, 2 = gyro 
int acc_angle[2]; 
 
double gyro_offset[3]; 
double gyro_angle[3] = {0, 0, 0}; 
double gyro[3]; 
 
 
//Delay for longer periods than the ones that _delay_ms allows. Resolution = 20 ms 
void long_delay(int ms) { 
 for (int i = (ms / 10) * 4; i > 0; i--)  
  //The F_CPU define does not seem to have any impact 
  _delay_ms(10);   
} 
 
 
//Freefall!! 
ISR(INT0_vect) { 
  ClearLCD(); 
  SendString("     HELP!!     ", 1, 0); 
  
  //We can't read from the ADXL so I tell the gyro to do it for 
me 
  twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x30); //Set the 
address of which the gyro get acc-data to INTstatus-register 
  _delay_ms(2);   
      //Wait for 
the gyro to read the register so the interrupt clears 
  twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x32); //Change it 
back to the real register 
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  long_delay(1000);   //Wait for 
the card to settle 
} 
 
//Single tap interrupt 
ISR(INT1_vect) { 
 //Check what to do 
 if (state == 1){  
  LEDS = LED_WAIT; 
  ClearLCD(); 
  SendString("      TAP       ", 1, 0); 
       
  //We can't read from the ADXL so I tell the gyro to do it for 
me 
  twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x30); //Set the 
address of which the gyro get acc-data to INTstatus-register 
  _delay_ms(2);   
      //Wait for 
the gyro to read the register so the interrupt clears 
  twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x32); //Change it 
back to the real register 
  
  long_delay(1000);   //Wait for 
the card to settle 
  acc_get_offset();   //Reset the 
measurement values 
   
  LEDS = LED_ACTIVE; 
 }  
} 
 
int main(void) 
{ 
 int init_success = 1; 
 char gyro_axis = 0; 
  
 DDRB = 0xFF;   //Config leds as output 
 LEDS = LED_WAIT;  //Turn on the wait led (PA0) 
  
 DDRC = 0x00;   //Config to input for switches 
 PORTC = 0xFF;   //Activate internal 
pullups 
  
 //Config the interruptpins as input 
 DDRD &= ~(1 << PD2) & ~(1 << PD3); 
   
 //Config the Gyro and Accelerometer 
 long_delay(100); 
 init_success *= twi_init_gyro_acc();  
 long_delay(100); 
  
 init_success *= acc_init_interrupt(); 
  
 //Enable global interrupts,INT0 on rising edge and INT1 on rising edge
  
 MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC11) | (1 << ISC10); 
 GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1);  
 sei(); 
  
 //Turn on the clock with /64 prescaler 
 TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10); 
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 //Turn on the LCD 
 InitLCD();  
 long_delay(100);   
 //Initiation complete => Turn on the wait led 
 if (init_success) { 
  //Change state and turn on the green led 
  state = 1; 
  LEDS = LED_ACTIVE; 
   
  while (1) { 
   if (BUTTON_RESET_PRESSED) { 
    LEDS = LED_WAIT; 
    
    if (state == 1) { 
     ClearLCD(); 
      
     //Reset the axis for the 
accelerometer 
     SendString("Reseting 
axis   ", 1, 0); 
  
     long_delay(1000);
    //Wait for the card to settle 
     acc_get_offset();
    //Reset the measurement values 
    } else if (state == 2) { 
     //Get new offset on the 
gyro and reset the angle 
     SendString("Reseting 
gyro   ", 1, 0); 
     SendString("Hold still      
", 2, 0); 
     long_delay(1000); 
     gyro_get_offset(); 
     gyro_angle_reset();
     
    }  
   
    LEDS = LED_ACTIVE;  
   } else if (BUTTON_SWITCH_GYRO_ACC_PRESSED) { 
    LEDS = LED_WAIT; 
    //Switch from acc to gyro and from 
gyro to acc 
    if (state == 1) { 
     //Switch from 
accelerometer to gyro 
     //Turn of the interrupts 
on the accelerometer 
     acc_disable_interrupt(); 
      
     //Remove the external 
interrupt 
     GICR &= ~(1 << INT0) & 
~(1 << INT1);  
      
     //Tell the user to be 
still 
     ClearLCD(); 
     SendString("Reseting 
Gyro", 1, 0); 
     SendString("Hold still", 
2, 0); 
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     //Get the offset on the 
gyro 
     long_delay(1000); 
     gyro_get_offset(); 
      
     //Change to gyro state 
     state = 2; 
      
    } else if (state == 2) { 
     //Switch from gyro to 
accelermoter 
     ClearLCD(); 
     SendString("Reseting 
Acc", 1, 0); 
     SendString("Hold still", 
2, 0); 
      
     //Turn on the interrupts 
on the acclerometer and enable external interrupt INT1 and INT0 
     acc_init_interrupt(); 
     GICR |= (1 << INT0) | (1 
<< INT1); 
      
     //Reset the acclerometer 
     long_delay(1000); 
     acc_get_offset(); 
      
     //Change state to 
accelerometer state 
     state = 1; 
      
    } 
    LEDS = LED_ACTIVE; 
      
   } else if (BUTTON_GYRO_AXIS_PRESSED) { 
    LEDS = LED_WAIT; 
    long_delay(20); 
     //Bounce off  
    if (state == 1) { 
     //Use this as a backup 
to clear the interrupts      
    
 twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x30); //Set the address of 
which the gyro get acc-data to INTstatus-register 
     _delay_ms(2);
      
   //Wait for the gyro to read the register so the 
interrupt clears 
    
 twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x32); //Change it back to the 
real register 
    } else if (state == 2) { 
     //Switch gyro axis
  
     gyro_axis = (gyro_axis + 
1) % 3; 
    } 
    LEDS = LED_ACTIVE; 
   
   } else if (state == 1) { 
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    //Accelerometer state => send 
accelermeter values 
    acc_read_angle_diff(); 
     
    //Clear the LCD 
    ClearLCD(); 
     
    //Send the values 
    SendString("Angle x: ", 1, 0); 
    SendInt(acc_angle[0], 1, 9);
  
    SendString("Angle y: ", 2, 0); 
    SendInt(acc_angle[1], 2, 9);
   
   } else if (state == 2) { 
    //Gyro state => Send gyro data and 
the angle 
    gyro_update(); 
     
    //Clear the LCD 
    ClearLCD(); 
     
    //Send the values 
    SendString("Gyro ", 1, 0);
     
    switch (gyro_axis) { 
     case 0: 
     
 SendString("x: ", 1, 5); 
      break; 
     case 1: 
     
 SendString("y: ", 1, 5); 
      break; 
     case 2: 
     
 SendString("z: ", 1, 5); 
      break; 
    } 
    SendInt(gyro[gyro_axis] + 0.5, 1, 
7); //Send rounded value 
     
    SendString("Angle: ", 2, 0); 
    SendInt((int) gyro_angle[gyro_axis], 
2, 7); 
   }   
    
  } 
 } else 
  LEDS = LED_ERROR; 
} 
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5.7.3 twi.c 
 
/***Contains all constants and functions handling the gyro and acc with twi***/ 
#include "TWI.h" 
#include "USART.h" 
#include <avr/io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <util/twi.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
//A specific place in the adress that will be returned from functions when error occur 
extern unsigned char * ERROR; 
//Transmitts a start, stop, ack or data and returns the statusregister 
unsigned char twi_transmit(unsigned char type) { 
 switch (type) 
 { 
  case I2C_START: 
   //Send start 
   TWCR = (1 << TWSTA) | (1 << TWEN) | (1 << TWINT); 
   break; 
  case I2C_STOP: 
   //Send stop 
   TWCR = (1 << TWSTO) | (1 << TWEN) | (1 << TWINT); 
   break;   
  case I2C_DATA: 
   //Send the data saved in TWDR 
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); 
   break; 
  case I2C_NACK: 
   //Send NACK to end readings 
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); 
   break; 
  case I2C_ACK: 
   //Send an ACK 
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWEA); 
   break; 
 } 
  
 if (type == I2C_STOP) 
  while (!(TWCR & (1 << TWSTO))); 
 else 
  //Wait for the transmission to finnish (wait for the TWINT to 
be set) 
  while (!(TWCR & (1 << TWINT))); 
  
 //Return the status register but mask the presclaerbits 
 return TWSR & 0xF8;  
} 
 
//Initiates a burstread at start_adress and recieves reads values. If not successful 
return {0} 
unsigned char * twi_burst_read(unsigned char slave_address, unsigned char 
register_address, unsigned char reads) { 
 unsigned char data[reads]; 
  
 //Start the TWI 
 unsigned char status = twi_transmit(I2C_START);   
 if (status != TW_START) 
  return &ERROR; 
   
 //Send the address and write 
 TWDR = (slave_address << 1) | TW_WRITE;  //SLA + W 
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 status = twi_transmit(I2C_DATA); 
 if (status != TW_MT_SLA_ACK) 
  return &ERROR; 
 //usart_send_str("   Slave address and write bit has been sent   "); 
  
 //Go to the desired internal register address 
 TWDR = register_address; 
 status = twi_transmit(I2C_DATA); 
 if (status != TW_MT_DATA_ACK) 
  return &ERROR; 
 //usart_send_str("   register address has been sent   "); 
  
 //Start again 
 status = twi_transmit(I2C_START); 
 if (status != TW_REP_START && status != TW_START) 
  return &ERROR; 
// usart_send_str("   Rep start   "); 
  
 //Send slave address and read 
 TWDR = (IMU_SLAVE_ADDRESS << 1) | TW_READ; 
 status = twi_transmit(I2C_DATA); 
 if (status != TW_MR_SLA_ACK) 
  return &ERROR; 
 //usart_send_str("   Slave address and read bit has been sent   "); 
 
  
 for (int i = 0; i < reads-1; i++) { 
  status = twi_transmit(I2C_ACK);  //Data 
read, get some 
  //Read the data 
  data[i] = TWDR; 
  if (status != TW_MR_DATA_ACK) 
   return &ERROR;  
 } 
  
 //Send NACK  
 status = twi_transmit(I2C_NACK); 
 if (status != TW_MR_DATA_NACK) 
  return &ERROR; 
 data[reads-1] = TWDR;  
  
 twi_transmit(I2C_STOP);  //Stop the connection 
  
  
 return data;   //All data was successfully read 
} 
 
//Reads the gyro and accelerationdata 
int twi_read_gyro_acc(char raw[12]) { 
 char * raws = twi_burst_read(IMU_SLAVE_ADDRESS, GYRO_XOUT_H, 12); 
  
 if (twi_successfull(raws)) { 
  for (int i = 0; i < 12; i++) 
   raw[i] = raws[i]; 
  return 1; 
 } 
 return 0; 
} 
 
//Check if read was successfull 
unsigned char twi_successfull(char * data) { 
 return data[0] != &ERROR; 
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} 
 
//Opens a connection and writes to a register 
int twi_write_to(unsigned char slave_address, unsigned char register_address, unsigned 
char write_value) { 
 //Start the TWI 
 //usart_send_str(" PreStart "); 
 unsigned char status = twi_transmit(I2C_START); 
 if (status != TW_START)  
  return 0; 
 //usart_send_str(" Start "); 
   
 //Send the address and write 
 TWDR = (slave_address << 1) | TW_WRITE;  //SLA + W 
 status = twi_transmit(I2C_DATA); 
 if (status != TW_MT_SLA_ACK)  
  return 0; 
 //usart_send_str(" SLA + W "); 
   
 //Go to the desired internal register address 
 TWDR = register_address; 
 status = twi_transmit(I2C_DATA); 
 if (status != TW_MT_DATA_ACK) 
  return 0; 
 //usart_send_str(" RegAddress "); 
  
 //Write to the register 
 TWDR = write_value; 
 status = twi_transmit(I2C_DATA); 
 if (status != TW_MT_DATA_ACK) 
  return 0; 
 //usart_send_str(" Write "); 
  
 //Everything worked out, stop the connection 
 twi_transmit(I2C_STOP); 
 //usart_send_str(" Stop "); 
 
 return 1;  
} 
 
//Starts up the accelerometer and gyro and sets its parameters 
int twi_init_gyro_acc(void) { 
 //Set the gyro settings 
 int i = 1; 
    
 //Sample Rate 1kHz, Filter Bandwidth 42Hz, Gyro Range 500 d/s  
 i *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x16, 0x0B); 
  
 //usart_send_str(" Sample rate check "); 
  
 //Set the acc register data address for burst reads 
 i *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x18, 0x32); 
 
 //usart_send_str(" Set acc register check "); 
  
 //Set the slave address for the acc 
 i *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x14, ADXL_SLAVE_ADDRESS); 
  
 //usart_send_str(" Set slave address check "); 
 //Set pass through mode on gyro so we can reach the acc 
 i *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x3D, 0x08); 
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 //usart_send_str(" enable pass through check "); 
  
 //set accel power control to 'measure' 
 i *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, ADXL_POWER_CTL, 8); 
 
 //usart_send_str(" accel now set to measure "); 
  
 //Set acc range to +-4g 
 i *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x31, 0x01); 
  
 //Cancel the pass through. Now the gyro will read the accel for us 
 i *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x3D, 0x28); 
 
 //usart_send_str(" Cancell "); 
  
 return i;  //1 if success, 0 else 
} 
 
//Read gyro and return the value in degrees / s (asuming it is 500 / s on the gyro) 
double * twi_get_gyro(unsigned char * raw, unsigned char offset[6]) { 
 int gyro_raw[6]; 
 double gyro[3]; 
  
 for (int i = 0; i < 6; i++) { 
  gyro_raw[i] = (int) raw[i] - (int) offset[i]; 
 //substract the offset to come down to 0 
   
  if (gyro_raw[i] < -127)   //To make 
it easyer to understand and use we make it go between -127 -> 128 
   gyro_raw[i] += 256;  
 } 
  
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
  gyro[i] = ((double) gyro_raw[i*2] * 256.0 + gyro_raw[(2*i) + 
1]) * 500.0 / 32896; //32896 = 256 * 128 + 128  
  
 return gyro; 
} 

5.7.4 twi.h 
/***Headerfile for all constants and functions handling the gyro and acc with twi***/ 
#ifndef TWI_H_ 
#define TWI_H_ 1 
 
#define IMU_SLAVE_ADDRESS 0x68  
#define ADXL_SLAVE_ADDRESS 0x53 
#define ITG_SLAVE_ADDRESS IMU_SLAVE_ADDRESS 
 
#define ADXL_POWER_CTL 0x2D 
 
#define GYRO_XOFFSET_H 0x0C 
 
#define GYRO_XOUT_H 0x1D 
#define GYRO_XOUT_L 0x1E 
#define GYRO_YOUT_H 0x1F 
#define GYRO_YOUT_L 0x20 
#define GYRO_ZOUT_H 0x21 
#define GYRO_ZOUT_L 0x22 
 
#define AUX_XOUT_H 0x24 
#define AUX_XOUT_L 0x23 
#define AUX_YOUT_H 0x26 



40 
 

#define AUX_YOUT_L 0x25 
#define AUX_ZOUT_H 0x28 
#define AUX_ZOUT_L 0x27 
 
#define AUX_BURST 0x23 
 
#define I2C_START 0 
#define I2C_STOP 1 
#define I2C_DATA 2 
#define I2C_ACK 3 
#define I2C_NACK 4 
 
#define AXIS_GYRO_X 0 
#define AXIS_GYRO_Y 2 
#define AXIS_GYRO_Z 4 
 
#define AXIS_AUX_X 0 
#define AXIS_AUX_Y 2 
#define AXIS_AUX_Z 4 
 
unsigned char * ERROR; 
 
double * twi_get_gyro(unsigned char * raw, unsigned char offset[6]); 
unsigned char * twi_burst_read(unsigned char slave_address, unsigned char 
register_address, unsigned char reads); 
unsigned char twi_transmit(unsigned char type); 
unsigned char twi_successfull(char * data); 
int twi_read_gyro_acc(char raw[12]); 
int twi_write_to(unsigned char slave_address, unsigned char register_address, unsigned 
char write_value); 
int twi_init_gyro_acc(void); 
 
#endif 

5.7.5 gyro.c 
//Functions for controlling the gyro and its data 
#include <avr/io.h> 
#include "USART.h" 
#include "TWI.h" 
#include "gyro.h" 
#include <avr/delay.h> 
 
extern double gyro_offset[6]; 
extern double gyro_angle[3]; 
extern double gyro[3]; 
 
//Calculate the offset of the gyro, using for reseting or initializing the gyro 
void gyro_get_offset(void) { 
 unsigned char * raw; 
  
 //Calculate the offset on the gyro 
 for (int i = 0; i < GYRO_READS; i++) { 
  _delay_ms(1); 
  raw = twi_burst_read(IMU_SLAVE_ADDRESS, GYRO_XOUT_H, 6); 
   
  for (int x = 0; x < 6; x++) { 
   //Clear it if its the first measurement 
   if (i == 0) 
    gyro_offset[x] = 0; 
    
   //The z-axis is evil so we shift it a bit so it 
will fluctuate between 3->4 instead of 255->0 => fuck 
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   if (x == 4) 
    gyro_offset[x] += (raw[x] + 4) % 
256; 
   else 
    gyro_offset[x] += raw[x]; 
  }   
 } 
  
 for (int x = 0; x < 6; x++) { 
  gyro_offset[x] /= GYRO_READS; 
  
  if (gyro_offset[x] > 127) 
   gyro_offset[x] -= 256; 
 }  
} 
 
//Reset the angle 
void gyro_angle_reset(void) { 
 gyro_angle[0] = 0; 
 gyro_angle[1] = 0; 
 gyro_angle[2] = 0; 
} 
 
//Get new gyro values and update the angle 
void gyro_update(void) { 
 double sum[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
 unsigned int time; 
 char * raw;  
  
 //Reset the clock 
 TCNT1 = 0; 
  
 //Get the gyro 
 for (int i = 0; i < GYRO_READS; i++) { 
  //Read from the gyro 
  _delay_ms(1); 
  raw = twi_burst_read(IMU_SLAVE_ADDRESS, GYRO_XOUT_H, 12); 
    
  for (int x = 0; x < 6; x++) {  
   
   //The z-axis is evil so we shift it 4 steps 
   if (x == 4) 
    sum[x] += (raw[x] + 4) % 256; 
   else 
    sum[x] += raw[x]; 
  }   
 } 
  
 //Get the time 
 time = TCNT1; 
  
 for (int x = 0; x < 6; x++) { 
  //Remove the offset and take the mean value 
  sum[x] /= GYRO_READS; 
  //Convert so we have 0 as the standard and values differ 
between -127 and 128 
  if (sum[x] > 127) 
   sum[x] -= 256; 
   
  sum[x] -= gyro_offset[x];   
 } 
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 //Convert the raw data into degrees and integrate to get the angle 
 for (int x = 0; x < 3; x++) {   
  gyro[x] = 256 * sum[2*x];  
    //Add the high byte 
  gyro[x] += sum[1+2*x];   
    //Add the low byte 
  gyro[x] *= 0.01519941634241;  
   //Convert to d/s 
  gyro_angle[x] +=  time * gyro[x] / 62500; 
 //Integrate the angle 
 } 
} 

5.7.6 gyro.h 
#ifndef GYRO_H_ 
#define GYRO_H_ 
 
#define GYRO_READS 15 
 
void gyro_get_offset(void); 
void gyro_angle_reset(void); 
void gyro_update(void); 
 
#endif 

5.7.7 acc.c 
//All functions that controlls the accelerometer and its data 
 
#include <avr/io.h> 
#include "USART.h" 
#include "TWI.h" 
#include <avr/delay.h> 
#include "acc.h" 
 
long acc_offset[2]; 
extern int acc_angle[2]; 
 
//Converts the raw ADC from the ADXL345 to degrees 
int acc_convert_raw_d(int raw) { 
 float rawf = (float) abs(raw); 
  
 //Handle the sign 
 int sign = 1; 
 if (raw < 0) 
  sign = -1; 
   
 //The ratio ADCvalue / degree changes with the degree 
 if (abs(raw) <= 98)     
  //Less than 10 degrees 
  return sign * (0.5 + rawf / 9.75);  
 //Add 0.5 and floor to round value 
 if (abs(raw) <= 191) 
  return sign * (10.5 + (rawf - 98) / 9.3); 
 if (abs(raw) <= 272) 
  return sign * (20.5 + (rawf - 191) / 8.15); 
 if (abs(raw) <= 349) 
  return sign * (30.5 + (rawf - 272) / 7.7); 
 if (abs(raw) <= 408) 
  return sign * (40.5 + (rawf - 349) / 5.85); 
 if (abs(raw) <= 463) 
  return sign * (50.5 + (rawf - 408) / 5.55); 
  



43 
 

 //If the value is above 60 it is no good anyway so we use 1000 as the 
errornumber 
 return 1000; 
} 
 
//Convert raw value to a value from -512 -> 512 
int acc_read_axis(unsigned char * raw, int axis) { 
 return ((((raw[axis+1] + 128) % 256) >> 6) | (((raw[axis] + 128) % 256) << 
2)) - 512; 
} 
 
//Reads values to be used for offset 
void acc_get_offset(void) { 
 unsigned char * raw; 
  
 //Reset the offset first 
 acc_offset[0] = 0; 
 acc_offset[1] = 0; 
  
 //Calculate the new offset 
 for (int i = 0; i < READS; i++) { 
  raw = twi_burst_read(IMU_SLAVE_ADDRESS, AUX_BURST, 6); 
  _delay_ms(1); 
  acc_offset[0] += acc_read_axis(raw, AXIS_AUX_X); 
  acc_offset[1] += acc_read_axis(raw, AXIS_AUX_Y); 
 } 
} 
 
