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Sammanfattning

Denna rapport beskriver och förklarar processen för att utforma och konstruera en parallell
tvåhjulig robot, lik en Segway, med syfte att tävla mot andra liknande konstruktioner i en
tävling. Roboten är konstruerad kring den inverterade pendelns princip och eftersom den är
instabil har den aktivt balanserats. En accelerometer och ett gyro har tillsammans med ett
Kalmanfiler använts för att bestämma robotens vinkel mot tyngdaccelerationen. När
tyngdpunkten flyttas, ger det återkopplade systemet en rörelse i motsatt riktning för att
säkerställa balansen. Små korrigeringar är alltid nödvändiga för en stabil position, och dessa har
implementerats i en PID-regulator.

Flera delsystem har utvecklats och integrerats för att tillgodose behoven för att kunna medverka i
tävlingen, såsom en mållinjesensor, ett vapensystem, ett par kodgivare, en set med utfällbara
ben, en fjärrkontroll och en text-till-tal-modul. Alla delsystem förutom de utfällbara benen
integrerades i den slutliga prototypen. Vid rapportens sammanställande kvarstod endast
tävlingsmomentet.
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Abstract

This paper presents and explains the process of designing and constructing a parallel two
wheeled balancing robot, much like a Segway, with the purpose of competing against other
similar designs in a race. The robot is designed around the principal of an inverse pendulum, and
because it is always unstable it has to be actively balanced to be able to stand up. An
accelerometer and a gyro together with a Kalman filter are used to determine the angle of the
robot. When the center of mass starts to tip over, the feedback system moves the robot in the
same direction to keep its balance. Small corrections are always needed to be able to stand
straight, which has been implemented in the form of a PID-controller.

Several subsystems have also been developed or integrated to accommodate the needs to
successfully participate in the race, such as a finish line sensor, a weapon system, a pair of
encoders, a set of unfolding legs, a remote controller and a text-to-speech module. All
subsystems except the unfolding legs were successfully integrated into the finished prototype,
but upon completion of this report the finished robot has yet to participate in the competition.
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Abstract 
This paper presents and explains the process of designing and constructing a parallel two 

wheeled balancing robot, much like a Segway, with the purpose of competing against other 

similar designs in a race. The robot is designed around the principal of an inverse pendulum, 

and because it is always unstable it has to be actively balanced to be able to stand up. An 

accelerometer and a gyro together with a Kalman filter are used to determine the angle of the 

robot.  When the center of mass starts to tip over, the feedback system moves the robot in the 

same direction to keep its balance. Small corrections are always needed to be able to stand 

straight, which has been implemented in the form of a PID-controller.  

Several subsystems have also been developed or integrated to accommodate the needs to 

successfully participate in the race, such as a finish line sensor, a weapon system, a pair of 

encoders, a set of unfolding legs, a remote controller and a text-to-speech module. All 

subsystems except the unfolding legs were successfully integrated into the finished prototype, 

but upon completion of this report the finished robot has yet to participate in the competition. 
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Introduction 
This report concerns the design and construction of a two-wheeled balancing robot. It has 

been written as part of a bachelor thesis in mechatronics at KTH Royal Institute of 

Technology in Stockholm, Sweden.  

Balancing robots are somewhat of a hobby robot-makers holy grail, and thus the internet is 

full of different projects of varying complexity and design. This report does not aim to 

revolutionize the concept of balancing robots, rather its purpose is refinement and realization 

of existing concepts, with added specific solutions to the challenge presented, as well as a 

thorough description of the design and construction process.   

The specific challenge consisted of an autonomous race between competing balancing robots, 

with demands such as means of detecting the finishing line, and options for modules such as 

sensor-disturbing weapons. 
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Problem Definition 
This part concerns the problem definition of this project and discusses the solution approach 

adapted to design a working prototype. It also briefly touches different conceivable concepts 

of balancing robots.  

The concept of this bachelor thesis in Mechatronics was a balancing robot challenge, with a 

time-frame of 5 weeks. Teams were to design and build a two-wheeled robot that had to be 

actively balanced. The teams would then compete in a race against each other and the first 

team to cross and stand still on the finish line wins. The robot had to move autonomously in a 

straight line and automatically detect the finish line. It was known beforehand that the finish 

line would be a black line, placed 10-30m from the starting position. 

 A remote control had to be used to start and to emergency break the robot. It was allowed to 

disturb other robots sensors during the race but it was not allowed to interfere with the remote 

control.  

In addition to the machinery described further down in the “frame and tooling” section, all 

teams had access to a basic electronics workshop with necessary equipment and components 

to construct circuits.  

Every team had a budget of 1500 SEK that could be spent on anything build related, and 

0.5m2 of 1mm thick steel plating. Basic components were available without expense from the 

workshop, and parts used in the team members individual projects1

  

 could also be reused.  

                                                 
1 Appendix B, individual reports 
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Solution Approach 

With the demand for two wheels, two different concepts can be easily conceived. Either the 

wheels can be placed in front of one another, like a bicycle, or parallel to each other, like a 

Segway, as illustrated below in figure 1. 

Figure 1, bicycle contra Segway configuration of two wheels 
 
Both concepts have obvious pros and cons. A bicycle configuration would likely be the 

fastest, but cannot balance with only the propulsion motors (because a sideways displacement 

of center of mass cannot be compensated by adjusting speed), and would require some added 

mechanism to be able to turn. A Segway configuration on the other hand, can both turn 

(provided one motor per wheel) and actively balance by adjusting speed.  

When looking for inspiration or assistance on the internet, one almost exclusively comes 

across the Segway configuration, and together with the pros mentioned above the choice 

therefore fell on the parallel wheeled configuration. 

After this had been decided, the different modules required (or requested for added 

functionality) were considered. In table 1 below, a list of the modules and parts required for 

different purposes and desired functions are shown. 
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Name: Description: 

Angle sensor Used to determine angle against horizontal plane, to have a parameter to 

regulate balance against 

Powertrain Used for propulsion and balancing. Includes motor(s), motor control 

circuits and wheels 

Finish line 

detector 

Used to detect the finish line and tell the main processor to stop moving 

forward 

Encoder(s) Used to determine distance traveled, speed and (if one encoder per wheel) 

to determine whether moving in a straight line or turning 

Text-to-speech Used to indicate different modes of operation and actions performed, goad 

or gloat at opponents, and for added personality to the robot  

Communications Used to control the robot remotely 

Weapon system Used to disrupt opponents sensors when racing 

Chassis The frame of the robot where all the different subsystems and the 

powertrain are connected 

Leg Used to stand straight when active balancing is not switched on 
Table 1, list of necessary and desired parts and components 
 
When the desired functions described above had been decided, the subsystems were 

developed in detail, described in the section below.  

Software was handled by microprocessors (MCU’s) of the AVR family, such as ATmega16, 

and developed using AVR Studio of different versions, manufactured and distributed by 

Atmel2

Circuit diagrams were made using Multisim/Ultiboard from National Instruments

.  

3. CAD-

models were drawn using Solid Edge from Siemens4. Simulations and testing were conducted 

using either Matlab from Mathworks5 or RealTerm6

  

. 

                                                 
2 (Atmel Corporation) 
3 (National Instruments) 
4 (Siemens Corporation) 
5 (Mathworks inc.) 
6 (Realterm) 
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Mathematical Model and Basic Theory 
This section describes some mathematical theory behind balancing a parallel two-wheeled 

robot. The mechanical properties of such a configuration can be simplified to fit an inverted 

pendulum system. These equations can in turn be used to find the transfer function of the 

system and then, using control system theory, to construct a theoretically accurate control 

model. While the entire concept has not been applied, the basic theory was relevant to the 

development of the control systems.  

The Inverted Pendulum 
The principle behind the inverted pendulum will briefly be touched upon below.  