//Makes reades and determines the angle relative the start 
void acc_read_angle_diff(void) { 
 unsigned char * raw; 
 long x_sum = 0; 
 long y_sum = 0; 
  
 //Make READS reads and sum them all up 
 for (int i = 0; i < READS; i++) {  
  _delay_ms(1); 
  raw = twi_burst_read(IMU_SLAVE_ADDRESS, AUX_BURST, 6); 
   
  x_sum += acc_read_axis(raw, AXIS_AUX_X); 
  y_sum += acc_read_axis(raw, AXIS_AUX_Y); 
 } 
 //Remove the offset 
 x_sum -= acc_offset[0]; 
 y_sum -= acc_offset[1]; 
  
 //Take the mean value 
 x_sum /= READS; 
 y_sum /= READS; 
  
 //Convert to degree and return 
 acc_angle[0] = acc_convert_raw_d(x_sum); 
 acc_angle[1] = acc_convert_raw_d(y_sum); 
} 
 
//Activate the interrupts 
int acc_init_interrupt(void) { 
 int a = 1; 
 //Enable single tap interrupt on ACCINT2 = INT1 
 a *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x3D, 0x08); //Enable pass trough 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x2E, 0x00); //Disable 
all interrupts so we can config 
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 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x1D, 0x80); //Set 
threshold value to 4 g 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x2A, 0x01); //Set the 
z-axis as the "tap-axis" 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x21, 0x80); //Set tap 
time to < 8 ms 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x29, 0x14); //Set free 
fall time to 100 ms 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x28, 0x05); //Less than 
312,5 mg to generate freefall interrupt  
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x2F, 0x40); //Map the 
single tap-interrupt to INT1 on the acc 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x2E, 0x40); //Enable 
the single tap interrupt and NOOOOOOOOT freefall  
 a *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x3D, 0x28); //Close the pass trough 
  
 return a; 
} 
 
//Disable the interrupts 
int acc_disable_interrupt(void) { 
 int a = 1; 
  
 a *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x3D, 0x08); //Enable pass trough 
 a *= twi_write_to(ADXL_SLAVE_ADDRESS, 0x2E, 0x00); //Disable 
all interrupts so we can config 
 a *= twi_write_to(IMU_SLAVE_ADDRESS, 0x3D, 0x28); //Close the pass trough 
  
 return a; 
} 
 
//Shake it? 
int acc_unstable(unsigned char * raw, int TV) { 
 unsigned char * raw6; 
 int sum = 0; 
  
 //Change to an array of the right size 
 for (int x = 6; x < 12; x++) 
  raw6[x] = raw[x]; 
  
 //Add the abs of the values 
 sum += abs(acc_read_axis(raw6, AXIS_AUX_X)); 
 sum += abs(acc_read_axis(raw6, AXIS_AUX_Y)); 
 sum += abs(acc_read_axis(raw6, AXIS_AUX_Z)); 
  
 if (sum >= TV) 
  return 0; 
 return 1; 
} 

5.7.8 acc.h 
#ifndef ACC_H_ 
#define ACC_H_ 
 
#define READS 10 
 
int acc_convert_raw_d(int raw); 
int acc_read_axis(unsigned char * raw, int axis); 
void acc_get_offset(void); 
void acc_read_angle_diff(void); 
int acc_init_interrupt(void); 
int acc_disable_interrupt(void); 
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int acc_unstable(unsigned char * raw, int TV); 
 
#endif  

5.7.9 usart.c 
/***Functions for handling the USART***/ 
#include "USART.h" 
#include <avr/io.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <util/delay.h> 
 
//Enable the settings for the usart. 19200 bit/s 8 MHz. Interrupts on reciever. 8-bit 
packages 
void usart_init(void) { 
 //Set packagesize to 8 bit, enable transmitt and reciever and reciever 
interrupt 
 UCSRB = (1 << RXCIE) | (1 << RXEN) | (1 << TXEN); 
 UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << URSEL); 
  
 //Set BAUDRATE for 19200 and 4 MHz 
 UBRRH = 0x00; 
 UBRRL = 0x0C; 
} 
 
//Send a single byte 
void usart_send_byte(char byte) { 
 while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0);  //Wait for the UDR to be 
able to send new data 
 UDR = byte; 
 _delay_ms(1); 
} 
 
//Send an array of chars 
void usart_send_str(char * str) { 
 int i = 0; 
 while(str[i] != '\0') 
  usart_send_byte(str[i++]); 
 
 //End the string 
 usart_send_byte('\0'); 
} 
 
//Send longs as strings 
void usart_send_long_as_str(unsigned long i) { 
 //Send an long as a str 
 char str[10]; 
 ltoa(i, str, 10); 
 usart_send_str(str); 
} 
 
//Send integers as strings 
void usart_send_int_as_str(unsigned int i) { 
 //Send an int as a str 
 char str[10]; 
 itoa(i, str, 10); 
 usart_send_str(str); 
} 
 
//Send doubles as a string with given decimals. Truncated not rounded 
void usart_send_double_as_str(double dob, int decimals) { 
 int i =  dob;    
    //The ingeger part 
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 int d = (dob - i) * pow(10, decimals);  //The 
decimalpart 
  
 usart_send_long_as_str(i);   //Send the 
ingergerpart as a str 
 if (decimals > 0) 
 { 
  usart_send_byte('.'); 
  usart_send_long_as_str(abs(d)); //Send the decimalpart 
as an integer as a str 
  //TODO: This is not good. 0.001 = 0.1 
 }  
} 
 
//Send coordinates in the format " [xx, yy] " 
void usart_send_cord_as_str(int cord[2]) { 
 usart_send_str(" ["); 
 if (cord[0] != 1000) 
  usart_send_int_as_str(cord[0]); 
 else 
  usart_send_str("OUT OF RANGE"); 
 usart_send_str(", "); 
 if (cord[1] != 1000) 
  usart_send_int_as_str(cord[1]); 
 else 
  usart_send_str("OUT OF RANGE"); 
 usart_send_str("] "); 
} 
 

5.7.10 usart.h 
/***Headerfile for functions for handling the USART***/ 
#ifndef USART_H_ 
#define USART_H_ 1 
 
#define F_CPU 8000000UL 
 
//Sets up the USART. 
void usart_init(void); 
 
//Sends a single byte 
void usart_send_byte(char byte); 
 
//Send an array of chars 
void usart_send_str(char * str); 
 
//Send an integer (will be sent as a string) 
void usart_send_long_as_str(unsigned long i); 
 
//Send integers as strings 
void usart_send_int_as_str(unsigned int i); 
 
//Send doubles as a string with given decimals. Truncated not rounded 
void usart_send_double_as_str(double dob, int decimals); 
 
//Send coordinates in the format " [xx, yy] " 
void usart_send_cord_as_str(int cord[2]); 
 
#endif 
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1. Abstract 

The content of this report is divided into two parts. Firstly, it covers a theoretical 

explanation of what the technology Bluetooth consists of and how it works. The first part 

also includes a general description of its history and its use today as well as some analysis of 

what the future will look like for the technology. Secondly it describes in detail a Bluetooth 

thermometer prototype. The prototype was developed to gain understanding about 

mechatronical development in general but also specifically about Bluetooth prototype 

development.  

The theoretical study was heavily based on the official Bluetooth 4.0 Core Specification 

whilst the development was based on earlier experiences from the course, a considerable 

amount of internet research and the help from teachers, other students and assistants at 

KTH. The idea of the prototype developed as the project proceeded, and at the beginning the 

final prototype was not completely specified. The motivation for this is that the possibilities 

for what can be done are greatly increased with learning and since I started with virtually no 

knowledge about the subject this seemed like an acceptable procedure. 

The result was a solid understanding of what Bluetooth consists of, how it works, 

where it is typically used and what the possibilities are for the future. The project also 

resulted in a fully functioning Bluetooth thermometer with a remotely adjustable 

temperature limit indicator. 
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2. Allmänt om Bluetooth 

2.1 Historia 

Bluetooth utvecklades från början av Ericsson som ett trådlöst alternativ till datakablar av 

typen RS-232. Detta var 1994 och sedan dess har det hänt otroligt mycket. År 1998 gick 

Ericsson ihop med några andra av världens ledande elektronikföretag och bildade Bluetooth 

SIG. Det var en intressegrupp som sedan dess har publicerat de nya Bluetooth 

specifikationerna som har kommit genom åren. Dessa specifikationer definierar vad 

Bluetooth är och hur det fungerar. Idag har Bluetooth SIG 15000 medlemmar och styrelsen 

utgörs idag av storföretag utöver Ericsson som Apple, Intel, Microsoft och Toshiba. [1] 

2.2 Bluetooths överföringsteknik 

Bluetooth kommunicerar med hjälp av radiovågor. Radiovågornas frekvens ligger i det 

olicensierade spektrumet mellan 2.4 och 2.485GHz. För att undvika interferens med andra 

sändare tillämpas en teknik som kallas Frequency Hopping, vilken betyder att signalerna hela 

tiden skiftar mellan olika frekvenser. Hur dessa frekvensskiften sker bestäms mellan de två 

hopparade Bluetooth-enheterna. För Basic Rate (se def. nedan) skiftar frekvensen 1600 

gånger per sekund när två enheter är anslutna [2, p. 71]. Vissa enheter kan dessutom arbeta 

med adaptiv frekvenshoppning som innebär att frekvenser, där andra frekvensfasta signaler 

ligger, undviks [3, p. 19]. 

I kommunikationen mellan Bluetooth-enheter är det alltid en enhet som är slave och 

den andra är då master. Flera slaves sammankopplade till en master kallas ett piconet. 

Mastern bestämmer hur frekvensskiftena skall ske i frekvenshoppningen och det är även 

masterns klocka som synkroniserar piconetet. I varje piconet kan det finnas upp till 7 stycken 

aktiva slaves och ytterligare slaves kan vara anslutna men i ett parkerat, icke aktivt, läge. Att 

vara parkerad innebär att de kan anslutas igen utan att behöva genomgå 

ihopparningsprodceduren igen [2, p. 65]. 

Bluetoothmoduler delas in i tre klasser beroende på vilken effekt de sänder signaler 

med. Klass 1 får max sända med 100mW och måste minst sända med 1mW den har en 
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approximerad räckvidd på 100 meter. Klass 2 får max sända med 2.5 mW och minst med 

0.25mW. Räckvidden för klass två ligger på ungefär 10 meter. Slutligen har vi klass 3 som 

ligger på max 1mW och denna klass når dock bara ca 1 meter. [2, p. 36] 

2.2.1 Överföringssystemen BR och LE 

Inom Bluetooth finns det idag två sorters överföringssystem. Det första är Basic Rate (BR) 

som kan delas in i tre klasser. Den första klassen heter helt enkelt Basic Rate och har 

överföringshastigheter på max 721.2kbps sedan finns det den något snabbare Enhanced 

Data Rate (EDR) som når 2.1Mbps och slutligen Alternate MAC/PHY (AMP). AMP är en teknik 

som baseras på 802.11, alltså WiFi, som ligger på 24Mbps. Det andra systemet är Low Energy 

(LE). Det infördes med Bluetooth 4.0 och är designat för att dra mycket mindre ström och 

vara billigare än BR med nackdelen att det har sämre överföringshastigheter. BR, EDR, AMP 

och LE skiljer sig alla fyra i exakt hur överföringen går till. För att illustrera att Bluetooth 

numera inte är en specifik överföringsteknik utelämnas i denna rapport hur de fyra 

teknikerna fungerar i detalj. Istället kommer de att beskrivas mer överskådligt och fokus ligga 

på vad de har gemensamt. Ett exempel på skillnader är att BR/EDR:s frekvenshoppning sker 

över 79 frekvenser, separerade med 1MHz, medan den i LE bara sker över 37 frekvenser utan 

något speciellt avstånd definierat [3, p. 21]. Ett annat exempel är att radiosignalerna med BR 

moduleras med binär Frequency Modulation (FM), vilket innebär att data som skickas 

representeras med olika frekvenser, medan EDR använder sig av Phase-shift Keying där olika 

data representeras av olika faser, alltså vågrörelsens förskjutning, hos signalen. [2, p. 33]  

2.3 Användningsområden 

2.3.1 Mobiltelefoni 

Bluetooth designades som en trådlös överföringsteknik för kortare avstånd med 

strömsnålhet, robusthet och prisvärdhet som mål. [3, p. 17] Detta var tydligen vad 

marknaden ville ha för tekniken anammades snabbt av många och i och med det så ökade 

användningsområdena. Först spred den sig inom mobiltelefonin med dataöverföring mellan 

telefoner och ljudöverföring till trådlösa headsets.  
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2.3.2 Datorer 

Bluetooth spred sig vidare till datorer och var länge enda sättet att trådlöst överföra data från 

mobiltelefoner till datorer. Under en period gick utvecklingen mot trådlösa nätverk. Idag 

domineras trådlösa nätverk av tekniken 802.11 som vardagligt kallas WiFi, antagligen på 

grund av att den erbjuder högre hastigheter, bättre nätverksstrukturer och räckvidd. Idag kan 

även mobiltelefoner ha WiFi, och Bluetooth har därför även fått hård konkurrens på 

överföring från mobiler. Bluetooth används dock fortfarande i till exempel trådlösa möss och 

tangentbord. Bluetooth passar där bättre eftersom att strömförbrukningen för moduler av 

klass 2 ligger 10 gånger lägre än WiFi och kravet på räckvidd också är mindre.  

2.3.3 Bilar 

Bluetooth har länge funnits i bilar och skapar möjligheten att ansluta en telefon till bilens 

ljudsystem, för att kunna överföra musik eller ljud vid samtal. Användningsområdena har i 

och med dagens smartphones ökat. Idag går det till exempel att via telefonen kontrollera 

klimatanläggningen, diagnostisera bilens funktioner, styra navigationen och andra 

underhållningssystem. För detta finns det appar att ladda ner från de större biltillverkarna. 

[4]  

2.3.4 Bluetooth 4.0 och LE samt framtiden 

I och med Bluetooth 4.0 som även kallas Bluetooth Smart styr utvecklingen mot att inkludera 

alla tänkbara elektroniska prylar och sensorer. Bluetooth LE som medför mycket bättre 

batteritider och mindre formfaktorer gör att de fitnesstillbehör som pulsmätare, cykeldatorer 

och löparklockor som finns idag sannolikt kommer att få sällskap av många fler modeller och 

tillämpningar i framtiden. Detta område dominerades länge av tekniken ANT+ med sina 25 

miljoner enheter [5].  I och med att ANT+ inte stöds proprietärt av mobiltillverkarna, förutom 

vissa modeller från Sony, har Bluetooth 4.0 eftersom att det finns i iPhone 4S, den senaste 

iPaden samt nyare Androidmodeller redan vida överstigit antalet ANT-enheter vilket gör det 

mycket attraktivt att utveckla tillbehör med Bluetooth. Till exempel hade nog chippet i 

Adidas nya fotbollssko F50 byggt på Bluetooth istället för ANT+ om det utvecklats idag. Den 

nuvarande modellen innebär nämligen att man måste ha en dongel eller adapter för att få 

den att fungera med sin iPhone eller dator.  
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LE:s låga strömförbrukning gör att produkter som trådlösa tangentbord och andra 

mindre avancerade hjälpmedel, som redan använder Bluetooth, kan få en extrem förbättring 

av sin livstid. För att illustrera vilken stor skillnad i batteritid som verkligen kan uppnås kan 

man titta på den termometerprototyp som byggdes i projektet. Prototypen drar idag i idle 

state enligt databladen 3.8 mA från ATMega16 samt 114 mA från Bluetoothmodulen [6, p. 

292] [7, p. 3]. Detta skulle med 4 stycken 1.5V-batterier, med vardera 2000mAh, innebära en 

livstid på ca 67 timmar. Skulle ATMega16 bytas till en ATMega16L, som bara drar 0.35mA, 

skulle batteritiden ökas till 69 timmar [6, p. 1]. Med ett Bluetooth LE-chip som drar så lite 

som 14µA skulle batteritiden istället bli 2000 timmar med ATMega16 [8]. Alltså skulle den 

öka från knappt tre dagar till två och en halv månad. Skulle dessutom processorn bytas ner 

till en ATMega16L skulle strömförbrukningen minska till under totalt ca 0.5mA, det skulle ge 

svindlande 16000 timmars drifttid vilket nästan är 666 dagar. Batteritiden skulle alltså kunna 

ökas med en mer än en faktor 200 vid ett byte till LE. Att kunna driva termometern utan 

batteribyte i nästan två år istället för tre dagar möjliggör självklart nya användningsmönster. 

Om termometern tidigare bara kopplades in under korta tillfällen då temperaturen skulle 

mätas skulle termometern med LE kunna gå dygnet runt och den skulle då kunna användas 

som en permanent utetermometer. Denna analogi visar på den oerhörda potential som finns 

i Bluetooth LE. 

Utvecklingen mot avläsning av sensorer eller interaktion med diverse tillbehör, snarare 

än sofistikerad dubbelriktad kommunikation, anser jag kommer bli ännu tydligare framöver. 

Bluetooth är jämfört med WiFi sämre vad det gäller trådlös överföring i mått av räckvidd, 

nätverkshantering och överföringshastigheter, trots AMP och klass1, denna sorts 

kommunikation kommer sannolikt att minska. Samtidigt innebär Bluetooth LE:s mindre 

formfaktor och strömförbrukning att marknaden för trådlös lågenergiöverföring, där ANT+ 

tidigare dominerat, enligt mig kommer att tas över och utökas av Bluetooth. Anledningen är 

Bluetooths redan mycket starka varumärke och det medföljande utbredda proprietära stödet 

hos tillverkare. 
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Figur 2 - Controller med BR/EDR, LE och 

AMP [3, p. 18] 
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•Link Controller 

•Device Manager 

Baseband 
Protocol 

•PHY 
Radio 

Protocol 

Figur 1 – Protokoll för BR med tillhörande block 

3. Bluetooths arkitektur  

Bluetooths arkitektur kan beskrivas på många olika 

sätt beroende på om man utgår från 

datastrukturen, profilstrukturen eller något annat. 

Rapporten kommer att hålla en så generell 

övergripande bild som möjligt för att beskriva 

helheten och den fokuserar på de delar som är 

gemensamma för de fyra överföringsteknikerna. 

Det var därmed naturligt att studera den 

grundläggande protokollstrukturen och dess 

innehållande block och samtidigt beskriva hur data 

går genom dessa lager. De tre understa protokollen 

tillhör hårdvarulagret i en Bluetoothmodul och det 

kallas för Controller. De två övre protokollen tillhör 

modulens Host. Varje protokoll utgörs i sin tur av ett eller flera block, t.ex. så utgörs 

radioprotokollet alltid av blocket PHY.  

3.1 Controller  

3.1.1  Primär Controller 

Den primära controllern är designad för något av de två 

systemen BR/EDR eller LE, eller en kombination av 

dessa. Den primära controllern är grön i figur 2. En 

standardcontroller består av fem olika block. Hur dessa 

block fungerar kan gestaltas genom att studera data som 

skickas med systemen BR/EDR eller LE. En bit data 

kommer från hostlagret. Denna bit har fått en bestämd 

logisk transport som den skall gå på. Dessa logiska transporter upprättas och sköts av Link 

Manager-blocket i Controllern. De olika logiska transporterna beskrivs i avsnitt 3.1.3. Datan 

passerar inte Link Manager-blocket om det inte innehåller information om att de logiska 
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transporterna skall ändras eller om till exempel en ny transport behöver etableras. Datan når 

sedan Baseband Resource Manager. Den reglerar dataströmmarnas tillgång till den fysiska 

kanalen och ser till exempel till att det finns tillgängligt sändutrymme för andra aktiviteter än 

dataöverföring. Här får datan alltså utrymme på den fysiska kanalen och så att säga en 

specifik plats i sändningens tidsspann. Det som händer härnäst är att datan paketeras till ett 

paket, detta sker i Link Controllern. Hur dessa paket ser ut beskrivs i avsnitt 3.1.5. Underst i 

Controllern ligger Physical Layer Block (PHY) som transformerar paketet till verkliga trådlösa 

signaler. Utöver detta innehåller Controllern också en Device Manager som hanterar allt som 

inte har med dataöverföring att göra som att till exempel hantera kopplingar till andra 

Blutooth-enheter. I de fall då hårdvarulagret är separerat från resten av arkitekturen behövs 

ett så kallat Host-Controller Interface (HCI). Detta länkande interface är tydligt standardiserat. 

Detta genom att kommunikationen mellan lager och hur den skall se ut är definierat i 

Bluetoothspecifikationen. [3, pp. 31-32] Detta är ett grundkrav för att olika Bluetoothlager 

skall kunna jobba med varandra utan kompabilitetsproblem. 

3.1.2 Sekundär Controller 

En primär controller som innehåller BR/EDR kan kompletteras med en sekundär AMP-

controller, lila färg i figur 1. Detta innebär att AMP-controllern aldrig är fristående utan den 

jobbar tillsammans med BR/EDR-controllern. Den sekundära controllern kommunicerar i sin 

tur även den med Host-lagret som innehåller protokollen via ett eventuellt Host-Controller 

Interface (HCI).  

3.1.3 Logiska transporter BR/EDR & AMP 

I ett piconet skickas data i så kallade paket. Dessa paket skickas med logiska transporter. Det 

finns i Bluetoothspecifikationen för BR/EDR fem olika logiska transporter mellan två 

Bluetooth-enheter.  

Först finns Synchronous Connection-Oriented (SCO) som är en synkron 

överföringsmetod vilket innebär att det hela tiden sker kommunikation fram och tillbaka 

mellan de två enheterna. SCO har reserverade slots vilket gör att den kan kallas kretskopplad 

[2, p. 98]. Kretskopplad innebär att trafiken kan hålla konstant fördröjning och bandbredd. 