The two motion equations (�̈� and �̈�) can be derived from figure 2. The picture shows a 

simplified model of the robot represented by two masses, m and M.  The point mass 𝑚 on top 

of a massless rod and 𝑀, represented by the powertrain in the wheelbase.  By making the rod 

massless, the model can be simplified by avoiding the rotational inertia.  Gravity (𝑔) acts on 

the point mass, 𝜃(𝑡) is the angle between the rod and the y-axis. An external force 𝑢(𝑡) 

affects the robot.  L is the length of the rod and 𝑥𝐺 , 𝑦𝐺  is the coordinates of the point mass. 

𝑥(𝑡) Is the horizontal position of the wheelbase. 

 

 

Figure 2, a simplified sketch of the robot. Pic source (Gershwin) 
 

The external force can be written as the sum of the acceleration of 𝑀 and 𝑚 

  𝑀 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥 + 𝑚 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥𝐺 = 𝑢    (1) 
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were  𝑥𝐺  and 𝑦𝐺  is equal to 

  𝑥𝐺 = 𝑥 + 𝐿𝑠𝑖𝑛(𝜃)    (2) 

  𝑦𝐺 = 𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃).    (3) 

Inserting equation (3) into equation (1) gives 

 𝑀 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥 + 𝑚 𝑑2

𝑑𝑡2
(𝑥 + 𝐿𝑠𝑖𝑛(𝜃)) = 𝑢.    (4) 

This can be written as 

 𝑀�̈� + 𝑚�̈� −𝑚𝐿𝑠𝑖𝑛(𝜃)�̇�2 + 𝑚𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃)�̈� = 𝑢.   (5) 

The torque from the accelerating point mass is denoted by 𝐹𝑥 and 𝐹𝑦 as can be viewed in 

Figure 3. 

 

 

Figure 3, representation of mass on massless rod. Pic source (Gershwin)  
 

  𝐹𝑥 cos(θ) L − Fysin(θ)L = mgsin(θ)L    (6) 

 𝐹𝑥 and 𝐹𝑦 can be written as 

 𝐹𝑥 =  𝑚 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥𝐺 = 𝑚(�̈� − 𝐿𝑠𝑖𝑛(𝜃)�̇�2 + 𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃)�̈�)   (7) 
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and 

 𝐹𝑦 = 𝑚 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑦𝐺 = −𝑚(𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃)�̇�2 + 𝐿𝑠𝑖𝑛(𝜃)�̈�).   (8) 

Substituting 𝐹𝑥 and 𝐹𝑦 in (6) with (7) and (8) will result in 

  𝑚�̈� cos(𝜃) + 𝑚𝐿�̈� = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃).   (9) 

The last step is to solve �̈�  and  �̈� using equations (9) and (5). The result is the two equations 

of motion: 

                 �̈� = 𝑢+𝑚𝐿�̇�2 sin(𝜃)−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜃)sin(𝜃)
𝑀+𝑚−𝑚𝑐𝑜𝑠2(𝜃)           (10) 

           �̈� = 𝑢𝑐𝑜𝑠(𝜃)−(𝑀+𝑚)𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃)+𝑚𝐿�̇�2 cos(𝜃)sin(𝜃)
𝑚𝐿𝑐𝑜𝑠2𝜃−(𝑀+𝑚)𝐿

                                       (11) 

These equations can be used with data from the accelerometer and the gyro to calculate the 

movement of the robot7

  

. However that would require data about the physical nature of the 

robot like center of gravity and weight. On the other hand, these equations give a solid 

theoretical base from which the system has been developed. 

                                                 
7 (Gershwin) 
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Subsystems 

The device is made up of several integrated subsystems all working together. In figure 4 
below a flow chart of all the different systems and how they are integrated is shown.  
 

 

 

All systems communicate with and are in some aspect connected to a central MCU operated 

by an Atmega16. The systems are powered by two external power sources, one powering the 

motors and one powering the electronics. Both are Li-Po cells with a nominal voltage of 7.4V. 

The robot is made up of a distributed embedded system designed from several subsystems in 

order to maximize computational speed and reliability.   

Relevant connections, circuit diagrams and software source codes are included in appendix A.  