SCO-transporten är därför väl lämpad för att överföra röst samtidigt som den också skickar 
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data. SCO är en point-to-point transport vilket innebär att den går mellan en specifik slave 

och en specifik master. Transporten har en konstant data rate på 64Kb/s. 

  En utvecklad version av SCO kallas Extended Synchronous Connection-Oriented (eSCO). 

eSCO ger till skillnad mot SCO en möjlighet att återsända ett paket om den inte får 

konfirmation på mottagande. Den kan också arbeta med varierande data rates som 

synkroniseras med Bluetooth-klockan. Dessa varierade data rates kan ligga högre än SCO i 

och med att den stödjer EDR. 

Den tredje och fjärde logiska transporten är Active Slave Broadcast och Parked Slave 

Broadcast som båda används av en master för att skicka till alla aktiva respektive alla 

parkerade slaves. Dessa transporter är relativt opålitliga eftersom att de inte inkluderar 

någon form av bekräftelse på mottagande. 

Den femte logiska transporten är Asynchronus Connection-Oriented (ACL). Denna 

logiska transport är den enda tillgängliga transporten för AMP. Att AMP inte behöver några 

andra logiska transporter för t.ex. upptäckning och ihopparning beror på att dessa moment 

sköts utav BR/EDR-controllern. Efter att två enheter har parats ihop kan de upptäcka att båda 

två stödjer AMP och de kan då slå över till den sortens transport.  

I fallet BR/EDR arbetar ACL i de slots som ej är reserverade för SCO. Eftersom att ACL är 

asynkron  behöver den bara sända när den har data att skicka. ACL-transporter behöver 

dessutom nödvändigtvis inte ha en speciell slave som mål utan kan skicka ut en sändning till 

alla slaves. 

3.1.4 Logiska transporter LE 

Bluetooth LE har bara två logiska transporter. Den första är LE Asynchronous Connection (LE 

ACL) och den är som namnet antyder till funktionen väldigt lik ACL. Den applicerar ett 2-

bitars Next Expected Sequence Number/Sequence Number schema för att på ett simpelt sätt 

kunna säkerställa en viss pålitlighet i kanalen. Den fungerar så att den jämför om den nya 

data som mottas verkligen är ny eller en upprepning och på motsatt sida kan man visa att 

man sänder upprepad data för att man t.ex. misstänker att den förra inte kom fram [9, pp. 

75-76].  
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Den andra logiska transporten är LE Advertising Broadcast (ADVB). Den är till för när en 

Bluetoothmodul skall sända ut sitt id till de enheter i närheten som söker. Över den 

transporten skickar man även förfrågningar om att para ihop två enheter. Likt dessa 

transporter i BR/EDR är de ganska opålitliga eftersom att de inte kräver en bekräftelse på att 

meddelandena har kommit fram. 

3.1.5 Paket 

Tänker man efter förstår man ganska 

snabbt att data inte bara kan skickas iväg i 

luften hur som helst. Datan har ju till 

exempel en eller flera tänkta mottagare, ett specifikt innehåll, den måste krypteras på något 

sätt och skall också gå på specifika logiska transporter. För att detta skall komma med skickas 

data i Bluetooth med så kallade paket. De ser ganska olika ut beroende på vilket 

överföringssystem som används men av pedagogiska skäl förklaras här kort hur ett BR-paket 

ser ut. De andra systemens paket bygger på en liknande princip. Först i paketet kommer en 

accesskod. Den identifierar paketets fysiska kanal. Att två enheter är hopparade betyder att 

de delar samma fysiska kanal. Den fysiska kanalen definieras av en viss frekvenshoppning och 

innebär alltså att två enheter kan kommunicera med varandra [3, p. 49]. Om paketet enbart 

innehåller en accesskod innebär det att den enhet som sänder letar efter andra enheter eller 

frågar om en anslutning kan etableras. I dessa fall innehåller accesskoden själva 

meddelandet. I övriga fall följs accesskoden av en Header. Denna header definierar paketets 

logiska transport och till vilken slave paketet skall till alternativt vilken slave som skickade 

paketet. Sista biten av paketet utgörs utav Payload. Den består av den data som man vill 

skicka. 

3.2 Host 

Allt det som ligger ovanpå hårdvarulagret definieras som Host.  

3.2.1 L2CAP 

Det första protokollet ovan controllern är Logical Link Control and Adaptation Protocol 

(L2CAP). Det protokollet består utan två block, Channel Manager och L2CAP Resource 

Payload Header Accesskod 

Figur 3 - Paketstruktur för BR 
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Manager. Man skulle kunna beskriva L2CAP som det protokoll som hanterar den 

inkommande data från controllern och sedan förmedlar ut den till de övre lagrena samt som i 

omvänd ordning tar emot data som skall skickas och förbereder den för att sändas iväg 

genom de olika logiska transportvägarna. För att göra detta har den en 

multiplexfunktionalitet vilket betyder att den kan ta emot en sammanslagen dataström och 

dela upp och fördela ut den till de övre lager som skall nås av den och även i omvänd ordning 

slå ihop olika dataströmmar till en sammanslagen som kan skickas iväg. L2CAP utför även 

Segmentation and Reassembly (SAR), vilket betyder att den delar upp och sätter ihop 

datasegment i olika längder. I och med att L2CAP gör detta är det naturligt att även där lägga 

Quality of Service (QoS) funktionalitet. Det innebär att L2CAP ser till att data kan skickas med 

tillfredställande kvalitet och reglerar till exempel hur mycket som skickas. Detta är viktigt då 

controllern inte kan hantera hur mycket inkommande data som helst.  

3.2.2 Profiler 

Nästa block är Generic Access Profile (GAP). För att förklara detta block behöver vi dock först 

snabbt förklara profiler. Inom Bluetooth definieras olika profiler som sätt att använda 

Bluetooths dataöverföring till olika applikationer. Till exempel använder man profilen A2DP 

när man lyssnar på musik med sina trådlösa hörlurar. En annan profil är Human Interface 

Device (HID) och den används för trådlösa möss och tangentbord. Det finns många fler 

profiler men de behandlas ej här. Profilerna definierar vilka funktioner som behövs för 

dataöverföringen hela vägen från PHY till L2CAP. De definierar även hur dataöverföringen 

skall se ut. De skapar på så sätt en standard som gör att en mobil med A2DP från en 

godtycklig tillverkare utmärkt klarar av att skicka ljud till ett headset från en godtycklig 

konkurrerande tillverkare.  

GAP-blocket definierar Bluetoothmodulens grundläggande funktionalitet i och med att 

det är Bluetooths basprofil. Den inkluderar alltså det absolut nödvändigaste som alla 

moduler bör innehålla. Vad exakt detta är skiljer sig lite åt beroende på om det är en LE-

enhet eller en BR/EDR-enhet. Det man kan säga generellt är att den definierar hur enheter 

upptäcker varandra, hur hopparning går till, samt hur autentisering och andra 

säkerhetsprocedurer fungerar. 
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3.2.3 SDP och ATT/GATT 

Hostlagret måste även innehålla blocket Service Discovery Protocol (SDP). SDP används som 

ett standardiserat protokoll för att visa för andra enheter vilka tjänster som just denna 

Bluetoothmodul är kopplad till. Bluetoothmoduler kan vara kopplade till ett närmast oändligt 

antal tjänster som sträcker sig allt ifrån skrivare till pulsmätare. På grund av detta kan SDP 

inte inkludera saker som drivrutiner och liknande. Att alla Blutoothmoduler kan hitta en 

tjänst hos en viss Bluetoothmodul betyder därför inte att de kan använda den.   

Utöver dessa nödvändiga protokoll finns det ytterligare ett som brukar inkluderas i 

hostlagret. Det är Attribute Prototocol och Generic Attribute Profile (ATT/GATT). Detta 

protokoll med tillhörande profil hanterar AT-kommandona som man använder för att 

programmera en Bluetoothmodul. Till exempel kan med hjälp av AT-kommandon byta PIN-

koden eller ändra enhetens namn. 
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4. Prototyp: Trådlös Termometer 

4.1 Generell beskrivning 

4.1.1 Funktion 

Min prototyp är en termometer som mäter temperaturer vilka kan läsas av trådlöst via 

Bluetooth i ett program skrivet för en terminal. Dessa terminaler finns att ladda ner till 

datorer samt Androidtelefoner. Den har även en justerbar temperaturgräns. Om denna gräns 

överskrids tänds en led. Den termistor som mäter temperaturen sitter på en sladd vilket gör 

att man med fördel kan använda termometern för att mäta kroppstemperaturen under 

armhålan och därmed avgöra om man har feber eller ej.  

 

4.2 Komponenter 

4.2.1 Bluetoothmodul 

Den Bluetoothmodul jag använde heter LM-400. Den har Bluetooth-versionen 2.0 med 

tillägget EDR. Den arbetar mellan 3 och 3.6 Volt. Det är en klass 1 modul vilket innebär att 

den har en räckvidd upp till 100 meter. Den kan utöver Bluetooth kommunicera via UART och 

USB. Den har profilerna SPP (Serieportemulering), HSP/HFP (Headset), HID (Möss och 
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tangentbord) och DUN (Närverkskoppling). Den enda jag använde mig av var SPP. Eftersom 

att jag drev min krets med 3.3V istället för rekommenderade 5V ställde jag ner processorns 

klockfrekvens till 4MHz. 

4.2.2 Mikroprocessor 

Jag använde mig av en ATMega16 från Atmel. Det är en 8-bitars mikroprocessor som har ett 

flashminne på 16kB. Den har en mängd funktioner men de jag använde mig av var A/D-

omvandlaren, USART-kommunikationen samt interruptfunktionen hos de två tidigare 

nämnda funktionerna. 

4.2.3 Spänningsomvandlare LM3940 

Jag använde mig av en spänningsomvandlare för att omvandla en inspänning på 6V från 

batterier till en spänning på 3.3V. 

4.2.4 Övriga komponenter 

Jag använde mig av en resistor på 619 ohm, en röd led, fyra AA-batterier på vardera 1.5V 

samt en kondensator på 33 mikrofarad. 

4.3 Gränssnitt 

För att se ett blockschema över programmet, se avsnitt 4.6.1. 

4.3.1 Läsa av temperatur 

För att läsa av temperaturen ansluter man först termometern till den Bluetooth-kompatibla 

enhet som man vill läsa av med. För att göra detta krävs en PIN-kod. PIN-koden för denna 

termometer är 1235. När man anslutit startar man ett program som kan läsa av serieportar. 

På Windows kan man använda PuTTY. Man ansluter till den port som termometern 

installerats på. I PuTTY slår man först ett mellanslag för att slå igång programmets meny. Då 

möts man av följande bild: 
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Den säger alltså att temperaturen för tillfället ligger på 20.4 grader. Termometern är inställd 

på Celsius. För att inte belasta Bluetoothmodulen i onödan och alltså dra onödig ström görs 

temperaturavläsningen bara om när klickar på Enter eller mellanslag. 

4.3.2 Aktivera temperaturgräns 

Termometern har en justerbar temperaturgräns. Passeras denna gräns tänds den röda led-

dioden på termometern. För att aktivera denna gräns klickar man på bokstaven L på 

tangentbordet. När gränsen är aktiverad görs mätningar hela tiden och detta drar således 

mer ström än tidigare. För att inaktivera temperaturgränsen kan man igen klicka på L. 

Standard för temperaturgränsen är 38 grader Celsius då det är ett tecken på feber. 

 

4.3.3 Ändra temperaturgräns 

Skulle man vilja ändra temperaturgränsen klickar man på bokstaven S på tangentbordet. Man 

möts då av följande bild och där har vi satt gränsen till 38 grader. För att använda decimaler 

skriver man en punkt eller ett kommatecken. När man har valt sin gräns sätter man den med 

att klicka Enter. 
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4.4 Mäta temperatur med termistor 

4.4.1 Teknisk beskrivning av Termistor 

Temperaturen mäts med hjälp av en termistor. Det är ett motstånd vars resistans varierar 

med temperaturen. Högre temperaturer ger lägre resistans. De vidhåller en viss exakthet 

bara under ett begränsat intervall. Ett typiskt intervall ligger mellan -80 och 150 grader 

Celsius.  

4.4.2 Steinhart-Hart-ekvationen 

Under små intervall kan man uppskatta förhållandet mellan temperaturen och resistansen 

som linjärt. Över större intervall måste man beräkna temperaturen med den så kallade 

Steinhart-Hart-ekvationen. Den ser ut som följer:  

1

𝑇
= 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛(𝑅) + 𝐶(ln(𝑅))3 

Där ges de olika symbolena av: 

T: Temperaturen i Kelvin 

A,B,C: Materialkonstanter som varierar för olika termistorer 

R: Resistansen 

ln: Naturliga logaritmen 

Den termistor som jag använde i min prototyp hade inget som identifierade den och 

jag behövde därför själv bestämma materialkonstanterna A,B och C. 

4.4.3 Insamling av mätdata för beräkning av materialkonstanter 

Jag använde mig av en digital termometer med 0.1 graders precision för att mäta 

temperaturen samt en multimeter för att mäta resistansen. Jag tänkte först använda min 

termometer som en utetermometer. Jag började därför mäta över ett brett spektrum från 40 

grader ner till -10. Jag mätte i frysen, kylskåpet och i vattenmuggar. Dock insåg jag att 

Bluetooth-modulen inte rekommenderas att arbeta i temperaturer under -10 grader Celsius. 

Jag gjorde därför en rad täta mätningar i intervallet 36-41 grader för att man skulle kunna få 
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bra exakthet när man mäter kroppstemperatur och därmed kunna använda termometern för 

att ta tempen och kontrollera om man har feber till exempel. 

4.4.4 Beräkning av materialkonstanter 

Jag använde mig av Matlab för att beräkna konstanterna utifrån mina mätningar. Jag använde 

mig av Newton-Gauss metod för överbestämda ekvationssystem eftersom att jag hade fler 

antal mätpunkter än de konstanter jag skulle bestämma. Se bilaga för Matlabkod. När jag fått 

fram bra konstanter plottade jag kurvan och mina mätpunkter. Jag kunde då se vissa punkter 

som avvek ordentligt från kurvan och jag antog att dessa punkter avvek på grund av mätfel 

och jag raderade således dem från mätdatat och gjorde sedan om beräkningen. De 

konstanter som jag fick fram var följande: 

Eftersom att mätningen endast hade 0.1 graders noggrannhet kan slutresultatet max ha 

samma noggrannhet. 

4.5 Fysiska kopplingar 

För att se alla fysiska kopplingar se bilaga 7.1: Kretsschema för prototyp. 

4.5.1 Mikrokontroller till Bluetooth 

Både min Bluetoothmodul och mikroprocessorn hade varsin Universal asynchronous 

receiver/transmitter (UART) vilken jag därför använde för att kommunicera. Kommunikation 

över UART sker i bytes som delas upp i bits när de skickas. Man kan alltså skicka en siffra 

mellan 0 och 255. Ordet universal i UART betyder att den kan kommunicera med olika antal 

pulser per sekund, olika Baudrates som det kallas. Jag använde mig av det som enligt 

databladet var inställt som standard på min Bluetoothmodul, nämligen 19200 [7, p. 12]. De 

övriga inställningarna var: 

Parity Bit: None 

Stop Bit: 1 

Flow Control: Hardware 

Denna koppling var mycket lätt att etablera. Jag behövde bara ställa in korrekt prescaler för 

mikrokontrollern. Prescalern hämtas ur ATMega16s datablad utifrån Baudrate på 19200 och 
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processorns klockfrekvens som var 4MHz. Där stod att prescalern skulle sättas till 12 [6, p. 

167]. 

4.5.2  Bluetooth till STK500 

För att konfigurera Bluetoothmodulen kopplade jag först upp mig mot dess 

Transmissionpinne (TX) och Receiverpinne (RX) med STK500-kortet via RS-232. Jag kunde då 

koppla upp mig med PuTTY mot den COM-port som STK500 var inkopplat till. När detta var 

gjort kunde jag kommunicera direkt med Bluetoothmodulen. Jag använde mig då av AT-

kommandon för att programmera modulen. Dessa AT-kommandon finns listade i databladet. 

Jag började med att fabriksåterställa min Bluetoothmodul. Sedan ställde jag in modulens 

namn och PIN-kod. Man kunde ställa in många ytterligare saker som synlighet och liknande 

men jag lämnade de inställningarna på default eftersom att det passade som de var och jag 

inte hade något behov av att ändra dem.  

4.5.3 Bluetooth till PC/Android 

När jag hade konfigurerat min modul med STK500-kortet anslöt jag modulen till datorn. Det 

gjorde jag genom att jag först letade upp min modul och kopplade ihop mig med den. Jag 

slog in den PIN-kod jag ställt in och sedan var jag ansluten. Tack vare de profiler som jag 

pratat om tidigare, mer specifikt Serial Port Profile (SPP) samt protokollet SPD förstod min 

dator snabbt att denna termometer emulerade en serieport. Jag kunde därmed ansluta mig 

med PuTTY till denna serieport och kommunicera med modulen. På samma sätt gick 

hopparningen på Android, skillnaden var bara att man använde en app som heter BlueTerm 

istället för PuTTY. 

4.5.4 Termistor till mikrokontroller 

Det första problemet med termistorn var att det man skulle omvandla till temperatur var 

resistans . Mikrokontrollerns AD-omvandlare omvandlar den inkommande spänningen och 

inte resistansen. Detta löstes genom att placera en resistor med känd resistans i serie med 

termistorn. Då skulle spänningen fördela sig proportionerligt över motstånden. Ett problem 

ovanpå detta var att den referensspänning som representerade 1023 i AD-värde kunde 

variera. Detta löstes genom följande koppling och tillhörande algebra. 
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𝑅𝑇

𝑅1
=

𝐴𝐷𝑉

1023−𝐴𝐷𝑉
 

𝑅𝑇 = 𝑅1 ∗
𝐴𝐷𝑉

1023 − 𝐴𝐷𝑉
 

𝑅1: Resistansen för resistorn i 

serien 

𝑅𝑇: Resistansen för termistorn 

𝐴𝐷𝑉: Värdet för AD-

omvandlingen 

På detta sätt räknas termistorns 

resistans ut. Den stoppar man 

sedan in i Steinhart-Hart-

ekvationen och får ut 

temperaturen i Kelvin. Man 

subtraherar sedan 273.15 och 

får därmed temperaturen i Celsius. Noggrannheten i mätningen varierar beroende på 

temperaturen men vid rumstemperaturen klarade AD-omvandlaren av att ge ca 0.2 graders 

noggrannhet. Detta i kombination med att insamlingen av data hade max 0.1 i noggrannhet 

gör att man kan uppskatta noggrannheten till att ligga på 0.2±0.1 grader. För att mäta AD-

värdet använde jag port A0. 

4.5.5 Övriga kopplingar 

För att tända leddioden när temperaturgränsen passerats kopplade jag in den till VCC och 

port B0. På blev alltså B0=0. 

För att kunna programmera processorn på kretskortet satte jag även dit en ISP-kontakt. 

4.6 Mjukvarokoppling 

I själva programmeringen spelade det inte så stor roll att jag använde mig av Bluetooth. 

Programmet fungerar så att man lika gärna skulle kunna använda sig av en vanlig RS-232-

koppling. Skillnaden är att man kan få ett helt fristående kort. Programmeringskoden 
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kommer därför inte att ha något Bluetoothspecifikt utan dessa kopplingar benämns bara som 

USART-kopplingar. Varför jag skriver USART istället för som jag tidigare använde UART är för 

att ATMega16 även stödjer USART. USART kan kommunicera synkront. Dock används inte 

detta med Bluetooth. För att på ett bättre sätt förstå detta avsnitt kan man studera den 

bifogade koden i bilaga 7.3 och 7.4 samtidigt som man läser följande stycken. 

4.6.1 Blockschema över programmet 
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4.6.2 Programstart och initiering av funktioner 

Det första som händer när man slår på strömmen och processorn startar är att globala 

interrupt aktiveras. Sedan sätts USART igång och ställs in för att matcha Bluetoothmodulens 

inställningar. Efter det aktiveras AD-omvandligen, AD-omvandligens interrupt ställs in och AD-

omvandlarens prescaler ställs in till 64. Slutligen aktiveras leddioden genom att port B sätts 

till output. Temperaturlimiten är i början inaktiverad. 

4.6.3 Vänteläge med limit avstängd 

När programmet har initierats hamnar det i vänteläget med limiten avstängd. Det lyssnar då 

bara till tangenttryckningar. Om man trycker ner en tangent startas ett interrupt. Om denna 

tangent man tryckte ner var Enter räknas temperaturen ut från AD-omvandlarens värde 

enligt stycke 4.5.4 och temperaturen uppdateras på displayen. 

4.6.4 Vänteläge med limit aktiverad 

Om man klickar på L när limiten är avstängd aktiveras limiten. Den är vid programmets start 

satt till 38 grader. När limiten är igång körs AD-omvandlaren kontinuerligt. Varje gång en 

omvandlig är klar sker ett interrupt och där räknas temperaturen ut ifrån AD-omvandlarens 

värde enligt stycke 4.5.4. Om temperaturen överstiger den inställda limiten tänds leddioden, 

om temperaturen istället är under gränsen släcks dioden. Om man klickar på L när man är i 

detta läge stängs limiten av och AD-omvandlingen slutar att köras kontinuerligt. När limiten 

är igång kan man alltså anta att processorn drar mer ström.  

4.6.5 Ändra temperaturlimit 

När limiten är aktiverad kan man ställa in den genom att klicka på S. Vid varje 

tangenttryckning sker ett interrupt och om nedtryckt tangent är S kommer man in i 

funktionen som ställer in temperaturen. När man är klar så klickar man Enter för att komma 

tillbaka till startmenyn. 

4.6.6 Använda programvaror 

Jag använde mig utan Atmel AVR Studio 5.1 för att skriva programmet och programmera 

processorn. För att koppla upp mig mot Bluetoothmodulens terminal använde jag mig av 
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PuTTY på PC och BlueTerm på Android. För att skapa kretskortet använde jag mig först utan 

Mulisim och sedan Ultiboard.  
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5. Problem och lärdomar 

5.1 Fräsa ut kretskort 

5.1.1 Problem 

Just när jag var färdig med min kretskort i programmet Ultiboard och skulle etsa det så kom 

fräsen upp i FiM-labbet. Jag beslöt mig då för att försöka fräsa ut mitt kort istället. Jag var 

den första som prövade att göra något på den och försökte i ca 8 timmar. Dock blev de kort 

jag testade dåliga på grund av att bänken som man fräste på inte var helt vågrät. Jag gav 

slutligen upp och etsade istället. 

5.1.2 Lärdom 

Jag lärde mig att hela tiden sätta gränser för mig själv för vad som är rimligt att satsa i tid på 

något där utkomsten inte är helt given. Jag är glad över att jag trots de 8 timmar jag lagt 

valde att ge upp och etsa kortet istället. Det bevisade för mig att det kan vara värt att testa 

nya potentiellt mycket effektivare metoder om man själv sätter en gräns för hur mycket tid 

man vill ge den nya metoden. 

5.2 Bluetooth-modul som fungerade sporadiskt 

5.2.1 Problem 

När jag hade lött mitt kretskort fungerade Bluetooth-modulen först inte alls. Jag visste inte 

bättre och hade därför lött på Bluetoothmodulen direkt på kretskortet och kunde därför inte 

plocka bort modulen och testa på STK500. Jag tvättade sedan av kortet med T-sprit på 

Staffans inrådan trots att en assistent betvivlade t-spritens förmåga. Bluetooth-modulen 

fungerade då ibland. Den startade och körde i ett par sekunder upp till en minut, sedan dog 

den. Jag frågade alla och de flesta trodde att det var problem med antingen lödningar eller 

glapp på kortet. Jag använde ännu mer t-sprit men det fungerade ändå inte bättre. Trots att 

de flesta sa att om Bluetoothmodulen startar är den inte sönder beslöt jag mig till slut för att 

avlägsna den från kortet. Jag sågade av pinnarna den satt på och lödde istället dit en sockel. 

Jag testade med en annan Bluetoothmodul och då fungerade det perfekt. 
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5.2.2 Lärdomar 

Jag lärde mig att alltid löda på socklar till de komponenter som skulle kunna vara 

värmekänsliga. Jag lärde mig också att det lönar sig att våga ta de svåra besluten, i det här 

fallet att såga av modulen. 
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7. Bilagor 

7.1 Kretsschema för prototyp 
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7.2 Matlabkod 

% Individuellt projekt FiM 2012 

% Matlabkod för att beräkna materialkonstanter för termistor utifrån 

% experimentell data. 

% Viktor Eriksson 

 

format long; 

clear all, close all 

 

% Insamlad data 

T = [23.6 20.2 18.2 32.4 28.8 49.1 -14 -13.8 -10.9 41.5 41.2 41 40.9 40.7 

40.5 40.3 40.1 39.9 39.6 38.4 38.1 37.8 37.6 37.4 37.2 37 36.8 36.6]'; 

R = [1030 1140 1217 740 849 399 6070 5950 5090 521 524 527 531 533 538 541 

544 548 554 581 587 592 597 603 608 614 619 624]'; 

 

T = T+273.15; 

 

%Gissningar (från Wikipedia) 

 

a = 1.4e-3; 

b = 2.37e-4; 

c = 9.9e-8; 

 

m = [a,b,c]; 

 

f = @(a,b,c) [(a + b*log(R) + c*(log(R).^3))-1./T]; 

J = @(a,b,c) [ones(length(T),1), log(R), log(R).^3]; 

dc = @(a,b,c) (-J(a,b,c)\f(a,b,c))'; 
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for iter=1:10 

    m = m + dc(m(1),m(2),m(3)); 

end 

 

a = m(1) 

b = m(2) 

c = m(3) 

 

t = min(T)-5:0.01:max(T)+5; 

r2 = min(R)-50:1:max(R)+50; 

 

y= (a-1./t)/c; 

x = sqrt((b/(3*c))^3+y.^2/4); 

r = exp(x-y/2).^(1/3)-(x+y/2).^(1/3); 

f2 = (a + b*log(r2) + c*(log(r2).^3)).^-1; 

 

plot(r2,f2-273.15) 

 

hold on 

T = T-273.15; 

plot(R,T,'r*') 

axis([min(R)-50,max(R)+50,min(T)-2,max(T)+2]) 

 

a = 

 

   0.001233468213563 

 

 

b = 

 

    3.208816403292901e-004 
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c = 

 

   -2.549612878071226e-007 
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7.3 bt2.c - Kod med logiken för AVR Studio 

/* 

 * bt2.c 

 * Control and read temperature wireless through Bluetooth 

 * Created: 2012-02-20 12:59:48 

 *  Author: Viktor Eriksson, I-09 

 */  

 

#include <avr/io.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include "termo_fw.c" 

 

 

int main(void) 

{ 

 sei(); // Enable global interrupts 

 enable_usart(); 

 ad(enable); 

 led(enable); 

    while(1) {}       

} 

 

 

// ## Function to set the temperature limit 

int set_limit(char ReceivedByte) { 

  if (ReceivedByte==115) { 

   send_str("\rSet temperature limit:         

\b\b\b\b\b\b\b\b"); //Spaces and backspaces added to clear the line 

   tlim = 0; 
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  } 

  else { 

  ReceivedByte = ReceivedByte-48; //Converts the 

received byte to its corresponding number 

  if (d==0){ //If this is true a decimal point is not 

written and hence Recieved byte is part of the integer part of the limit 

   if (tlim==0) // If this is true it means the 

limit is already set to a number bigger than 9 and hence the new limit 

should overwrite the old 

   { 

    tlim = ReceivedByte; 

    send_double(tlim,0); 

   } 

   else if (tlim<10){ // If this is true limit 

is a number below 10 therefore the whole number should be composed 

    tlim = ReceivedByte+10*tlim; 

    send_str("\b"); 

    send_double(tlim,0); 

   } 

  } 

  else { //If this is true a decimal point has been 

written and then received byte should be the decimal 

   doub = ReceivedByte; 

   doub = doub/10; 

   tlim = tlim+doub; 

   d=0; // Reset decimal flag 

   send_double(ReceivedByte,0); 

    

  } 

  }   

  return 0; 

} 
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ISR(USART_RXC_vect, ISR_BLOCK) { 

 ReceivedByte = UDR; 

 if (((ReceivedByte>47 && ReceivedByte<58)||(ReceivedByte==115)) 

&& limit!=0) { //If the received byte is a number it means set temperature 

  set_limit(ReceivedByte); 

 }   

 else if ((ReceivedByte==46||ReceivedByte==44) && limit!=0){ // 

This happens if the recieved byte is a decimal point or a comma sign 

  d = 1; //Set the decimal flag 

  send_str("."); 

 } 

 else { 

  switch (ReceivedByte) 

  { 

  case 32://SPACE: starts the program. 

   new_page(); 

   break; 

  case 108: //L: Toggles the temp limit feature 

   limit = ~limit; //Turns the limit feature on 

or off 

   led(off); 

   temp_print(); 

   break; 

  case 13: //Enter: Reads the temperature 

   temp_print(); 

   break; 

  } 

   

  MCUCR |= (1<<SE)|(1<<SM1); // Activates sleep mode 

 }  
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} 

 

ISR(ADC_vect, ISR_BLOCK) { 

 if (limit!=0) 

 { 

 if(adres != ADC) { 

  adres = ADC; // Stores ad-value so that this code only 

will run if there is a change in temperature 

  t = calc_temp(adres); 

  if (t>=tlim) { //If above temperature limit 

   led(on); //Turn led on 

   } 

    

  else { 

   led(off); //Turn led off 

   } 

 } 

  ad(start); // Starts the next ad-conversion 

 } 

} 
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7.4 termo_fw.c - Maskinvarukod AVR Studio 

/* 

 * termo_fw.c 

 * Firmware for wireless thermometer 

 * Created: 2012-02-20 12:59:48 

 *  Author: Viktor Eriksson, I-09 

 */  

 

#include <avr/io.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <math.h> 

 

//Baud Rate: 19200, default setting in Bluetooth Module. For ATMega16 at 

FCPU:4MHZ => Prescale=12 

unsigned char ReceivedByte; //A variable that gets assigned the value of 

the Recieved Byte 

int i, adres, r1=705; //adres: stores AD-value, i: integer value to send, 

r1: Resistance on resistor 1 

char buffer [50],d, baud_prescale=12, enable=1,on=2,off=3,start=3,limit=0; 

// 

double a = 0.0012334, b = 0.000320881640, c=-

0.000000254961287,r,t,tlim=38,doub; 

 

// ## Function to enable USART and set apropriate settings 

int enable_usart(void) { 

 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1<<RXCIE); //Enable USART 

receive, transceive and interrupt on receive complete. 

 UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); // 

 UBRRH = 0; // Higher registry set to 0 

 UBRRL = baud_prescale; // Lower registry = baud_prescale 

 return 0; 
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} 

 

// ## Function to enable AD-conversion on port PA0 

int ad(int task) { 

 switch (task) 

 { 

 case 1: //Enable the AD-converter on port PA0 

  ADMUX = 0x0; //Set up PA0 for conversion 

  ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADIE); 

// Enable ad-conversion, Activate interrupt, Set prescaler to 64 

  break; 

 case 2: //Turn on AD-conversion and wait for it to finish 

  ADCSRA |= (1<<ADSC); // Starts conversion 

  while ((ADCSRA&(1<<ADSC)) !=0) {}; // Wait for AD-

conversion to finish 

  break; 

 case 3: //Only starts the conversion 

  ADCSRA |= (1<<ADSC); 

  break; 

  }   

 return 0; 

} 

 

 

// ## Function to control led 

int led(int task){ 

 switch (task) 

 { 

 case 1: //Enable led 

  DDRB = 0xFF; 

  PORTB = 0xFF; 
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  break; 

 case 2: //Turn led on 

  PORTB = 0x00; 

  break; 

 case 3: //Turn led off 

  PORTB = 0xFF; 

  break; 

 } 

 return 0; 

} 

 

 

// ## Function for sending strings over bluetooth 

int send_str(char *str) {  

 

 for (unsigned char i=0;i<strlen(str);i++) 

 { 

  while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}; 

  UDR = str[i]; 

 } 

  

 return 0; 

} 

 

 

// ## Function for decimal numbers over bluetooth, constrained to 1 decimal 

since no use for more 

int send_double(double doub, char dec) {  

 // Send integer part of double 

 i = doub; 
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 itoa(doub,buffer,10); 

 send_str(buffer); 

 // Read out decimal and send it, if dec!=0 

 if (dec!=0) { 

  send_str("."); 

  doub = round(doub*pow(10,dec)); 

  i = doub-pow(10,dec)*i; 

  if (i==10) 

  { 

   i = 1; 

  } 

  itoa(i,buffer,10); 

  send_str(buffer); 

 } 

 return 0; 

} 

 

 

 

// ## Calculates temperature from AD-value 

double calc_temp(double ad) {  

 r = r1*ad/(1023-ad); 

 double temp = 1/(a + b*log(r) + c*pow(log(r),3)); 

 temp = temp-273.15; 

 temp = round(temp*10)/10;//Rounds of temperature to 1 decimal 

 return temp; 

} 

 

int new_page(void) { 
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 send_str("\fViktor's Bluetooth Thermometer\n\rL: Toggle 

temperature limit\n\rS: Set temperature limit\n\rEnter: Read 

temperature\n\r"); 

 temp_print(); 

 return 0; 

  

} 

 

int temp_print(void) { 

 send_str("\r"); //Clears the page 

 send_str("Current temp: "); 

 ad(on); //Start ad-conversion and wait for result 

 t = calc_temp(ADC); 

 send_double(t,1); 

 send_str(" Limit: "); 

 if (limit==0) 

 { 

  send_str("Off "); 

 }  

 else 

 { 

  send_double(tlim,1); 

 } 

} 



 

 

 

Stegmotorer 
Fördjupningsarbete i mekatronik MF109X 
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Abstract 
This report deals with the stepper motors. The fundamental features, the function together 

with the advantages and disadvantages and the diversity of the step motors were the 

foundation of the theory. Although the most important part is considered to be the 

propulsion. With that knowledge a bipolar stepper motor 6500R766 of brand SONCEBOZ 

was driven. The stepper motor was ran one, half and quarter of revolution in full- and 

halfstep mode by connecting it to the dual H-bridge motor driver, the microprocessor 

ATmega 16 and the circuit board made by own design. Additionally the phase and the 

velocity were also controlled.  
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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar stegmotorer samt styrning av dessa. Fördjupningen gav inblick och 

förståelse för stegmotorns fundamentala egenskaper, mångfaldhet, funktion och dess 

fördelar respektive nackdelar. Det viktigaste avsnittet handlade dock om framdrivningen. 

Med denna kunskap kunde en bipolär stegmotor 6500R766 av märket SONCEBOZ drivas. Ett 

kretskort etsades och med hjälp av en dubbel H-brygga kunde stegmotorns drivas med 

helsteg respektive halvsteg ett helt, ett halvt eller ett kvarts varv. Dessutom kunde motorns 

hastighet och riktning styras.  
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Inledning 
Stegmotor är en elektrisk DC motor som genom att ”stega” sig fram åstadkommer en 

rotation. Den använder sig utav elektriska pulser som omvandlas till mekaniska rörelser. 

Dessa pulser ger ström till magneter som finns i motorn. Eftersom lindningarna är 

utplacerade runt rotorn skapar detta en viss polförskjutning och rotorn följer efter de 

magnetiserade polerna och på detta sätt ”stegar” sig fram. Det finns ett stort utbud av 

stegmotorer som kommer i varierande storlekar och som skiljer sig från varandra när det 

gäller sådana storheter som stegupplösning, stegvinkel, vridmoment samt driftspänning.  

Användningsområdet för stegmotorer är mycket brett. De kan ses som huvudkomponenter 

eller delkomponenter i skrivare, medicinska instrument, robotarmar, klockor och annan 

precisionsutrustning. De används flitigt i industrin på grund av deras många fördelar. Ett 

exempel på dessa är att de klarar av relativt höga hastigheter, ger god noggrannhet och även 

stillastående ger de fullt moment så länge som spolarna är magnetiserade. En av de största 

fördelarna är att de inte behöver återkoppling för att kunna drivas. I sin tur betyder detta 

inget behov av återkopplingsutrustning såsom enkoder. Nackdelar med stegmotorn är att de 

skapar mycket vibrationer och kan hamna i egensvängning.   
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Teoretisk bakgrund 
 

Typer av stegmotorer 

Stegmotorer indelas huvudsakligen i tre typer: permanent magnet- (PM), variabel reluktans- 

(VR) och hybridmotorer (HB). 

Permanenta magnetmotorer, precis som namnet indikerar, använder sig utav en permanent 

magnet. En av skillnader mellan VR och PM motorer är att den senare inte har några tänder. 

Rotorn drivs när nord och sydpolerna magnetiseras av spolen. Då nordpolen är magnetiserad 

ställer sig rotorn efter dess position, därefter stängs nordpolen av och sydpolen magnetiseras 

vilket tvingar motorn att ställa sig om till en ny position enligt sydpolen. Motorn har nu 

vridits ett steg. Trots högt vridmoment och god dämpning som karakteriserar PM motorer är 

hastigheten relativt låg såsom stegupplösningen som brukar ligga mellan 7,5 och 15 grader.  

 

 

 

I en variabel reluktansmotor består statorn av laminerade, isolerade stålplattor som 

förekommer i ett godtyckligt antal poler runt vilka lindas koppartråd. Rotorn som är gjord av 

mjukjärn innehåller också ett antal tänder. Statorpolen magnetiseras vilket gör att den 

närmast liggande rotortand kommer attraheras till den. I nästa steg kommer nästa statorpol 

att magnetiseras och på det sättet har rotorn vridits ett steg. VR motorn karaktäriseras av 

hög hastighet men lågt vridmoment. 

 

 

Figur 1. Principiell skiss över PM motor. Statorlindningarna är lindade runt  spolarna 1 och 2. Rotorn 

roterar efter dem beroende på vilken ledning som magnetiseras.  

Figur 2. Skiss över VR motor. Koppartråd är lindade runt polerna som representeras av bokstäverna. 

Rotortanden följer den närmast magnetiserade statorpolen och på det sättet drivs runt. 
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Det finns även så kallade hybrida motorer som är en blandning av de två tidigare nämnda 

typer. HB motorer innehåller de bästa egenskaperna från PM samt VR motorerna. HB 

motorerna kännetecknas också av bra stegupplösning (0.9-3.6 grader) 

 

Motorlindningar 

Både hos PM motorer och HB motorer kan motorlindningen se ut på två olika sätt. Antingen 

får man en unipolär eller bipolär motor. 

Unipolär motorlindning 

Unipolära motorer har ett mittuttag per lindning. Vanligtvis är mittuttaget kopplad till 

matningsaggregatet medan båda änderna av lindningen är växelvis jordade. På detta sätt kan 

man välja genom vilken lindning strömmen ska gå för att kunna kontrollera åt vilket håll 

motorn ska vridas. Detta innebär också att båda änderna på lindningen för samma spole kan 

aldrig magnetiseras samtidigt. Unipolära motorer kallas även för fyrfas stegmotorer. 

 

 

 

Med proportionellt flera poler per rotor kan finare stegupplösning uppnås upp till 0.72 grader 

per steg för hybridmotorer och 1.8 grader per steg för PM motorer. 

För konstant motorrotation appliceras strömmen till två lindningar i sekvens. Detta kan 

illustreras med hjälp av ett schema där 1 står för "strömmen på" och 0 för "strömmen av" 

 

 

 

Bipolära motorer 

Det som skiljer bipolära från unipolära motorer är brist på mittuttaget, se Figur 5. Som 

konsekvens blir styrningen av en bipolär motor mer komplex ty polariteten av strömmen 

Figur 4. Unipolär PM motor. Utgången 1 och 2 kopplas vanligtvis till matningsaggregatet medan 

lindningsänderna a och b jordas växelvis.  

Lindning 1a 100010001000100010001001 

Lindning 2a 010001000100010001000100 

Lindning 1b 001000100010001000100010 

Lindning 2b 000100010001000100010001 
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mellan varje par i varje fas måste bytas. Detta kan åstadkommas genom att styra motorn med 

en så kallad H-brygga. Detta möjliggör kontrollen över fasen och strömmens polaritet i 

respektive lindning oberoende av den andre. Nedan följer en enkel illustration som 

demonstrerar principen för framdrivningen när en konstant rotation önskas, ”+” står för 

positiv riktning medan ”-” står för negativ riktning av strömmen. 

 

 

 

Stegmotorns egenskaper 

 

Vid val av rätt stegmotor med avseende på användningsområdet är vridmomentet och 

hastigheten de avgörande faktorerna. Båda egenskaperna kommer variera beroende på själva 

motorn och val av framdrivningen.  Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste 

egenskaperna hos en stegmotor. 

Pull-out moment tas fram för att åskådliggöra motorns dynamiska arbetsförmåga. Motorn 

accelereras tills den önskade hastigheten uppnåtts och därefter ökas lastmoment tills motorn 

inte klarar av det längre och börjar missa steg. Testet upprepas för ett stort antal hastigheter. 

Denna egenskap är starkt beroende på spänning, ström som skickas till motorn samt hur 

strömmens polaritets ändring.  

Pull-in moment mäts vid konstant fart, det vill säga när motorn inte accelereras. Resultatet 

från mätningarna analyseras för att veta vid vilken maximal frekvens motorn kan starta samt 

stanna utan att komma ur fas. Alltså måste pull-in momentet övervinna friktionen och 

trögheten.  

Hållmoment är det största möjliga moment motorn kan producera då den inte roterar men 

strömmen är påslagen.  

Resonans och vibrationer 

Resonans kan uppstå vid vissa hastigheter. Då motorn blir instabil, missar den steg och 

kommer ur fas. Detta kan betraktas som ett förlust i vridmomentet och motorn börjar ”hacka” 

sig. Anledningen till resonans är att då rotorn stegar sig fram passerar den i verkligheten sin 

Figur 5. Bipolär PM motor. Notera! Inget mittutgång i jämförelse med unipolära motorer. Till höger 

ses schemat för framdrivningen av motorn. 

Lindning 1a +---+---+---+---+---+---+ 

Lindning 2a -+---+---+---+---+---+--- 

Lindning 1b --+---+---+---+---+---+-- 

Lindning 2b ---+---+---+---+---+---+- 
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slutgiltiga position (översläng) och måste backa (undersläng) tills den når sin rätta position. 

Detta kallas ”ringing”, från engelskan, och dessa kan ses som motorvibrationer. Vibrationerna 

ökar då pulserna som skickas till motorn närmar sig motorns egenfrekvenser, självsvängning. 

För två-fas motorer uppstår detta beteende ofta vid 100-200 pulser per sekund eller vid höga 

hastigheter. För att undvika resonans rekommenderas att stegmotorn körs med halvsteg eller 

mikrosteg. Lastfall är ännu en avgörande faktor vid resonanser. Stegmotorer beteende ändras 

olika vid olika lastfall.  