 
 
  

Figure 4, subsystems 
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Accelerometer 
An accelerometer is a sensor that measures acceleration due to movement and gravity. By 

using an accelerometer the tilt-angle can be calculated based on the gravity. There are two 

kinds that will give you the information, either digital or analog.  In this project an analog 

accelerometer, with three degrees of freedom, called ADXL335 has been used8

An analog accelerometer will output a voltage level that needs to be converted into a digital 

value. This has been done by using a 10-bit analog to digital converter with the main MCU.  

Two of the three degrees of freedom has been used to calculate the tilt-angle according to 

equation (12). 

. 

2 2
cos acc

acc

acc acc

xa
x y

θ
 
 =
 + 

  (12) 

Where 𝜃𝑎𝑐𝑐is the final angle given form the accelerometer and 𝑥𝑎𝑐𝑐 and 𝑦𝑎𝑐𝑐 are the 

accelerations measured on the different axes of the accelerometer. This calculation can be 

derived from the illustration in figure 5. 

 

Figure 5, illustration of how the tilt-angle is calculated using the resultant R. 
 

  

  

                                                 
8 (Sparkfun) 



10 
 

To filter out some disturbances averaging has been performed. To understand how this 

procedure is performed in the software a flowchart of the algorithm can be found in figure 6 

below. 

 

Figure 6, flowchart of the algorithm to get the accelerometer tilt-angle. 

Gyroscope 
The accelerometer is only reliable when it is not moving. Therefore you will need another 

sensor that will compensate for the noisy signal provided from the accelerometer when 

moving of vibrating. A gyroscope measures the angular velocity and like the accelerometers 

the information is either digital or analog. In this project an analog gyroscope called 

LPR530A2924 from Sparkfun has been used9. This gyroscope is an older model and does not 

give you perfect data at once. According to the manufacturer two surface mounted resistances 

needs to be removed along with replacing two capacitors with jumpers. This configuration 

removes the high-pass filter and is already performed on the newer model of this gyroscope10

                                                 
9 (Sparkfun) 

. 

In figure 7 an image of the components that have been removed from the breakout board is 

10 (Sparkfun) 
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shown.

 

Figure 7, configurations that have been done on the Sparkfun breakout board with LPR530A2924 gyroscope. 
 

As previously mentioned, the output data from this gyroscope is analog, which implies that 

another analog to digital conversion is needed. To be able to get the gyroscope to deliver 

degrees per second the sensitivity must be used, meaning the voltage the gyroscope gives for 

a specific rotation, which can be found in the datasheet. By using the main MCUs 10-bit 

conversion equation (13) gives the gyro-rate in degrees per second. 

1023
gyro ref

Sensitivity

ADC V

gyroω

⋅ 
 
 =   (13) 

𝜔 is the rotational speed 𝐴𝐷𝐶𝑔𝑦𝑟𝑜 is the measured analog to digital value, 𝑉𝑟𝑒𝑓 is the internal 
reference voltage of the MCU and 𝑔𝑦𝑟𝑜𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 is the predefined sensitivity of the 
gyroscope. 

A flowchart of the algorithm is presented in figure 8. 
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Figure 8, flowchart of algorithm for gyro-rate. 
 
When data from the accelerometer and the gyroscope are accurate enough they need to be 

combined in order to get a stable angle at all times. There are several ways to do this but the 

most common are by using a Complementary-filter or a Kalman-filter.  

Complementary Filter 
A complementary filter calculates the tilt-angle by integrating the gyroscope data and 

combining it with the data from the accelerometers according to equation (14) 

(1 ) ( ( ))tilt accelerometer tilt gyroscope dtθ α θ α θ θ= − ⋅ + ⋅ + ⋅          (14) 

where α is a factor that depends on the reliability of the gyroscope data over time and 𝜃𝑡𝑖𝑙𝑡 is 

the approximated tilt angle of the system. This factor can be calculated according to equation 

(15) 

dt
τα

τ
=

+    (15) 

where τ is a time constant of the filter, meaning the relative duration of a signal it will act 

on11 α. The constant  is much easier to determine by trial and error. The main problem when 

integrating the gyro data is that small movements and disturbances will generate a drift, 

meaning that the integral will grow uncontrollably. This can be solved with accurate digital 
                                                 
11 (MIT) 
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filters.  When the implementation of the Complementary-filter was made the robot was able to 

balance but was not stable enough. Customizing the filter and adding more averages in the 

software did not solve the problem. A decision was made to implement a Kalman-filter 

instead.   

Kalman Filter 
A Kalman filter is typically used to remove noise from corrupted signals. In this project an 

angle is calculated by fusing data from an accelerometer and a gyroscope, both of which 

deliver noisy signals to the MCU. A Kalman filter is applied in order to maximize the 

accuracy of the resulting angle measurement. 

 

The angle between the robot and the ground cannot be measured directly but must be 

determined by evaluating the data from the robots sensors. These sensors will deliver a signal 

which will be a function of the true angle. The signal will be corrupted by noise and the filters 

job is to obtain the valuable information in the signal.  

 

If the system can be described as a linear system the Kalman filter can be applied and it can 

be shown that it is the theoretically most optimal filter for reducing the variance of the 

estimation error in the signal. The mathematics behind the filter is based on statistics 

(especially hidden Markov chains) and is quite complex. Several reports and books have been 

written on the subject and the interested reader is recommended to take a look at the 

references listed below12

Although the theory of the Kalman filter might seem daunting, the implementation can be 

made quite simple and understandable. Examples of implementations for different purposes 

can easily be found online and modified to fit the task at hand. 

. 

In the implementation used, the filter uses the accelerometer to calibrate the gyro and thereby 

compensate for its drift/noise (see Angle sensors)13

                                                 
12 (University of North Carolina) 

. Kalman filtering works by constantly 

trying to predict the next state (the angle) of the system. The algorithm then compares the 

predicted state to the measured state and can thereby calculate a new model for prediction. In 

figure 9 below a flowchart describing the implementation of the algorithm is shown.  

13 (Rotomotion) 
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The measured state is calculated by adding the angle derived from the gyroscope to the angle 

calculated by the Kalman filter in the previous iteration. This angle is then compared to the 

angle provided by the accelerometer and the most probable “Kalman angle” is calculated.     

PID Regulation 
The motors on the robot are controlled using two separate PWM signals. The duty cycle of the 

signal determines the direction and speed of each motor.  

In order for the robot to balance the duty cycle of the PWM signals are regulated using a PID 

controller14

The basic output function of the PID algorithm used is shown in equation (16) below 

. The PID uses the angle given from the Kalman filter and produces a value 

between -100 and 100 which is then converted to a duty cycle. The challenge using a PID 

controller is to tune the parameters, which governs its output values. PID controller stands for 

“Proportional Integrative Derivative controller” and the name is quite fitting for its function.  

Each part of the controller must be tuned to match the system at hand.  

                                                 
14 (Wikipedia) 

Figure 9, the Kalman Process 
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 P D I
erroroutput K error K K error dt

dt
= ⋅ + ⋅ + ∫  

 (16) 

where the constants 𝐾𝑝, 𝐾𝑑  and 𝐾𝑖 are the tunable parameters of the PID controller and error 

is the difference between the desired state of the system and the measured state. Suitable 

values for these parameters can be calculated if the transfer function of the system is known. 

If the transfer function is not known different testing schemes can be applied to find suitable 

values15

In this project, data have been collected via radio and streamed into a Matlab program which 

was developed for the purpose; this is available in appendix A. The program collects and plots 

the data in a way that makes testing and evaluation simple and efficient. The program is open 

source. 

. In all cases it is important to be able to collect data from the system in an efficient 

manner in order to be able to measure the performance of the system. 

Figure 10 below shows an example of when the Matlab software could be used to evaluate 

results. The difference in stability between the complementary filter and the Kalman filter, 

when the system is exposed to small vibrations from the motors clearly shows in the plot. 

  

                                                 
15 (Mstarlabs) 

Figure 10, Plot demonstrating the difference between complementary filter and Kalman filter. 
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Finish Line Sensor 
An IR detector was used to detect when the robot passes the finish line.  