 

Stegtyper och relationen mellan stegvinkeln och antal steg per varv 

 

Olika motorer ger annorlunda stegupplösningar. För att öka antalet steg per varv och på det 

sättet få en mjukare gång kan statorn förses med fler lindningar och stegpoler. Det verkar 

logiskt att med fler poler minskar stegvinkeln och antalet steg per varv ökar. Ett samband 

mellan dessa lyder enligt 

                                                                                             (1) 

där   är antalet steg/varv och α är stegvinkeln. 

Stegtyper 

Vid användning av stegmotorn kan olika stegtyper väljas för att få finare stegupplösning. De 

tre mest vanliga huvudstegtyperna är helsteg, halvsteg samt mikrosteg. Nedan följer en kort 

beskrivning av dessa.  

Helsteg 

En stegmotor med 200 steg per varv ger en stegvinkel på 1.8 grader, enligt ekvationen ovan. 

För att driva motorn ett varv måste riktningen på strömmen ändras för att magnetisera ”rätt” 

lindningarna. Den enkla principen för framdrivningen presenteras i avsnittet  

”Motorlindningar”, se ovan. 

Helsteg kan produceras fram på två olika sätt. Det finns så kallad singel fas helsteg vilket 

innebär att man förser en fas med ström åt gången. Denna metod, även kallad vågsteg, baseras 

på fallet då hastigheten samt momentbelastningen inte är viktiga och endast då borde den 

användas. Dock finns det risk för motorn att hamna i resonans vid vissa hastigheter. Singel fas 

metoden kräver minst ström av alla stegmetoder. Dubbel fas metoden innebär att två faser får 

ström åt gången. Som resultat erhålls högt moment. Resonansproblem förekommer inte heller 

i det fallet. Dubbel fas metoden kräver dubbelt så mycket ström som vid en fas metoden för 

att genomföras. I utbyte erhålls 30 till 40 % större moment. 

Halvsteg 

Vid halvsteg läget slås två faser på samtidigt och därefter bara en så att motorn stannar i 

halvläge mellan båda lindningarna. Stegupplösningen blir dubbelt så bra i jämförelse med den 
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vid helsteg läget men momentet sjunker till ungefär 70 % då bara en fas är påslagen. Fördelen 

med halvsteg läget är att resonansproblem uppstår sällan, motorn kan köras med mycket 

varierande hastighet och kan användas för de flesta lastfall. Nedan presenteras principen för 

halvsteg.  

 

 

 

 

Mikrosteg 

Vid mikrosteg läget varieras strömmen genom lindningarna kontinuerligt. Detta görs för att 

kunna bryta ner helsteg läget till väldigt små steg.  Principen är fortfarande densamma som 

ovan. Med mikrosteg uppnås mycket fin upplösning och mjuk gång.  

 

Drivkretsar 

 

Drivkretsar är avgörande när det gäller stegmotorns prestanda. Med avseende på motorns 

hastighet kommer induktansen att vara den begränsade faktorn. För att snabbt kunna växla 

mellan de magnetiserade lindningarna måste spänningen ökas. Detta i sin tur kräver reglering 

av strömmen som dessa spänningar orsakar. Nedan beskrivs två vanliga drivkretsar. 

L/R drivkrets 

L/R kretsar räknas som låg prestanda kretsar. Återigen är det induktansen som orsakar 

problem då den bestämmer hur snabbt strömväxlingen i lindningarna kan ske. Det är just 

strömmen i L/R drivkretsar som styr polariteten av lindningarna. En konstant positiv eller 

negativ spänning skickas till varje lindning och beroende på vilken resistans väljs kommer 

den avgöra hur mycket ström kommer passera genom lindningen, enligt Ohms lag: 

      
 

 
                      (2) 

där   är ström [A],   är spänning [V] och   är resistans [Ω].  

Sambandet mellan ström, spänning och induktans beskrivs enligt 

                                                                 
  

  
 
 

 
                                                                       (3) 

där   är induktans. 

Lindning 1a + + - - - - - + + - - - - - + 

Lindning 2a  - + + - - - - - + + - - - - -  

Lindning 1b  - -  + + - - - - - + + - - - - 

Lindning 2b  - - -  + + - - - - -  + + - - -   

Figur 6. Principen för halvsteg framdrivningen. ”+” och ”-” står för motsatta strömriktningar 
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Ekvation (3) kan tydas att vid vissa hastigheter kommer spänningen ändras snabbare än 

strömmen på grund av induktansen. För att undvika detta beteende samt erhålla stort 

vridmoment vid höga hastigheter krävs hög spänning med låg resistans och låg induktans.  

Chopper drivkrets 

Chopper drivkretsar kan ses som en motsats till L/R kretsar. En ideal chopper krets alstrar 

konstant ström i varje lindning. En mycket hög spänning appliceras vid varje steg vilket 

medför stor ström enligt ekvation (3). Strömmen kontrolleras genom att kontrollera spänning 

och då den överskrider sitt max värde stängs spänningen av. På detta sätt erhålls högre 

vridmoment vid högre hastigheter än vad L/R krets tillåter.  
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Problembeskrivning och -lösning 
I början av arbetet erhölls en stegmotor med beteckningen SONCEBOZ 6500R766. De första 

uppgifterna gick ut på att ta reda på vilken typ av motorn det var samt hur denna skulle styras.  

Uppgiften försvårades då datablad till motorn saknades och den enda information samt 

rekommendationer hittades inskrivna på själva motorn. Maximal tillåten ström var 1.1 A per 

fas och resistansen var 3.3 Ω. Därför krävdes en hel del läsning för att få förståelse och 

inblick. 

Det konstaterades snabbt att den röda och röd-vita kabeln motsvarade den ena lindningen 

medan den grön och grön-vita kabeln var kopplad till den andra, se Figur 6. Motorn 

identifierades också som en bipolär hybrid stegmotor.  

 

 

 

 

 

 

Utvecklingshjälpmedel 

För att starta motorn för första gången samt testa ifall den fungerade överhuvudtaget användes 

mikroprocessorn Atmega16 kopplad till STK500 kortet. Valet av mikroprocessorn kändes 

naturligt ty tidigare under kursens gång hade den använts. Likaså STK500 kortet. Programmet 

AVR Studio 5.0 var också till stor hjälp för kodimplementering. Med hjälp av dessa tidigare 

nämnda hjälpmedel skickades elektriska pulser till motorn. Med elektriska pulser menas 

ström som slogs på och stängdes av med jämna tidsintervall. Strömmen flöt genom fyra 

pinnar som kopplades till motorn. På detta sätt magnetiserades de olika polerna och motorn 

kunde rotera.  

Hårdvara  

För att kunna styra motorn på mer avancerad nivå krävdes två H-bryggor, en för varje 

lindning. Till detta användes en dubbel H-brygga UDN2916 BT. Från mikroprocessorn 

skickades totalt 6 PWM signaler, fyra för att förse H-bryggan med ström och två för att styra 

fasen på de två motorlindningarna. H-bryggan drevs med 12 volt från spänningsaggregatet. På 

ett kopplingsdäck kopplades andra komponenter samt själva H-bryggan enligt anvisningar 

från databladet. Med tanken på den framtida prototypen som skulle byggas ersattes 

spänningsaggregatet mot en spänningsregulator TS7805CZ. Den kunde förse H-bryggan med 

de 12 V som behövdes samtidigt som den levererade 5 V till ATmega16.    

Figur 6. Till höger presenteras stegmotorn 6500R766 av märket SONCEBOZ. Till vänster 

ses kablar till stegmotorn. 
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Programvara 

För ström samt fas reglering användes port C. Knapparna som skulle driva motorn i olika 

lägen var kopplade till port B. Med CTC läget på och en interrupt kunde önskade PWM 

signaler skickas till H-bryggan. Allt var synkroniserat med en 16-bitars timer. Sex knappar på 

port B användes för att driva motorn i halv- respektive helsteg samt för att bestämma hur 

mycket skulle motorn rotera. Beroende på vilken knapp som trycktes roterade motorn ett helt 

varv, ett halvt varv eller ett kvarts varv. Sjunde knappen användes för att byta riktning det vill 

säga rotera motorn moturs och den åttonde knappen styrde hastigheten. Värdet på hastigheten 

översattes till ett värde på OCR1A, vilket innebar frekvensväxling med vilken signalerna 

skickades till motorn. Varje gång en knapp trycktes triggades en interrupt. I interrupten 

konstruerades en case-switch sats med alla de tidigare nämnda stegmöjligheterna. För 

illustrativ beskrivning se bilaga ”Bilaga 3 Flödesschema”. 

Prototyp 

Då motorn fungerade med H-bryggan kopplad till ett kopplingsdäck var det dags att bygga en 

prototyp. Till detta användes programmen Multisim 11.0 samt Ultiboard 11.0. I Multisim 11.0 

ritades kretsschemat. Alla komponenter hittades eller konstruerades vid behov, såsom 

Atmega16 och H-bryggan. Rätt footprint ställdes också in på samtliga komponenter för att 

stämma överens med verkligheten. Med hjälp av Ultiboard 11.0 kunde alla komponenter 

placeras på det virtuella kortet. Det valdes ett enkel-sidigt kretskort och alla ledningar drogs 

manuellt utan hjälp av den automatiska ”auto-route” funktionen. Därefter etsades kretskortet 

och samtliga komponenter löddes fast på det.  Knapparna kopplades genom varsin 10 kΩ 

resistans och de resterande komponenterna för spänningsregulatorn och H-bryggan valdes 

enligt databladets anvisningar för dessa.  

 

 

 

  

Figur 7. Bild på den färdiga prototypen 
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Erfarenheter 
Kursen har tidigare behandlat etsning av kretskort samt användning av programmen för 

kodimplementering AVR Studio 5.0 och kretskortsutformning Multisim 11.0 samt Ultiboard 

11.0. På grund av dessa tidigare erfarenheter har ett enkelsidigt kretskort valts att etsas samt 

har alla ledningar dragits för hand. Detta ansågs vara lämpligast för utformningen av det 

optimala kretskortet. Dock hade det inte gått helt problemfritt. Kopplingsdäcket var 

antagligen den mest problematiska delen ty kunskapen om den inte var tillräcklig. Samtidigt 

som alla delar av projektet visade sig vara mer tidskrävande än planerat. Den viktigaste 

lärdomen som dragits behandlar just tidsplaneringen samt bedömningen av de begränsningar 

som kunde tagits. Att från början sätta rimliga mål och tydliga kravspecifikationer hjälper att 

komma igång med projektet samt underlättar arbetet under projektets gång.  
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Slutsatser 
Med rätt kunskap och kännedom om stegmotorers styrning är de mycket användbara inom 

många områden. Speciellt lämpar de sig för precisionsarbete där noggrannheten står i fokus. 

På grund av sin enkla princip är de relativt lätta att styra. För att undvika instabilitet som kan 

uppstå vid höga hastigheter eller frekvenser runt egensvängningsfrekvensen rekommenderas 

halvsteg- eller mikrostegläge. En av de största fördelarna med stegmotorer är inget behov av 

återkoppling vilket reducerar deras kostnad ty inga enkoder behövs. Eftersom stegmotorer 

räknas till borstlösa motorer hålls även underhållskostnaden lågt. Det som bestämmer 

livslängden på stegmotorn är främst lager. 

Att ha en dubbel H-brygga, istället för två separata, var ett smidigt sätt att kontrollera 

stegmotorn på. Även om ingen återkoppling behövdes för stegmotorers styrning anses den 

vara lämplig i vissa situationer då instabilitet inträffar. Det vill säga vid höga hastigheter eller 

då motorn körs nära dess egensväningsfrekvens.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Komponentlista 

1 st. Atmega16  

1 st. Dubbel H-brygga UDN2916 BT 

1 st. spänningsregulator TS7805CZ 

8 st. knappar 

8 st. 10 kΩ resistanser 

2 st. 0.5 Ω resistanser 

2 st. 33 kΩ resistanser 

1 st. 0.1 µF tentalelektrolyt  

1 st. 0.33 µF tentalelektrolyt 

3 st. 100 nF kondensatorer 

2 st. 1.2 nF kondensatorer 

1 st. spänningsadapter 

1 st. kontakt till spänningsadaptern 

1 st. kontakt med 6 pinnar för att kunna koppla till ATmega16 

1 st. kontakt med 2 pinnar för att kunna koppla spänningsadaptern till kortet 

1 st. kontakt med 4 pinnar för att kunna koppla motorn till kortet 

 

 

  

1 
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Bilaga 2 Kopplingsschema 

 

 

 

2 2 2 
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Bilaga 3 Flödesschema  

 

 

 3 
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Bilaga 4 Kod 
/* 
 * knappar.h 
 * 
 * Created: 2012-03-25 18:36:57 
 *  Author: kramarz 
 */  
 
// Nedan definieras alla pinnar samt porten som används för knapparna dvs port B och 
alla pinnar 0-7. 
#ifndef KNAPPAR_H_ 
#define KNAPPAR_H_ 
#include <avr/io.h> 
#include "stegmotor.h" 
#define KNAPP1 (1<<PB0) 
#define KNAPP2 (1<<PB1) 
#define KNAPP3 (1<<PB2) 
#define KNAPP4 (1<<PB3) 
#define KNAPP5 (1<<PB4) 
#define KNAPP6 (1<<PB5) 
#define KNAPP7 (1<<PB6) 
#define KNAPP8 (1<<PB7) 
#define KNAPP_PORTEN PORTB 
#define KNAPP_NERTRYCKT PINB 
#define UTGANG_KNAPP DDRB 
 
int kolla_knapp_nertryckt(void); 
void knapp(void); 
 
#endif /* KNAPPAR_H_ */ 
 
/* 
 * knappar.c 
 * 
 * Created: 2012-03-25 18:35:43 
 *  Author: kramarz 
 */  
#include "knappar.h" 
int mode; // Typ av steg 
int max_antal_steg; // räknevariabel för antal steg 
int ettvarv = 200;  
int halvt_varv = 100; 
int kvart_varv = 50; 
 
// Funktionen kolla_knapp_nertryckt() kollar om knapp 8 är nertryck och returnerar 
antingen en etta eller en nolla. 
int kolla_knapp_nertryckt(void)  
{ 
 int knapp_nertryckt = ~KNAPP_NERTRYCKT & KNAPP8;  
 if (knapp_nertryckt != 0) 
 { 
  return 1; 
 } 
 else 
 { 
  return 0; 
 }  
} 
 
// Funktionen knapp() kollar om någon av knapparna är nertryckt. Om ja, ställer in 
prescaler, bestämmer hur många varv 
// motorn ska rotera och till vilket läge den ska ställas, läs helsteg eller halvsteg. 

4 
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void knapp(void)     
{ 
 if ((~KNAPP_NERTRYCKT & (KNAPP1)) != 0) 
 { 
  TCCR1B |= (1<<CS11); 
  max_antal_steg = ettvarv; 
  mode = HELSTEG; 
   
 } 
   
 if ((~KNAPP_NERTRYCKT & (KNAPP2)) != 0) 
 { 
  
  TCCR1B |= (1<<CS11); 
  mode = HALVSTEG; 
  max_antal_steg = 2*ettvarv; 
  
 } 
 if ((~KNAPP_NERTRYCKT & (KNAPP4)) != 0) 
 { 
   
  TCCR1B |= (1<<CS11); 
  mode = HELSTEG; 
  max_antal_steg = halvt_varv; 
  
  
 } 
 if ((~KNAPP_NERTRYCKT & (KNAPP5)) != 0) 
 { 
   
  TCCR1B |= (1<<CS11); 
  mode = HALVSTEG; 
  max_antal_steg = 2*halvt_varv; 
  
 } 
 if ((~KNAPP_NERTRYCKT & (KNAPP6)) != 0) 
 { 
   
  TCCR1B |= (1<<CS11); 
  mode = HELSTEG; 
  max_antal_steg = kvart_varv; 
  
  
 } 
 if ((~KNAPP_NERTRYCKT & (KNAPP7)) != 0) 
 { 
   
  mode = HALVSTEG; 
  TCCR1B |= (1<<CS11); 
  max_antal_steg = 2*kvart_varv; 
 
 } 
} 
 
/* 
 * stegmotor.h 
 * 
 * Created: 2012-03-25 18:39:29 
 *  Author: kramarz 
 */  
 

5 
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// Nedan definieras port och pinnar genom vilka skickas signaler till H-bryggan, dvs 
port C samt pinnarna 0-5. 
#ifndef STEGMOTOR_H_ 
#define STEGMOTOR_H_ 
#include <avr/io.h> 
#define I11 PC0 
#define I12 PC1 
#define I01 PC2 
#define I02 PC3 
#define FAS1 PC4 
#define FAS2 PC5 
#define STROM_FAS PORTC 
#define UTGANG_STROM_FAS DDRC 
#define HELSTEG 1 //  
#define HALVSTEG 2 
#define HASTIGHETEN OCR1A // toppvärdet för timern döps om till HASTIGHETEN ty det är   
just det värdet som kommer styra hastigheten på motorn  
#define LAGSTA_HASTIGHET 998 // lägsta värdet som motorn klarar av vid halvsteg men 
inte helsteg som kommer tilldelas OCR1A 
#define HASTIGHETS_OKNING 499  
#define HOGSTA_HASTIGHET 5489 // högsta värdet som motorn klarar av vid halvsteg men 
inte helsteg 
 
 
#endif /* STEGMOTOR_H_ */ 
 
/* 
 * stegmotor.c 
 * 
 * Created: 2012-02-21 15:58:35 
 *  Author: kramarz 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/metio16.h> 
#include "stegmotor.h" 
#include "knappar.h" 
 
 
volatile int delsteg;  
volatile int steg; // Variabel för att öka antalet steg 
volatile int mode; // Typ av steg 
volatile int max_antal_steg; // Räknevariabel för antal steg 
 
// Initierar alla utgångar antingen som utvariabler genom att tilldela dem en 0. Kör 
pull-up på de oanvända pinnarna,  
// ställer in timer, CTC läge och slår på CTCs interrupt och aktiverar den. Motorn 
körs med den lägsta tillåtna hastigheten  
//från början 
 
void initiera(void) 
{ 
 UTGANG_STROM_FAS = 0xFF; 
 UTGANG_KNAPP = 0; //utvariabel 
 KNAPP_PORTEN = 0xFF; 
 DDRA = 0; 
 DDRD = 0; 
 PORTA = 0xFF; 
 PORTD = 0xFF; 
 TCCR1B |= (1<<WGM12); // Slår på CTC mode  
 TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Slår på CTCs interrupt 
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 STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I02) | (1<<I11) | (1<<I12);  
 HASTIGHETEN = LAGSTA_HASTIGHET; 
 sei(); 
} 
 
 
// Interrupt. Triggas 
ISR(TIMER1_COMPA_vect)   
{ steg++; 
  
 if (steg<max_antal_steg) 
 {  
  switch (mode) 
  { 
   case HELSTEG: 
   switch (delsteg) 
   { 
   case 1:  
    STROM_FAS &= ~((1<<I01) | (1<<I11)); 
// 100 % ström på spole 1 
    STROM_FAS |= (1<<I02) | (1<<I12) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2); // 0 % ström på spole 2 och hög fas1 & fas2 
   break; 
   case 2: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I11) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2); // 0 % ström på spole 1 och hög fas1 & fas2 
    STROM_FAS &= ~((1<<I02) | (1<<I12)); 
// 100 % ström på spole 2 
   break; 
   case 3: 
    STROM_FAS &= ~((1<<I11) | (1<<I01) | 
(1<<FAS1)| (1<<FAS2)); // 100 % ström på spole 1 och låg fas1 & fas2 dvs byter 
riktning på strömmen 
    STROM_FAS |= (1<<I02) | (1<<I12); // 
0 % ström på spole 2 
   break; 
   case 4: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I11); // 
0 % ström på spole 1 
    STROM_FAS &= ~((1<<I02) | (1<<I12) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2)); // 100 % ström på spole 2 och låg fas1 & fas2 
   break;   
   } 
   if ((~KNAPP_NERTRYCKT & KNAPP3) != 0) 
   { 
    delsteg--; 
    if (delsteg < 1) 
    { 
     delsteg = 4; 
    } 
   } 
   else 
   { 
    delsteg++; 
    if (delsteg > 4) 
    { 
     delsteg = 1; 
    } 
   } 
   
   break;  
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   case HALVSTEG: 
   switch (delsteg) 
   { 
   case 1: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I02) | 
(1<<FAS1); // 67 % ström på spole 1 & 2 och hög fas 1 
    STROM_FAS &= ~((1<<I11) | (1<<I12) | 
(1<<FAS2)); // 67 % på spole 1 & 2 och låg fas 2 
   break; 
   case 2: 
    STROM_FAS &= ~((1<<I01) | (1<<I11)); 
// 100 % ström spole 1 
    STROM_FAS |= (1<<I02) | (1<<I12) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2); // 0 % ström spole 2 och hög fas 1 & 2 
   break; 
   case 3: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I02) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2); // 67 % ström på spole 1 & 2 och hög fas spole 1 & 2 
    STROM_FAS &= ~((1<<I11) | (1<<I12)); 
// 67 % på spole 1 & 2 
   break; 
   case 4: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I11) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2); // 0 % ström på spole 1 och hög fas 1 & 2 
    STROM_FAS &= ~((1<<I02) | (1<<I12)); 
// 100 % på spole 2 
   break; 
   case 5: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I02) | 
(1<<FAS2); // 67 % ström på spole 1 & 2 och hög fas 2 
    STROM_FAS &= ~((1<<I11) | (1<<I12) | 
(1<<FAS1)); // 67 % på spole 1 & 2 och låg fas 1 
   break; 
   case 6: 
    STROM_FAS &= ~((1<<I01) | (1<<I11) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2)); // 100 % ström spole 1 och låg fas 1 & 2 
    STROM_FAS |= (1<<I02) | (1<<I12); // 
0 % ström spole 2 
   break; 
   case 7: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I02); // 
67 % ström på spole 1 & 2 
    STROM_FAS &= ~((1<<I11) | (1<<I12) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2)); // 67 % på spole 1 & 2och låg fas 1 & 2 
   break; 
   case 8: 
    STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I11); // 
0 % ström på spole 1 
    STROM_FAS &= ~((1<<I02) | (1<<I12) | 
(1<<FAS1) | (1<<FAS2)); // 100 % på spole 2 och låg fas 1 & 2 
   break; 
   } 
   if ((~KNAPP_NERTRYCKT & KNAPP3) != 0) 
   { 
    delsteg--; 
    if (delsteg < 1) 
    { 
     delsteg = 8; 
    } 
   } 
   else 
   { 
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    delsteg++; 
    if (delsteg > 8) 
    { 
     delsteg = 1; 
    } 
   } 
   break; 
  } 
 }  
 else 
 { 
  TCCR1B &= ~(1<<CS11); 
  STROM_FAS |= (1<<I01) | (1<<I02) | (1<<I11) | (1<<I12);
  
  steg = 0; 
 } 
}  
  
 
 
 
  
int main(void) 
{ 
 initiera(); 
    while(1) 
 {  
  static int state = 0; 
  knapp(); 
  if (kolla_knapp_nertryckt()) 
  { 
   state = 1; 
  } 
  if (!kolla_knapp_nertryckt() && state == 1) 
  { 
   HASTIGHETEN = HASTIGHETEN + HASTIGHETS_OKNING; 
   if (HASTIGHETEN > HOGSTA_HASTIGHET) 
   { 
    HASTIGHETEN = LAGSTA_HASTIGHET; 
   } 
   state = 0; 
  } 
 } 
} 
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Abstract 
This Bachelor thesis is about the process of developing a rangefinder based on ultrasonic 
transducers operating at 40 kHz. Ultrasonic is used in a wide variety of applications, all from 
industrial ultrasonic cleaners to being used in medical care. Even some of nature’s creatures 
use ultrasonic sound waves to communicate. This thesis is mostly about the work to 
measure time with the microcontroller ATmega16. In later sections there is also a part about 
the use of the instrumentation amplifier INA128P and the Schmitt Trigger 74HCT14N. It ends 
with a section of how a second order band pass filter would have been implemented and 
what improvements that could have been done on the circuit. 
 