Because the finish line was a black line, the contrast difference between the line and the 

ground could be used to detect when the robot had passed the line. Several different detectors 

were tested that responded to light in different frequencies but finally an IR detector was 

deemed the most reliable and was thus chosen for this task.  

The detector was placed underneath the robot between the wheels as close as possible to the 

ground in order to maximize its efficiency. 

Four IR lights were placed around the detector. The light emitted from these diodes is 

reflected on the surface below the robot and are picked up again by the detector. This 

minimizes the possibility of disturbance from other light sources.   

The IR detector is a two pin diode that is fed with 5V and change in resistance when it’s 

exposed to light.  That voltage change is used by the detector MCU to make an 8 bit digital 

signal. 

During the race, the detector calibrates itself for a few second after the start. A mean value of 

the light level is made that is continually being checked against the current value. If the 

current value drops too far below the calibrated value, a signal is sent to the driving unit that 

stops the robot. In figure 11 below a flowchart of the detector algorithm is shown. 

The Detector has to be shielded from external light sources, as well as direct light from the 

Figure 11, flowchart of the algorithm used by the 
detector 
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diodes, and was thus placed inside a box made using the 3D-printer described in the “frame 

and tooling” section. A picture of the detector mounted in the box is shown below in figure 

12.  

 

Figure 12, Detector mounted on robot 
  
Possible limitations that could disturb the device could be a strong light pointed exactly at the 

finish line. If it’s strong enough it could make the detector miss the finish line. However, this 

is not very likely because the light would have to be pointed in a very steep angle for it to be 

effective.  

Also if the contrast difference between the line and the ground is too small, the detector might 

mistake some dirt for the finish line.  

Communication Module 
The system is controlled via a remote controller which can set the robot to work in either 

autonomous mode or to be controlled via joystick by a driver. Communication is achieved via 

radio, using two radio transceivers, bought via Swechtrading16

The remote controller is made up by a transceiver, a microcontroller (ATmega16), a joystick, 

a 9v battery and several switches. The switches are used to toggle between the robots modes 

of operation. Figure 13 shows the remote control from above and figure 14 shows the 

different components of the controller. 

.   

                                                 
16 (Swechtrading) 
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Figure 13, Remote control 

 

  

The joystick consists of two potentiometers whose outputs are connected to two of the 

microcontrollers (MCU) AD conversion pins. The MCU then calculates the relative position 

of the joystick and sends this data to the robot. This information is then used to either turn the 

robot or increase the robots angle and thereby controlling its speed. 

Figure 14, remote control components 
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Encoders 
Two incremental rotary encoders are used in order to determine direction and distance 

travelled. These are connected to the engines of the system through a driveshaft with a ratio of 

1:1. Each encoder has 512 counts per revolution admitting a high level of accuracy in 

determining the state of motion. The encoder signals are processed by an ATmega168 which 

in turn transmits the processed data to the main MCU of the robot. 

The connections to the encoder MCU are shown below in figure 15.  

 

 

Com1 through 3 are used to communicate the current state of the system to the main CPU of 

the robot, Com 1 is also connected with a pull-down resistor to ensure a stable 0 during the 

initializing phase (see explanation of software). Connectors LENCA(B)/RENCA(B) are 

connections to the encoders, OSC1/2 connect to the external clock and connectors named 

7SEGX connect to an external 7 segment led panel used to display the directional status of the 

robot. 

U4

AVRAtmega168

PC6
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
VCC
GND
PB6
PB7
PD5
PD6
PD7
PB0 PB1

PB2
PB3
PB4
PB5
AVCC
AREF
GND
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5

GND

VDD

VDD
GND

C5
0.1µF

R5
10kΩ

OSC1 OSC2
Com1 Com2 Com3

LENCA

RENCA

LENCBRENCB

7SEG1R
7SEG2R
7SEG3R

7SEG4R
7SEG5R

7SEG6R

R1
10kΩ

GND
Figure 15, encoder circuit diagram 
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Table 2, clockwise rotation Table 3, counter-clockwise 
rotation 

Figure 16, encoder channel outputs Source Maxon Corporation pp8. 