  



Sammanfattning 
I denna rapport gås processen att ta fram en ultraljudsmätare för att mäta avstånd igenom. 
Ultraljud används inom en rad olika tillämpningar inom såväl industrin som sjukvården, 
dessutom finns det djur som använder ultraljud för att t.ex. kommunicera.  
Rapporten bygger till största del på arbetsgången för att med mikroprocessorn ATmega16 
mäta tiden det tar för ljudet att färdas mellan ultraljudsändare och mottagare som opererar 
på frekvensen 40 kHz. Vidare beskrivs hur den mottagna signalen har behandlats medhjälp 
av instrumentförstärkaren INA128P samt en Schmitt-trigger av modell 74HCT14N. Det ingår 
även en del om hur ett bandpassfilter skulle kunna implementeras för att minska störningar i 
kretsen. Hela rapporten avslutas med reflektioner över vad som skulle kunna förbättras och 
hur den implementation skulle se ut.
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Inledning 
Som en del i kursen Fördjupningsarbete i Mekatronik, MF106X och som en del av 
examensarbete inom maskinteknik på grundnivå så presenteras i denna rapport arbetet med 
att ta fram en avståndsmätare som är baserad på ultraljud. Rapporten går stegvis igenom 
framtagningsprocessen med att ta fram en fungerande prototyp och vilka hinder och insikter 
som har begrundats under arbetets gång. Arbetet är utfört för att tillförskaffa sig kunskaper 
inför senare delar av kursen. 
  



2 
 

Teoretisk fördjupning 
Detta avsnitt är tilldelat ultraljudets definition och bakgrund samt tillämpliga applikationer 
av ultraljud inom så väl industri som sjukvård. 

Ultraljud 

En ung frisk människa kan uppfatta ljudfrekvenser som ligger mellan ca 20 - 20 000 Hz vilket, 
vid en ljudhastighet på 343 m/s, motsvarar våglängder mellan 17,15 m och 1,715 cm. Med 
åldern försämras ofta förmågan att höra högfrekventa ljud. Ljudfrekvenser som är lägre än 
20 Hz brukar kallas för infraljud och frekvenser över 20 000 Hz och uppåt kallas för ultraljud. 
Det finns ingen högsta gräns för vad som betecknas som ultraljud.  
   Beroende på vilken tillämpning man ska ha ultraljud till så används olika frekvenser. Vid 
avståndsmätning i denna rapport används frekvensen 40 kHz då det är väl bortom hörbart 
ljud. Det medför att man kan använda sig av en hög ljudintensitet utan att påverka någon 
människa. Desto högre ljudintensitet medför att man får ett starkare eko att detektera, 
vilket resulterar i längre räckvidd och säkrare resultat. 
   I naturen så använder sig en del djur av ultraljud. Till exempel har man funnit att spökdjur 
använder det för att kommunicera med varandra. Spökdjuren tillhör en liten familj med ca 
tio arter utbredda i övärlden mellan Nya Guinea och det asiatiska fastlandet. Det som är 
speciellt med dessa djur är att de tillhör samma gren på släktträdet som människor och apor 
och dessa djur är de enda i vår gren som använder sig utav ultraljud. Förmågan har 
förmodligen utvecklats för att kunna kommunicera med varandra utan att upptäckas utav 
rovdjur. Kommunikationen sker med frekvenser upp till 91 kilohertz.1 Fladdermöss använder 
istället ultraljud med frekvenser runt 100 kilohertz för att navigera. På samma sätt som 
ekolod fungerar så sänder fladermössen ut ultraljudsignaler och kan med hjälp av dess eko 
orientera sig i rummet. 

Tekniska applikationer av ultraljud 

Ultraljud tillämpas inom en rad applikationer inom såväl industri som vård. Den klassiska 
tillämpningen inom vården är ultraljudsundersökningen med tillämpningen att observera 
foster. Där riktas ultraljudet in i kroppen och genom att ultraljudet delvis studsar på 
vävnadsskillnader så kan man med hjälp av ekot beräkna och visualisera vad som händer på 
insidan av kroppen. Inom industrin användes det bland annat till ultraljudstvättar där 
principen går ut på att skicka ultraljud genom vätska, ofta vatten. I vätskan uppstår då 
mikroskopiska vakuumbubblor som snabbt efter dess uppkomst hastigt dras samman och 
därmed ger upphov till tryckstötar i vätskan. Det är dessa tryckstötar som rengör föremålet.2 
En annan tillämpning är att mäta nivå och flödet på vätskor i ledningar. Ultraljudssensorn 
placeras då i botten av röret och skickar ultraljudspulser som reflekteras mot vätskans yta, 
med vetskap om tiden det tar från puls tills eko kommer tillbaka så kan vätskans nivå 
beräknas baserat på ljudets hastighet i vatten. Vätskans flöde beräknas genom att en 
ultraljudsignal sänds ut i vätskan. När vätskan är i rörelse så returneras ekot med förändrad 
frekvens, den så kallade dopplereffekten, som är proportionerlig mot vätskans 
flödeshastighet. 3 

                                                      
1
 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/spokdjur-talar-med-ultraljud 

2
 http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/ovrigt/ultraljudsrengoring/ultrasonic-cleaner-cd-4800-

p40491#ProductDetailedInformation 
3
 http://www.paab.com/cgi-bin/webbpub-s/ak_webbpub-s.cgi?funk=F&nr=00432&Sprak_ID=sv 
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Problemformulering 
Projektet syftar till att presentera en fungerande handhållen avståndsmätare som använder 
sig av ultraljud för att detektera avstånd. Idén är att bygga enheten komponentvis från 
grunden med lämpliga gränssnitt mellan komponenterna. En enklare variant hade varit att 
använda sig av en färdig modul liknande Parallax’s PING)))™ som är komplett modul med 
sändare och mottagare samt lämplig förstärkning och filtering av signal. Med en PING)))™ så 
hade arbetet främst handlat om kommunikation och gränssnittet mot mikrokontrollen men 
syftet är att förstå och utveckla de komponenter som behövs för att mäta avstånd med 
ultraljud mer än att få bra precisionsmätning. 
   Själva avståndsmätningen utförs genom att ett pluståg av ultraljudssignaler skickas för att 
reflekteras mot ett objekt. Tiden det tar för reflektionen, från att pulsen har skickats, till dess 
att den kommer tillbaka bestämmer avståndet till objektet. 

Krav 
Den kompletta avståndsmätaren ska kunna fungera fristående och vara möjligt att användas 
som en handhållen enhet. Detta innebär att den måste ha egen strömförsörjning och kunna 
presentera det uppmätta resultatet. För tydlighetens skull presenteras resultatet på en 
display. Vidare så vore det önskvärt att avståndsmätaren är simpel att använda. 

Avgränsning 
För att fokusera på avståndsmätningens funktionalitet så utnyttjades en display av modell 
DMC16207 från japanska Optrex med en modifierad version utav drivrutinen ”metio16.h”.4 
Vidare så utvecklades signalförstärkningen med hjälp av en användarvänlig 
instrumentförstärkare istället för att bygga förstärkarsteg med de mer vanliga OP-
förstärkarena. 
  

                                                      
4
 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.281012!/Menu/general/column-content/attachment/metio16.h.txt 
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Utvecklingshjälpmedel 
För att uppnå slutresultatet med en fungerande avståndsmätare så användes diverse 
hjälpmedel i form av fysiska och mjuka hjälpmedel med tillhörande dokumentation till dessa. 
Här nedan gås kort igenom vad som använts i detta projekt. 

Hårdvara 

Själva utvecklingen och testningen av vilka komponenter som skulle ingå i modulen gjordes 
främst på breadboard med utgångspunkt från ett STK500-kort och en Atmel Atmega16 
processor. Testningen utfördes till största del med en scopemeter av modell Fluke 123. 
Testningen bestod av allt från att kontrollera kontakt till att analysera signaler mellan 
komponenter. 

Mjukvara 

All programmering utav mikroprocessorn har gjorts i språket C och programmet Atmel AVR 
Studio 5. Utvecklingen av kretskortet har skett i programmen Multisim 11.0 och Ultiboard 
11.0 från National Instruments. 

Genomförande 
Nedan presenteras alla ingående delar som ingår i avståndsmätaren samt hur dessa 
sammanbinds och kommunicerar med varandra. Vidare redogörs för arbetsgången att 
utveckla avståndsmätaren. 
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Komponenter 

Nedan listas alla komponenter som ingår i den färdiga avståndsmätaren. 
 

Tabell 1. Komponentlista över ingående komponenter i avståndsmätaren. 

Namn Typ Antal 

Atmega16 Mikrokontroll 1 

DMC16207 LCD-display 1 

A3951SW H-brygga 1 

INA128P Instrumentförstärkare 1 

74HCT14N Schmitt trigger 1 

UTR4016 Ultraljudssensor 1 

UTT4016 Ultraljudssensor 1 

TS7805 Spänningsregulator 1 

TS7905 Spänningsregulator 1 

 
Det ingår även kondensatorer och resistorer enligt nedan.  
 

Tabell 2. Dussinkomponenter som ingår i avståndsmätaren. 

Värde Typ Antal 

0,1 µF Kondensator 4 

821 pF Kondensator 1 

10 kΩ Resistor 1 

0,5 Ω Resistor 1 

25 kΩ Resistor 1 

5 Ω Resistor 1 

<20 kΩ Variabel resistor 1 

 
Samt diverse kontaktdon och sockets.  

Ultraljudssensorer 

För att skicka något ljud vars eko går att detektera så inleddes projektet med att via STK500-
kortet skicka en PWM-signal på 40 kHz. PWM-signalen styrdes med Atmega16s inbyggda 
funktion Timer0 och skickades ut på pinnen PB3. Ultraljudssändaren UTT4016 kopplades via 
breadboard till PB3 och jord. Resultatet var att sändaren nu strävade efter att skicka en 
fyrkantsvåg som växlar med 50 % duty cycle mellan noll och fem volt. Denna signal var på 
korta avstånd mätbar om man motställde mottagaren UTR4016 och mätte på dess utgångar. 
Både ultraljudssändaren och mottagaren fungerar som vanliga högtalare/mikrofoner fast 
dessa är specificerade att jobba i 40,0 ±1,0 kHz. Vidare kan man utläsa ur dess datablad5 att 
sändarens ljudintensitet vid 10 volt på ett avstånd av 30 cm är större än 120 dB och att den 
minsta känslighet mottagaren har är mindre än -63 dB.  

  

                                                      
5
 http://www.cpu.com.tw/kh/sensor/uct/pdf/uttr4016.pdf 
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Drivsteg 

För att utnyttja att högtalaren klarar högre spänningar än fem volt testades det att istället 
styra en transistor med PWM-signalen och på så sätt kunna mata högtalaren med en 
fyrkantsvåg som växlade mellan noll och nio volt. Nio volt är valt för att det är praktiskt att 
använda vanliga 6LF22 (9 V) batterier. Efter testande och i strävan att öka ljudintensiteten 
ytterligare byttes senare transistorn mot en H-brygga. Fördelen med H-bryggan är att den 
med PWM-styrningen levererar en signal till högtalaren som växlar mellan positivt 9 volt och 
negativt 9. Den större spänningsskillnaden som nu påverkar membranet i högtalaren gör att 
membranet i varje svängning får en högre amplitud och därmed även högre ljudintensitet.  
   Den H-brygga som valdes var av modell A3951SW vilken är gjord för dubbelriktad 
pulsbreddsmodulerad strömkontroll av induktiva laster. H-bryggan klarar av att leverera 
strömmar upp till 2 ampere och spänning upp till 50 V6, vilket får anses som väl tilltaget. Den 
har även en del ytterligare funktioner som får anses som överflödiga och finns att läsa om i 
produktbladet. Nedan visas H-bryggans pinkonfiguration samt hur den är kopplad där 
HDR1X2 är kontakten till ultraljudssändaren. 

 

 
Figur 1. Kopplingsschema samt pinkonfiguration för H-bryggan A3951SW.7 

 

H-bryggan är kopplad enligt databladet där brake är hög och enable är satt låg, detta gör att 
när phase är hög, respektive låg, så sätts outA och outB växelvis hög och låg. 

Förstärkning 

PWM-signalens reflektion som fångas upp av ultraljudsmottagaren blir kraftigt decimerad i 
förhållande till vad som skickas ut. Signalen som fångas upp är av sinusmodell med 
amplituder runt 1 volt under mycket gynnsamma (nära avstånd) förhållanden och ner till 
enstaka millivolt när längre avstånd mäts upp. För att kunna tolka den signalen på 
mikroprocessorn så behöver den förstärkas upp till processorns logiknivåer. Om insignalens 
amplitud ligger på 1 millivolt så behövs den alltså förstärkas 5000 ggr för att tolkas som en 
klockren etta. För att sköta förstärkningen av signalen valdes en instrumentförstärkare av 
modell INA128P från Burr-Brown. En fördel med denna instrumentförstärkare är att de 

                                                      
6
 Data Sheet A3951SW 

7
 Data Sheet A3951SW 
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interna motstånden är lasertrimmade för extra precision och att man enkelt själv kan välja 
dess förstärkning enligt formeln8 
 

    
    

  
  

 

(1) 

Formeln härleds enkelt ur en stilistisk bild över instrumentförstärkarens innehåll. 

 
Figur 2. Stilistisk bild över INA128Ps innehåll och kopplingar. 

 
Vidare kan man se i databladet på dess stegsvar att vid en förstärkning på 100 gånger så 
ligger bandbredden på 200 kHz, alltså långt över det som behövs för denna tillämpning. Dock 
sjunker bandbredden med ökande förstärkning så för väldigt små signaler så finns det risk 
att instrumentförstärkaren blir för långsam för en 40 kHz signal. Detta är dock inget fenomen 
som uppstått i tester i labbet även när    är satt till strax över 5Ω, som motsvarar en 
förstärkning upp till strax under 10000 gånger. En annan anledning till att det passar bra med 
en INA128P är att den drar bara 700µA i ström när den inte har någon insignal vilket medför 
att den är lämplig för batteridrift. Här har det dock inte tagits i åtanke då förstärkaren 
ständigt matas från ultraljudsmotagaren.  
   För att säkerställa logiska nivåer för processorn att tolka och för att motverka att 
instrumentförstärkaren blir för långsam så introducerade även en inverterande Schmitt-
trigger av modell 74HCT14N. Schmitt-triggern fungerar så att när den når ett visst 
tröskelvärde på spänning så slår den över signalen till hög och när den sjunker under en lägre 
tröskelnivå så blir den låg. Tiden det tar för att göra dessa förändringar är enligt dess 

                                                      
8
 Data Sheet INA128P 
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datablad9 max 34 ns vid en spänningsmatning på 4,5 volt. Jämfört med 40 000 Hz signalen 
vars periodtid är 25 µs inses att det är mer än tillräckligt snabbt. Det positiva tröskelvärdet 
för omslag ligger på 1,5 volt i medeltal för 5 volts matning och det negativa tröskelvärdet 
ligger på 0,92 volt i medeltal för samma matning. Schmitt-triggerns pinkonfiguration och 
logik syns enligt nedan. 

 
Figur 3. Schmitt-triggern 74HCT14Ns pinkonfiguration och logik. 

 
Efter Schmitt-triggern fås nu alltså entydiga signalnivåer att tolka för processorn. 
Kopplingsschemat för mottagardelen ser ut enligt nedan.  
 

 
Figur 4. Förstärkardelen där HDR1X2 är anslutningen till ultraljudsmottagaren, instrument-

förstärkaren INA128P samt Schmitt-triggern 74HCT14N vars signal tolkas på processorns pinne PD6. 
 

Utsignalen från Schmitt-triggern kopplas till processorn via pinnen PD6 som är kopplad till 
Input Capture Register.  

  

                                                      
9
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Display 

För att redovisa resultatet av utförda mätningar behövdes något sätt att kommunicera med 
användaren. Man skulle tillexempel kunna representera avståndet med en ljudsignal och ett 
antal dioder som lyser men för tydligheten och enkelhetens skull valdes att presentera 
resultatet på en display, det medförde även fördelen med att kunna skriva ut felkoder och 
underlätta debuggningen av koden som styr enheten. Displayen av val blev en LCD-display 
DMC16207 från Japanska Optrex. Till den användes en modifierad version av drivrutinen 
”metio16.h”. Modifikationen bestod i att anpassa den till lämpliga pinnar i DDRA och DDRC 
registren. Displayens pinnar ansluts enligt tabellen10 nedan. 
  

Tabell 3. Konfiguration av LCD-displayen DMC16207s pinnar. 

Nummer Nivå (hög/låg) Funktion 

1 - Strömförsörjning (0V, GND) 

2 - Strömförsörjning för logik 

3 - Strömförsörjning, drivning 

4 H/L Registervalssignal 

5 H/L Läs/Skriv-valsignal, H/L 

6 H/L Aktiveringssignal 

7 H/L Data Bus linje/ Ej ansluten vid 4-bits läge 

8 H/L Data Bus linje/ Ej ansluten vid 4-bits läge 

9 H/L Data Bus linje/ Ej ansluten vid 4-bits läge 

10 H/L Data Bus linje/ Ej ansluten vid 4-bits läge 

11 H/L Data Bus linje 

12 H/L Data Bus linje 

13 H/L Data Bus linje 

14 H/L Data Bus linje 

 
  

                                                      
10
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Displayens anslutningar till processorn syns nedan. 
 

 
Figur 5. LCD-displayen DMC16207s socket HDR1X14 samt hur den ansluts till processorn Atmega16. 

 

I Figur 5 noteras att displayen ansluts till en variabel resistans som är <20kΩ och funktionen 
blir att den fungerar för att ändra konstrasten. Det är även en knapp ansluten till 
mikroprocessorn som används för att starta mätning. 
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Drivning 

För att göra enheten handhållen utvecklades en strömförsörjning bestående av bland annat 
två spänningsregulatorer, TS7805 och TS7905. Dessa kopplades till två stycken seriekopplade 
6LF22 (9 V) batterier där mittpunkten mellan dessa valdes som nolla (GND). Enligt schemat 
nedan fås då positivt respektive negativt 9 volt till respektive spänningsregulator. 
 

 
Figur 6. Kopplingsschema över strömförsörjning. 2 st. 6LF22 (9 V) batterier ansluts i serie till HDR1X4 

och matar spänningsregulatorerna TS7805 respektive TS7905. 

 
Ur denna koppling fås då positivt 9 volt till H-bryggan, +5V till all logik och processor och -5V 
till instrumentförstärkaren. 
   För att kunna programera processorn fristående utan att den sitter i STK500-kortet lades 
även en 6-pins ISP-kontakt till. Kontakten ansluts enligt nedan till processorn. 
 

 
Figur 7. ISP-kontakt för att möjligöra programmering på fristående processor. 
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Kretskort 

När utvecklingen av de inbördes delarna som behövdes för att ett fristående system skulle 
fungera på breadboarden började utvecklingen utav ett kretskort i Ultiboard 11.0. Resultatet 
blev enligt nedan. 
 

 
Figur 8. Komplett enkelsidigt kretskort med samtliga ledningar dragna. 
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Den fysiska prototypen monterad och klar syns i bilden under. 
 

 
Figur 9. Färdig prototyp av avståndsmätaren. 
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Programmering 

Strukturen i själva programmet som mäter avstånd är väldigt simpelt. Det bygger i princip på 
att skicka en PWM-puls och vänta tills dess reflektion kommer tillbaka, tiden det tar för 
signalen översätts därefter till ett avstånd. Schematiskt ser programstrukturen ut enligt 
nedan. 

 
Figur 10. Schematisk bild över programeringens struktur. 

 

All signalhantering sker med hjälp av interrupts. PWM-signalen stänger av sig själv efter att 
den har skickat tio stycken perioder. För att förhindra att detektera signalen som går rakt 
över från sändaren till mikrofonen fördröjs aktiveringen av timer1s interrupt tills en stund 
efter att PWM-signalen stängts av. Därefter väntar Timer1 på interrupt från antingen 
räknaren når sitt maxtal eller att det blir hög signal på PD6 (ICP1). Vid hög signal på PD6 så 
läses timer1s värde av och omvandlas till avstånd för att skrivas ut på displayen. Efter utskrift 
nollställs räknare och interrupts, detta sker både vid lyckad mätning och då den inte 
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uppfattade något reflekterad signal. Efter detta är programmet redo och väntar på ny 
knapptryckning för att göra allt igen. 

Reflektioner 
Detta avsnitt handlar om problem som uppstått under arbetets gång och vilka åtgärder som 
skulle kunna vidtas för att förbättra funktionaliteten på avståndsmätaren. 

Breadboard 

Utveckling på breadboard har sina fördelar i att det är enkelt att testa nya funktioner och 
alternativa kopplingar/komponenter. Under testandet och utvecklingen av förstärkningen 
användes främst en kontinuerlig fyrkantsvåg. Med kontinuerlig signal och fysiskt 
säkerställande om att signalen inte gick rakt över ultraljudssensorerna så uppmätes mycket 
goda avståndsegenskaper med detektion på människor från ca 3 meters avstånd. Arbetet 
gick då över till att ta tid på signales färdväg. Med kortare PWM-signaler om ca 10-20 
perioder blev räckvidden istället mycket begränsad samt att hela systemet blev mycket mer 
känsligt för störningar trots att sändardel och mottagare var byggda på separata 
breadboards. De mätvärden som presenterades på avståndet varierade kraftigt mellan 
mätningar, uppskattningsvis att det skilde sig ca 15 %. För att råda bot på detta byggdes ett 
andragradens bandpassfilter som installerades innan instrumentförstärkaren. Filtret byggdes 
enligt ”Multiple Feedback Topology” med tillhörande ekvationer11. 

 
Figur 11. Multiple Feedback Topology bandpassfilter.  

 

Kapacitanserna valdes till 5,6 nF i enlighet med litteraturen och ekvationerna för att 
bestämma filtrets egenskaper löd 
 

   
 

    
 

(2) 

 
   

  
    

 
(3) 

 
   

     
      

 
(4) 

 
där bandpassets mittfrekvens    valdes till 40 kHz, dess s.k. kvalitétsfaktor   till 1 för att 
göra ett lite snällare filter som inte skär skarpt i frekvenserna runt 40 kHz. Förstärkningen 
   valdes till -1 för att undvika att filtret skulle bli ostabilt. Detta resulterade i att 

                                                      
11

 http://www.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf 
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motstånden   = 1,42 kΩ,   = 710 Ω och   = 710 Ω valdes. Som OP-förstärkare användes en 
CA3140E. Tyvärr så gav filtret magert resultat och störningar och svajande mätningar bestod. 
Därför implementerades aldrig filtret på det slutgiltiga kretskortet. Efter tester på det 
fristående kretskortet så märktes ändå en stor förbättring i mätprecision där variationen nu 
ligger <4% uppskattningsvis. Förmodligen har det separata kretskortet mycket bättre 
elektrostatiska egenskaper. 

Programmering 

För att förbättra mätningarnas precision kan programmet som körs utvidgas med att den kör 
flera varv i slingan som startar mätningen och nollställer. Istället för att skriva ut värdet varje 
knapptryck så går den ett antal varv där den sparar resultaten och presenterar ett 
medelvärde istället, fördelaktigt skulle även vara att man då presenterar hur mycket värdena 
skiljer sig från varandra för att på sätt veta mer om tillförlitligheten av mätningen. Vidare kan 
man experimentera med hur lång puls, d.v.s. hur många perioder, man vill skicka ut mot 
vilket minsta avstånd man vill kunna mäta, med fler pulser verkar chansen att detektera 
reflektioner öka. 
 

Slutsats 
Den byggda prototypen kan trotts allt detektera skillnader i avstånd dock är dess räckvidd i 
nuläget väldigt begränsad, det har ej heller funnits tid till att kalibrera avståndsmätningen så 
det är svårt att uppskatta hur exakt den är. Om det fanns tid att göra om prototypen så 
skulle jag testa med att istället ha två instrumentförstärkare där båda då kan ha lite lägre 
förstärkning, detta för att undvika nackdelar som uppstår vid för hög förstärkning.  Jag skulle 
även då testa att filtrera signalen mellan dem. Skulle även testa att koppla in signalen mellan 
mottagaren och instrumentförstärkaren lite annorlunda med en krets för att ta hand om 
förspänningsströmmar som kan uppstå.



 

Bilagor 

I. Kopplingsschema 

 



 

II. Använda portar på Atmega16 

 

Port Funktion 

PB3 PWM-signal 

PB5 MOSI ISP 

PB6 MISO ISP 

PB7 SCK ISP 

notReset Reset 

VCC VCC 

GND GND 

PD6 ICP1 Input Capture 

PD7 Switch 

PC0 Display 

PC1 Display 

PC4 Display 

PC6 Display 

PC7 Display 

AGND GND 

PA7 Display 

PA6 Display 

PA5 Display 

PA4 Display 

PA3 Display 

PA2 Display 

 
  



 

III. C-kod 

main.c 

/* 
 * main.c 
 * 
 * Created: 2012-03-21 10:45:12 
 *  Author: Johan Landerholm 
 */  
 
#define F_CPU 8000000UL   
 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include "display.h" 
#include "avstand.h" 
 
volatile int pwm_number; 
 
ISR(TIMER0_COMP_vect) //Handles ultrasonic burst. 
{ 
 PORTB^=(1<<3); 
 pwm_number++; 
 if (pwm_number>21) 
 { 
  dead_pwm(); 
  pwm_number=0; 
 } 
} 
 
ISR(TIMER1_CAPT_vect ) //Timer Capture routine. Senses echo of pwm burst. 
{ 
 unsigned int count=ICR1; //Saves Timer1's counted value. 
 clear_disp(); 
 move_cursor(2,1); 
 dprintf("Räknare %u", count); 
  
 reset_counter(); 
} 
 
ISR(TIMER1_OVF_vect) //Handles when no echo from the ultrasonic burst is detected. 
{ 
 //write to display that an overflow has occurred. 
 clear_disp(); 
 move_cursor(2,1); 
 dprintf("Försök igen"); 



 

  
 reset_counter(); 
} 
 
int main(void) 
{ 
 display_startup(); 
 initiate_out_input(); 
 sei(); 
    while(1) 
    { 
  pwm_number=0; 
   
        while ((PIND&0b10000000) == 0b00000000) //wait for button press. 
        { 
   for (int i=0;i<30;i++) //delay between measurments. 
   { 
    _delay_ms(10); 
   } 
    
   initiate_pwm();  
    
   start_counter(); 
    
   for (int i=0;i<3;i++)  //safegaurd to detect real echos. 
   { 
    _delay_us(99); //4*99=396 us vilket 
mostvarar 13,6 cm. 
   } 
    
   //enable interrupt  
   TIMSK=(1<<TICIE1) | (1<<TOIE1); 
    
        }  
    } 
} 
 
void initiate_pwm(void) 
{ 
 /*========Initiate Timer0 for OC0 signal.========== 
 Set clear timer on compare match (CTC). no prescale, toggle on compare 
match. 
 frequency = 40000 hz */ 
 TCCR0= (1<<WGM01) | (1<<CS00); 
 OCR0=103; //calculated value to set frequency 40 kHz. 
 TIMSK=(1<<OCIE0); 
 TIFR=(1<<OCF0); 



 

} 
void initiate_out_input(void) 
{ 
 //==========Initiate outputs/inputs==========//   
 DDRB|=0b00001000; //OC0 (PB3) set to output. 
 PORTB=0x00; // 
 DDRD&=0b00111111; //ICP1 (PD6) set to input, and PD7 set to input. 
 PORTD=0xFF; //pull-ups. 
} 
void start_counter(void) 
{ 
 /*==========Configure Timer1 for Input Capture====== 
 Capture on rising edge (ICES1=1), Clock Select Clk/1024, Input Capture 
Interrupt Enable. Overflow interrupt */ 
 TCNT1=0x0000; 
 TCCR1A=0x00; 
 TCCR1B= (1<<CS11) |(1<<ICES1); 
 TIMSK=0x00; 
} 
void dead_pwm(void) 
{ 
 //=========Stop pwm-signal from OC0-pin.=========== 
 TCCR0=0x00; 
 TIMSK=0x00; 
 TIFR=0x00; 
} 
void display_startup() 
{ 
 //==========Initiate display and write startup message.======== 
 init_disp(); 
 clear_disp(); 
 move_cursor(1,1); 
 cursor_on(); 
 dprintf("Start tryck på"); 
 move_cursor(2,1); 
 dprintf("knapp för mätning"); 
} 
void reset_counter() 
{ 
 //=========reset counter=================== 
 TCNT1=0x0000; 
 TCCR1A=0x00; 
 TCCR1B=0x00; 
 TIMSK=0x00; 
} 
 



 

avstand.h 

/* 
 * avstand.h 
 * 
 * Created: 2012-05-04 10:32:02 
 *  Author: Johan 
 */  
 
 
#ifndef AVSTAND_H_ 
#define AVSTAND_H_ 
 
 
void initiate_pwm(); 
void initiate_out_input(); 
void start_counter(); 
void dead_pwm(); 
void display_startup(); 
void reset_counter(); 
 
 
#endif /* AVSTAND_H_ */ 
 

display.h 

//**************************************************************************
** 
// This file contains the implementation of the LCD-driver 
// By: Fredrik Roos, Ulf Carlsson, Peter Lonnqvist   
  
// Copyright: 1999 
// Modified by Tobias Lundberg 01-12-06 for use with MET-Labkort ver. 1  
// Modified by Martin Grimheden 2002-01-12, now for use instead with MET-Labkort ver. 2 
// This version for AVR mega16 ..  
// Modified by Martin Grimheden 2012-01-05, updated to work with new generation of lcd 
displays 
//**************************************************************************
** 
 
//******************Modified by Johan Landerholm 2012-03-19, Set display on PORTA & 
PORTC. 
 
#include <avr/io.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdarg.h> 
 
void init_disp(void); 



 

void clear_disp(void); 
void move_cursor(int row,int col); 
void scroll_left(void); 
void scroll_right(void); 
void scroll_home(void); 
void cursor_on(void); 
void cursor_off(void); 
void dprintf(char *format, ... ); 
void dprint_x2(char upline[],char lowline[]); 
char read_keyboard(void); 
 
#define PB_LCD_PINS 0xFC 
#define PD_LCD_PINS 0xD3 
#define PB_LCD_DATA_PINS 0xFC 
#define PD_LCD_DATA_PINS 0xC0 
#define PD_E 0 
#define PD_RS 4 
#define PD_RW 1 
 
// COmmands 
#define SET_DATA  0x30 
#define LCD_OFF  0x08 
#define LCD_CLEAR  0x01 
#define SCROLL_HOME 0x02 
#define SCROLL_OFF  0x06 
#define SCROLL_LEFT 0X18 
#define SCROLL_RIGHT 0X1C 
#define CURSOR_ON 0X0F 
#define CURSOR_OFF 0X0C 
  
//**************************************************************************
** 
// @Function      void _LCD_Init(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function initializes the IO component. It effects all 
//                necessary configurations of the SFR, depending on the selected 
//                operating mode. 
//                Note: 
//                Only those pins that are initialized are used as general IO. 
//                If the alternate function of a pin is used, this pin is 
//                initialized in the initialization function of the peripheral. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void _LCD_Init(void) 



 

{ 
 DDRA |=PB_LCD_PINS;  // set direction for PORTA pins 2-7 as 
output  
 DDRC |=PD_LCD_PINS;  // set direction for PORTC pins 
0,1,4,6,7 as output 
} 
 
//**************************************************************************
** 
// @Functions  Read/Write, RS, Enable, Clear_data, Write_data 
//**************************************************************************
** 
void RW_lcd(int value)  
{ 
 if(value==1){PORTC |= 1<<PD_RW;} 
 else{PORTC &= ~(1<<PD_RW);} 
} 
 
void RS_lcd(int value)  
{ 
 if(value==1){PORTC |= 1<<PD_RS;} 
 else{PORTC  &= ~(1<<PD_RS);}  
} 
 
void Enable_lcd(int value)  
{ 
 if(value==1){PORTC |= 1<<PD_E;} 
 else{PORTC &= ~(1<<PD_E);} 
} 
 
void Clear_data_lcd(void) //Set PORTA.2-7 and PORTC.6-7 to 0 
{ 
 PORTA &= ~PB_LCD_DATA_PINS; 
 PORTC &= ~PD_LCD_DATA_PINS; 
} 
 
void Write_data_lcd(unsigned int byte) 
{ 
 unsigned int slask = 0; 
 slask = (byte & ~PB_LCD_DATA_PINS); // Pick bits 0x03 = 0b00000011 
 PORTC |= slask<<6; // Output to bits 0xC0 of PORTC 
 slask = (byte & PB_LCD_DATA_PINS); // Pick bits 0xFC = 0b11111100 
 PORTA |= slask;  
} 
 
//**************************************************************************
** 



 

// @Function      void PAUSE_lcd(unsigned int time) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   delay function, delays aprox. ????. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void PAUSE_lcd(unsigned int time)    
{                       
 unsigned int i; 
 // Reduce delay since AVR is slow  
 // -- Ola la in detta för att få lite fart på displayen.  
 // Bör fixas snyggare förstås. Ingen tid för det nu... 
// if (time>20) time = time>>4; 
 for(i = 0; i < time; i++); 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function    void busy_check_lcd(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function checks if LCD display is busy executing command. 
//  
// Modified by Martin G on 2012-01-05 to work with new generation of LCDs 
// 
//**************************************************************************
** 
                     
void busy_check_lcd(void) 
{ 
/*unsigned int busy = 1; 
 
RW_lcd(1); 
RS_lcd(0); 
PAUSE_lcd(10); 
DDRA &= 0b01111111; //D7 = input 
Enable_lcd(1); 
PAUSE_lcd(30); 
while(PINA&&0x80!=0x80){ 
Enable_lcd(0); 
PAUSE_lcd(30); 
Enable_lcd(1); 
PAUSE_lcd(30); 
} 



 

DDRA|=0b10000000; //D7 output 
*/ 
PAUSE_lcd(300);  // wait tas time > 140ns 
 
} 
 
  
 
//**************************************************************************
** 
// @Function    void LCD_command(int) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function sends commands to LCD display. 
// 
//**************************************************************************
** 
    
                  
void LCD_command(unsigned int byte) 
{ busy_check_lcd();  // check if LCD display is busy executing 
command 
 RW_lcd(0); 
 RS_lcd(0); 
 PAUSE_lcd(1);  // wait tas time > 140ns 
 Enable_lcd(1); 
 Clear_data_lcd();  // set port2,3 data register P2.12-
15,P3.0-3 as 0 
 Write_data_lcd(byte); 
 PAUSE_lcd(3);  // wait PWeh time > 450ns 
 Enable_lcd(0); 
 PAUSE_lcd(3);   // wait tcyce time > 500ns (including 
the above delays to make > 1000 ns) 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function    void LCD_char(char) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function print a single char on LCD display. 
//    (at current cursor position) 
//    (cursor position is automatically updated) 
//  
//**************************************************************************
** 



 

 
void LCD_char(char byte) 
{ 
 switch(byte)   // translate 'åäöÅÄÖ' to CG-RAM ADDRESSES 
 { 
  case('å'):byte=0x00; break; 
  case('ä'):byte=0x01; break; 
  case('ö'):byte=0x02; break; 
  case('Å'):byte=0x03; break; 
  case('Ä'):byte=0x04; break; 
  case('Ö'):byte=0x05; break; 
 } 
 busy_check_lcd();  // check if LCD display is busy executing 
command 
 RW_lcd(0); 
 RS_lcd(1); 
 PAUSE_lcd(1);  // wait tas time > 140ns 
 Enable_lcd(1); 
 Clear_data_lcd();   
 Write_data_lcd(byte); 
 PAUSE_lcd(3);  // wait PWeh time > 450ns 
 Enable_lcd(0); 
 PAUSE_lcd(3);   // wait tcyce time > 500ns (including 
the above delays to make > 1000 ns) 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function    void LCD_moveto(int row,int col) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function moves cursor to specified row and column. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void move_cursor(int row,int col) 
{ 
 LCD_command(128+(row-1)*0x40+col-1); 
} 
 
  
//**************************************************************************
** 
// @Function    void LCD_print(char[],char[]) 
// 



 

//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function prints the two strings on LCD display. 
//    (prints from beginnig of each line, 
//    nomatter where cursor is positioned before this command) 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void dprint_x2(char upline[],char lowline[]) 
{ 
 int n; 
 LCD_command(LCD_OFF);     
 LCD_command(LCD_CLEAR);   
 LCD_command(SCROLL_HOME); 
 LCD_command(SCROLL_OFF);  
 n=0; 
 while(upline[n]!='\0') LCD_char(upline[n++]); // UPPER LINE OUT 
 move_cursor(2,1);    // GO TO 
2nd ROW 
 n=0; 
 while(lowline[n]!='\0') LCD_char(lowline[n++]); // LOWER LINE OUT    
 LCD_command(0xC);    // LCD ON 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function    viod LCD_print(char[]) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function prints the strings on LCD display. 
//    (prints from from current curser position) 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void LCD_string(char line[]) 
{ 
 int n; 
 n=0; 
 while(line[n]!='\0') LCD_char(line[n++]); // LINE OUT 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void Init_disp(void) 



 

// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function initializes the LCD display. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void init_disp(void) 
{ 
 int n; 
 _LCD_Init(); 
/* PAUSE_lcd(30000);        // WAIT FOR > 15 ms              
 PAUSE_lcd(30000); 
 PAUSE_lcd(30000); 
 PAUSE_lcd(30000); 
 PAUSE_lcd(30000); 
 PAUSE_lcd(30000); 
*/ for(n = 1; n <= 3; n++) 
 { 
  RS_lcd(0); 
  RW_lcd(0); 
  PAUSE_lcd(100);  // wait tas time > 140ns 
  Enable_lcd(1); 
  PAUSE_lcd(300);  // wait PWeh time > 
450ns 
  Clear_data_lcd(); 
 
  PORTA |= SET_DATA;   
   
  PAUSE_lcd(300);  // wait PWeh time > 
450ns 
  Enable_lcd(0); 
  PAUSE_lcd(300);       // WAIT FOR > 5 ms               
 } 
 LCD_command(0x38);              // FUNCTION SET 
 LCD_command(0x08);              // DISPLAY OFF 
 LCD_command(0x01);              // DISPLAY CLEAR 
 LCD_command(0x06);              // ENTRY MODE 
 LCD_command(0x0F);              // DISPLAY ON 
 LCD_command(0x40);              // SET ADDRESS CG-RAM 
 PAUSE_lcd(300);        // WAIT FOR > 5 ms               
 
 LCD_char(0x04);   // DEFINITION OF '†' 
 LCD_char(0x00); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x01); 
 LCD_char(0x0F); 



 

 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x0F); 
 LCD_char(0x00); 
 
 LCD_char(0x0A);   // DEFINITION OF '„' 
 LCD_char(0x00); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x01); 
 LCD_char(0x0F); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x0F); 
 LCD_char(0x00); 
 
 LCD_char(0x0A);   // DEFINITION OF '"' 
 LCD_char(0x00); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x00); 
 
 LCD_char(0x04);   // DEFINITION OF '•' 
 LCD_char(0x00); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x1F); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x00); 
 
 LCD_char(0x0A);   // DEFINITION OF 'Ž' 
 LCD_char(0x00); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x1F); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x00); 
 
 LCD_char(0x0A);   // DEFINITION OF '(tm)' 
 LCD_char(0x00); 
 LCD_char(0x0E); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x11); 
 LCD_char(0x0E); 



 

 LCD_char(0x00); 
 
 move_cursor(1,1);  // MOVE CURSOR TO START (set 
address to dd-ram) 
 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void LCD_clear(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function clears the LCD display. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void clear_disp(void) 
{ 
 LCD_command(LCD_CLEAR); 
 PAUSE_lcd(800);        // WAIT FOR > 5 ms               
 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void scroll_left(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function scrolls the LCD display to the left. 
//    (this function must be called repeatadly to scroll) 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void scroll_left(void) 
{ 
    int i; 
    LCD_command(SCROLL_LEFT);  
 for(i = 0; i < 30; i++) PAUSE_lcd(200); 
 
} 
 
 



 

//**************************************************************************
** 
// @Function      void scroll_right(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function scrolls the LCD display to the right. 
//    (this function must be called repeatadly to scroll) 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void scroll_right(void) 
{ 
    int i; 
    LCD_command(SCROLL_RIGHT); 
    for(i = 0; i < 30; i++) PAUSE_lcd(200); 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void scroll_home(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function resets the LCD display position after scrolling. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void scroll_home(void) 
{ 
    LCD_command(SCROLL_HOME);          // SCROLL HOME 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void cursor_on(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function sets the cursor to be displayed and the  
//     character above to blink. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void cursor_on(void) 



 

{ 
    LCD_command(CURSOR_ON);  
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void cursor_off(void) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function sets the cursor not to be displayed. 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void cursor_off(void) 
{ 
    LCD_command(CURSOR_OFF); 
} 
 
 
//**************************************************************************
** 
// @Function      void dprintf(char *format, ... ) 
// 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// @Description   This function prints a float, int, char, unsigned int 
//                with the same syntax as printf() 
// 
//**************************************************************************
** 
 
void dprintf(char *format, ...) 
{ 
  char text[20]; 
  va_list ap; 
  char *p, *sval;  
  char cval; 
  int ival; 
  unsigned int uval; 
  double dval; 
  long int lival; 
  va_start(ap, format); 
  for (p = format; *p; p++) 
  { 
      if(*p != '%') 
      { 



 

   LCD_char(*p); 
   continue; 
  } 
      switch (*++p) 
      { 
       case 'i': 
          ival = va_arg(ap, int); 
          sprintf(text, "%i", ival); 
          LCD_string(text); 
          break; 
       case 'f': 
          dval = va_arg(ap, double); 
          sprintf(text, "%.2f", dval); 
          LCD_string(text); 
          break; 
       case 's': 
          for (sval = va_arg(ap, char *); *sval; 
sval++) 
    LCD_char(*sval); 
          break; 
       case 'c': 
          cval = va_arg(ap, int); // Fix here. 
compilator complains if char is passed 
          LCD_char(cval); 
          break; 
       case 'u': 
          uval = va_arg(ap, unsigned int); 
          sprintf(text, "%u", uval); 
          LCD_string(text); 
          break;   
       case 'l': 
          lival = va_arg(ap, long int); 
          sprintf(text, "%li", lival); 
          LCD_string(text); 
          break; 
         
       default: 
    LCD_string("SYN ERROR"); 
    break; 
       } 
 }   
    va_end(ap);  
} 
 
 
/****************************************************/ 
// Keyboard-driver modified for met-AVR 0602 - AK 



 

// Called by for instance y=read_keyboard(); 
 
// Functions 
char read_keyboard(void) 
{ 
 unsigned char _value;  
 _value = PINA; 
 _value=_value>>3; 
    _value = ~_value&0x0f; 
      
 switch(_value) 
  { 
   case(15): _value='1';break;  
   case(14): _value='2';break;  
   case(13): _value='3';break;  
   case(11): _value='4';break;  
   case(10): _value='5';break;  
   case(9) : _value='6';break;   
   case(7) : _value='7';break;   
   case(6) : _value='8';break;   
   case(5) : _value='9';break;   
   case(3) : _value='*';break;   
   case(2) : _value='0';break;   
   case(1) : _value='#';break; 
  } 
  return _value; 
 
} 
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Abstract 
This project aimed to create a Web server for control of mechatronic systems. The Web server 

was built on the hardware Ethernut 1.3 Rev H. The server would control the traffic lights and 

pedestrians crossing. The traffic lights had two possible signals each, red or green. A Button 

to symbolize emergency vehicles was also created. This was done to test the functionality of 

the web server. With the help of the web server one could now control when the traffic lights 

would change, if it were a pedestrian or a car. 

The hardware worked well to control the simple mechatronic system via Ethernet. For tougher 

systems requires more microprocessors to process control files for the mechatronic systems. 
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Sammanfattning 
Detta projekt syftade till att skapa en webserver för styrning av mekatroniska system. 

Webservern byggdes på hårdvaran Ethernut 1.3 Rev H. Servern skulle styra ett trafikljus och 

ett övergångsställe båda med två möjliga signaler, röd eller grön. Dessutom skapades en 

knapp för att symbolisera utryckningsfordon. Detta gjordes för att kunna testa funktionaliteten 

hos webservern. Med hjälp av webservern kunde man nu styra när trafikljusen skulle ändras, 

om det kom en fotgängare eller en bil.  

Hårdvaran fungerade bra för att styra ett enklare mekatroniskt system via Ethernet. För 

svårare system krävs det fler mikroprocessorer för att kunna behandla styrfiler för de 

mekatroniska systemen. 
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1 Innehåll 
 

Det har blivit alltmer efterfrågat att kunna fjärrstyra sina mekatroniska enheter t.ex. 

damsugare, värmepumpar, lampor etc. Då det finns minst en dator i varje hem är det lämpligt 

att denna typ av fjärrstyrning ska kunna ske med hjälp av en dator. Dagens datorer är 

utrustade med allt från trådlösa protokoll som Bluetooth, IR och WIFI till trådbundna som 

t.ex. Ethernet. Det är intressant att kunna styra dessa enheter från långt håll och därför är de 

internetbaserade alternativen intressanta. I det här projektet har Ethernetalternativet 

analyserats, vilket kräver en trådbunden kontakt mellan den mekatroniska enheten och en 

router som gör det möjligt att trådlöst, var som helst i världen, via WIFI komma åt och styra 

enheten.  

Projektet har gått ut på att upprätta en webserver på hårdvaran Ethernut v 1.3 rev H, vilket är 

ett kretskort med en Ethernet modul. Webservern lagras på hårdvaran och körs därifrån. Via 

hårdvaran har man sedan möjlighet att koppla på olika mekatroniska enheter. Webservern 

kommer att styra ett trafikljus som kan visa rött eller grönt samt ett ljus vid ett övergångsställe 

som också visar rött eller grönt. 
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2 Teknisk Fördjupning 

2.1 Ethernet 

Ethernet är en av de vanligaste typerna av lokala nätverk men det finns olika standarder. När 

det gäller hårdvaran Ethernut 1.3 rev H, har den IEEE 802.3 [4] som standard vilken även är 

den vanligaste standarden i dagens datamaskiner. Ethernet kan själv inte skapa ett nätverk 

utan måste använda sig av ett annat protokoll som t.ex. TCP/IP. Ett problem med Ethernet är 

att datorer som vill ha access måste tävla om access med andra datorer i nätverket och det är 

inte säker att de kommer att få access direkt. När två datorer försöker att skicka meddelanden 

samtidigt stannar båda upp och väntar sedan en slumpmässigt lång tid innan meddelandet 

skickas på nytt.  På så sätt kan man säga att beroende på vilken väntetid datorn genererar så 

får datorerna olika prioritet. 

Ethernet använder sig av en gemensam kanal för att skicka information, varje gång en enhet 

skickar information så innehåller den minst MAC-adressen samt källa och slutadresser till 

vilken enhet som datorn ska skicka till. 

Ethernet kan idag komma upp i mycket höga hastigheter, ända upp till 10 Gbit.[1]  

2.2 MAC-lager (media access control) 

När data sänds så är det MAC-lagret som tar hand om det från LLC (link-lagret). 

Ett meddelande som skickas via Ethernet är uppbyggt så här 

1. Inledning – 7 byte, varje byte har ett mönster, varannan etta varannan nolla, enheterna 

i nätverket använder den här inledningen till att synkronisera sina klockor och när de 

ska skicka information. 

2. Start värde, 1 byte – ensam byte eller oktett av 10101011 

3. Måladress – 6 byte 

4. Sändningsadress – 6 byte, 

5. Längd – 2 byte 

6. Data (LLC, Logic link layer)-46 till 1500 byte 

7. Felsökarkod (CRC) – 4 byte 

8. Delay – 96bits 
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2.3 Olika typer av Ethernet 

Det finns 6 olika typer av Ethernet,  

 “Standard, or thick-wire, Ethernet (10BASE5) ” 

 “Thinnet, or thin-wire Ethernet, or Cheapernet (10BASE2) ” 

 “Twisted-pair Ethernet (10BASE-T) ” 

 “Optical fibre Ethernet (10BASE-FL)” 

 “Fast Ethernet (100BASE-TX and 100VG-Any LAN) ” 

 “Gigabit Ethernet (1000BASE-SX, 1000BASE-T, 1000BASE-LX and 1000BASE-CX) ” 

På Ethernut 1.3 rev H sitter en Ethernetmodul av typ 10BASE-T, vilket betyder att den har en 

maximal överföringshastighet på 10 Mbit/s.[1] 

2.4 Omvärldsanalys 

Ethernet är den vanligaste typen av Lan-nätverk för alla världens dataanvändare[1]. Och 

standarderna utvecklas ständigt, just nu är det på gång med 100 Gbit.[2] 

3 Metod och resultat 
Genom en litteraturstudie har information om hårdvaran och c-programmering inhämtats. 

Som främsta hjälpmedel har hårdvarans officiella hemsida och tillhörande wikisida[4] 

använts. Dessutom har tidigare rapporter varit till hjälp både för rapportstruktur och som 

hjälpmedel vid framtagandet av webservern. 

3.1 Programvaran 

Programkoden till webservern är baserade på en modifierad version av c-programmering. För 

att kompilera koden har programmet WinAvr [6] använts och dessutom har en makefil laddats 

ner från Ethernuts officiella websida[7]. Makefilen ser till att rätt bibliotek hämtas och att rätt 

filer skapas vid kompileringen. Dessutom har programmet Nut/OS hämtats från Ethernut-

hemsidan[3]. Nut/OS är ett program som skapar ett hårdvaruspecifikt kodbibliotek på datorn, 

dessutom kopplas den samman med c-kompilatorn. Ett referensbibliotek har används för att 

förstå funktionerna[5]. För att få över filerna till hårdvaran har AVR studio 4[8] och en 

JTAG-adapter använts. Som hjälp för att lära sig html har programmet web page maker 

använts[9]. Ett flödesschema för programmet kan ses i Figur 1 och websidan kan ses i Figur 

2. 
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Figur 1 - Flödesschema för webservern 

 

Figur 2 - Websidan 
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3.2 Hårdvaran 

Hårdvaran består av en kretskort med 10BASE-T Ethernet modul, Atmega 128 processor och 

flashminne, utöver det finns även JTAG och seriell kommunikation samt ett flertal olika 

portar.[7] 

Dessutom har ett kretskort med 4 ledlampor, ett 470 ohms motstånd och en switch gjorts, se 

Figur 3. De portar som har använts från Ethernetkortet kan ses i Tabell 1. Kretskortet har 

tagits fram i programmet NI Multisim.  En Färdig figur med ethernetkort och stand-alone 

system kan ses i Figur 4. 

 

Figur 3 - Kretskort för stand-alone systemet 

 

 

Egenskap Port Portnr 

Grönt trafik/ Rött 

fotgängare (vid hög 

bit) 

 

PB4 53 

Grönt fotgängare / 

Rött trafik (vid hög 

bit) 

PB6 51 

Knapp för 

utryckningsfordon 

PB2 49 

Jord GND 5-8 
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Spänning VCC 3-4 
Tabell 1 - Portar på Ethernetkortet 

 

Figur 4 - Ethernetkortet med stand-alone enheten 
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4 Problem/lärdomar 
Problem som har uppstått har främst haft att göra med hårdvarans kapacitet. Med endast en 

mikroprocessor och ett flashminne har det varit svårt att konstruera svårare program där flera 

program arbetar samtidigt. Det hade varit möjligt med fler mikroprocessorer och det hade 

kunnat ge ett bättre resultat och en bättre funktionalitet för trafikljuset.   

5 Slutsatser och diskussion 
Hårdvaran fungerade bra för att styra enklare mekatroniska system via Ethernet. För svårare 

system krävs det fler mikroprocessorer för att kunna behandla styrfiler för det mekatroniska 

systemet.  

Det hade även varit intressant att undersöka om det fanns möjlighet att skicka information 

även i motsatt riktning, dvs. utan att websidan har begärt det, men denna studie sträckte sig 

inte så långt. 

 

När det gäller själva websidan skulle det ha varit intressant att testa om man kunde uppdatera 

sidan utan att behöva ladda om hela sidan. Med hjälp av Asynchronous java script skulle det 

vara möjligt.  
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Bilaga A – Programkod 

Httpserv.c 

 

#include <stdint.h> 
#include <stdio.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <sys/confnet.h> 
#include <dev/board.h> 
#include <arpa/inet.h> 
#include <net/route.h> 
#include <pro/httpd.h> 
#include <util/delay.h> 
#include "Trafikljus.h" 
 
//Definierar nätverksdata 
#define My_IpAdress "192.168.0.2" 
#define My_NetMask "255.255.255.0" 
#define My_Mac { 0x00, 0x24, 0x01, 0x8D, 0x73, 0x7F} 
#define My_Gateway "192.168.0.1" 
 
 
// deklarerar functioner 
int trafikljus = 1; 
int fotgangare_kommer(FILE *stream, REQUEST *req); 
int bil_kommer(FILE *stream, REQUEST *req); 
int start(FILE *stream, REQUEST *req); 
int utryckningsfordon(FILE *stream, REQUEST *req); 
 
int main(void) 
{ // aktiverar portar 
    portar(); 
 // anpassar nätverksinställningarna 
    uint8_t mac[6] = My_Mac; 
    uint32_t ip_addr = inet_addr(My_IpAdress); 
    uint32_t ip_mask = inet_addr(My_NetMask); 
 uint32_t ip_gate = inet_addr(My_Gateway); 
 
    // Registrerar erthernetenheten 
    NutRegisterDevice(&DEV_ETHER, 0, 0); 
    // Konfigurerar nätverksinställningar 
    NutNetIfConfig(DEV_ETHER_NAME, mac, ip_addr, ip_mask); 
    // Konfigurerar gateway 
    NutIpRouteAdd(0, 0, ip_gate, &DEV_ETHER); 
 
  //Registrerar funktioner som skall användas 
  NutRegisterCgi("start.cgi", start); 
  NutRegisterCgi("bil_kommer.cgi", bil_kommer); 
  NutRegisterCgi("fotgangare_kommer.cgi", fotgangare_kommer); 
  NutRegisterCgi("utryckningsfordon.cgi", utryckningsfordon); 
 
 
    // Registrerar cgi-bin path 
    NutRegisterCgiBinPath("h/"); 
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while(1) 
 { 
        // Skapar TCP-socket 
        TCPSOCKET *socket = NutTcpCreateSocket(); 
        // Väntar på anrop, 80 avser porten 
        NutTcpAccept(socket, 80); 
        // Skapar stream. r+: read and write, b: binär access 
        FILE *stream = _fdopen((int)socket, "r+b"); 
        // Behandlar HTTP-förfrågningar 
        NutHttpProcessRequest(stream); 
        // Avslutar  
        fclose(stream); 
        // Stänger TCP-socket 
        NutTcpCloseSocket(socket); 
    } 
    return 0; 
} 
 
// websidan som ska flashas 
int start(FILE *stream, REQUEST *req) 
{ 
 // används för att konvertera %s till " 
char st[2] = {'"','\0'}; 
 //här kommer html koden och sparas i char vektorer 
static prog_char htmlkod [] = 
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC %s-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN%s>" 
"<html>" 
"<head>" 
"<title>Untitled</title>" 
"<meta name=%sgenerator%s content=%sWeb Page Maker (unregistered version)%s>" 
"<style type=%stext/css%s> " 
"/*----------Text Styles----------*/" 
".ws6 {font-size: 8px;}" 
".ws7 {font-size: 9.3px;}" 
".ws8 {font-size: 11px;}" 
".ws9 {font-size: 12px;}" 
".ws10 {font-size: 13px;}" 
".ws11 {font-size: 15px;}" 
".ws12 {font-size: 16px;}" 
".ws14 {font-size: 19px;}" 
".ws16 {font-size: 21px;}" 
".ws18 {font-size: 24px;}" 
".ws20 {font-size: 27px;}" 
".ws22 {font-size: 29px;}" 
".ws24 {font-size: 32px;}" 
".ws26 {font-size: 35px;}" 
".ws28 {font-size: 37px;}" 
".ws36 {font-size: 48px;}" 
".ws48 {font-size: 64px;}" 
".ws72 {font-size: 96px;}" 
".wpmd {font-size: 13px;font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif;font-style: 
normal;font-weight: normal;}" 
"/*----------Para Styles----------*/" 
"DIV,UL,OL /* Left */" 
"{" 
" margin-top: 0px;" 
" margin-bottom: 0px;" 
"}" 
"</style>" 
 
"</head>" 
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"<body>" 
"<div id=%stext1%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:244px; top:15px; 
width:281px; height:38px; z-index:0%s>" 
"<div class=%swpmd%s>" 
"<div><font class=%sws14%s>Trafikljus med Ethernut</font></div>" 
"</div></div>" 
 
"<div id=%stext3%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:385px; top:203px; 
width:150px; height:90px; z-index:2%s>" 
"<a href=%sfotgangare_kommer.cgi%s><div class=%swpmd%s>" 
"<div><font class=%sws14%s>Gå över gatan</font></div>" 
"</div></a></div>" 
 
"<div id=%stext6%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:219px; top:265px; 
width:193px; height:24px; z-index:6%s>" 
"<a href=%sutryckningsfordon.cgi%s><div class=%swpmd%s>" 
"<div><font class=%sws14%s>Utryckningsfordon</font></div>" 
"</div></a></div>" 
 
 
"<div id=%shr1%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:61px; top:30px; 
width:614px; height:17px; z-index:3%s>" 
"<hr size=2 width=614>" 
"</div>" 
 
"<div id=%stext5%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:147px; top:203px; 
width:150px; height:90px; z-index:5%s>" 
"<a href=%sbil_kommer.cgi%s><div class=%swpmd%s>" 
"<div><font class=%sws14%s>Bil kommer</font></div>" 
"</div></div>" 
 
"<div id=%stext2%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:153px; top:84px; 
width:150px; height:90px; z-index:1%s>" 
"<div class=%swpmd%s>" 
"<div><font class=%sws14%s>Trafikljusets färg: </font></div>" 
"<div><font class=%sws14%s><BR></font></div>"; 
 
static prog_char Gron []= 
"<div><font color=%s#008000%s class=%sws14%s style=%sbackground-
color:#008000;%s>Grön</font></div>" 
"</div></div>"; 
 
static prog_char Rod [] = 
"<div><font color=%s#FF0000%s class=%sws14%s style=%sbackground-
color:#FF0000;%s>Rött</font></div>" 
"</div></div>"; 
 
static prog_char htmlkod2 []= 
"<div id=%stext4%s style=%sposition:absolute; overflow:hidden; left:390px; top:85px; 
width:168px; height:101px; z-index:4%s>" 
"<div class=%swpmd%s>" 
"<div><font class=%sws14%s>Övergångsställe:</font></div>" 
"<div><font class=%sws14%s><BR></font></div>"; 
 
static prog_char slut [] = 
"</body>" 
"</html>"; 
 
// Skickar HTTP-header för html 
NutHttpSendHeaderTop(stream, req, 200, "Ok"); 
NutHttpSendHeaderBottom(stream, req, "text/html", -1); 
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// Skickar html-koden 
fprintf_P(stream, htmlkod, st, st, st, st, st, st, st, 
           st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, 
            st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, 
             st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st, 
              st, st, st, st, st, st, st, st, st); 
// if-sats som ändrar sidan beroende på vilka ljus som ska lysa 
if (trafikljus==1){ 
fprintf_P(stream, Gron, st, st, st, st, st, st); 
fprintf_P(stream, htmlkod2, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st); 
fprintf_P(stream, Rod, st, st, st, st, st, st); 
fprintf_P(stream, slut); 
 
} 
if (trafikljus==2){ 
fprintf_P(stream, Rod, st, st, st, st, st, st); 
fprintf_P(stream, htmlkod2, st, st, st, st, st, st, st, st, st, st); 
fprintf_P(stream, Gron, st, st, st, st, st, st); 
fprintf_P(stream, slut); 
} 
//Nu skickas hela streamen till datorn och sidan laddas i webläsaren 
fflush(stream); 
 
return 0; 
} 
// ändrar trafikljusen om en bil kommer och laddar sen om sidan 
int bil_kommer(FILE *stream, REQUEST *req){ 
if (trafikljus==1){ 
    trafikljus=1; 
    bil(); 
    start(stream,req); 
} 
if (trafikljus==2){ 
    trafikljus=1; 
    bil(); 
    start(stream,req); 
} 
 
return 0; 
} 
// ändrar trafikljusen om en fotgängare kommer och laddar sen om sidan 
int fotgangare_kommer(FILE *stream, REQUEST *req){ 
if (trafikljus==2){ 
    trafikljus=2; 
    fotgangare(); 
    start(stream,req); 
} 
 
if (trafikljus==1){ 
    trafikljus=2; 
    fotgangare(); 
    start(stream,req); 
} 
return 0; 
} 
// kollar om ett utryckningsfordon är på väg, dvs om knappen är nedtryckt 
int utryckningsfordon(FILE *stream, REQUEST *req){ 
if (knapp()==1){ 
trafikljus =1; 
bil(); 
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start(stream,req); 
} 
else { 
start(stream,req); 
} 
return 0; 
} 
 

Trafikljus.c 
#ifndef __Trafikljus_H__ 
#define __Trafikljus_H__ 
 
// deklarerar funktioner 
int knapp(); 
void bil(void); 
void fotgangare(void); 
void portar(void); 
 
// ändrar de fysiska lamporna när bil kommer 
void bil(void){ 
 cbi(PORTB,4); 
 sbi(PORTB,6); 
} 
// ändrar de fysiska lamporna när fotgängare kommer 
void fotgangare (void){ 
 cbi(PORTB,6); 
 sbi(PORTB,4); 
} 
 
// registrerar portar som in och utgångar 
 void portar(void){ 
 sbi(DDRB,4); 
 sbi(DDRB,6); 
 cbi(DDRB,2); 
 sbi(PORTB,6); 
 } 
// testar om knappen är nedtryckt och returnerar då 1 
 int knapp(){ 
  if ((PINB&0b00100000)==0b00100000){ 
   return 1; 
 } 
 } 
  # endif 
   

 