The encoders are of model Maxon 20193717

 

  with 512 counts per lap and quadrature outputs 

A and B. These signals are 90 degrees out of phase, as illustrated below in figure 16, and can 

therefore be used to determine the direction of the rotation.   

Table 2 and 3 demonstrates how to measure the direction of rotation. By reading both signals 

when one of them rises from high to low, the direction is accurately determined using 

software. 

 

Phase A B 
1 0 0 
2 0 1 
3 1 1 
4 1 0 

 

 

The encoders are Magneto-Resistant (MR), meaning that a multi pole magnetic disc mounted 

on the rotor shaft produces a sinusoidal voltage in a magneto resistant sensor. The signals are 

created using interpolation and electronic signal refinement in the encoder hardware. These 

encoders are used since they are very compact, have no protruding parts and allow a high 

                                                 
17 (Maxon Corporation ) pp8. 

Phase A B 
1 1 0 
2 1 1 
3 0 1 
4 0 0 
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Figure 18, flow chart of the encoder system 

Figure 17, principle of a magnetic encoder “Maxon Sensor – Short and to the point”  pp.1 

accuracy in determining movement due to a high number of pulses per revolution18

 

 . The 

basic principle of operation is illustrated below in figure 17. 

 

 

                                                 
18 (Maxon Corporation) pp16 
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Table 4, Signals transmitted from encoder circuit 

Above in figure 18 is an outline of the encoder software. When the circuit is powered on the 

software is held in a stable waiting loop for as long as COM1 is set low. The main CPU of the 

robot initializes the program by temporarily setting COM1 high. This activates interrupt 

routines polling the encoders. 

When a rising edge is triggered on channel A on one of the encoders, the interrupt routine is 

triggered and the state of channel B is determined. If B is high, then it must have been high 

before A and the rotor is turning clockwise, if not the opposite is true and the rotor is moving 

counter clockwise. This state is recorded for each encoder and the distance travelled (from the 

point of origin) is determined by adding or subtracting the total number of clicks for the 

encoder. The total number of clicks recorded for each encoder can then be used to determine 

if the robot is turning and how far it has been travelling. This is made available for the main 

CPU by changing the state of ports COM1, COM2 and COM3 according to table 4 below.  

COM1 COM2 COM3 STATE 
HIGH HIGH LOW Forward, trailing left 

HIGH LOW HIGH Forward, trailing 
right 

HIGH HIGH HIGH Forward, straight 

HIGH LOW LOW Direction 
undetermined  

LOW HIGH HIGH Reverse, straight 
LOW HIGH LOW Reverse, trailing left 
LOW LOW HIGH Reverse, trailing left 

 

 

Each wheel of the robot has a circumference of about 0.35 meters and thus they turn 2.86 laps 

per meter. This means that when the robot is moving at a speed of 2 meters per second the 

processor will get 2 ∙ 2.86 ∙ 512 = 2925 interrupts from each encoder each second, in total 

almost 6000 interrupts per second. In order to be able to cope with this high amount of input 

the processor is made to run at 18.450 MHz using an external full-swing oscillator. This is to 

ensure that the state of the channels does not have time to change during the time it takes for 

the interrupt routine to be read. Should this happen the accuracy of the recorded data could 

not be trusted and the direction would be undetermined, by using an external clock however, 

this problem is evaded when the robot is made to run under normal conditions. 
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Voice Module  
The robot contains an EMIC text to speech module19

 

 and a small speaker which allows it to 

convert text into speech. The module is controlled by an ATmega16 which listens to the 

robots main MCU. Four red LED:s are connected to the speakers power supply, which makes 

them flash when the robot speaks. Figure 19 and 20 shows the EMIC chip and a flowchart, 

describing its implementation in the robot.  

Figure 19, EMIC text to speech module #30006 
 

 

Figure 20, block diagram of text to speech module 
 
The text to speech module is connected to the main MCU with five pins and can therefore be 

made to answer to 25 different commands. The user can easily reprogram the module to make 

it fit the application at hand. 

                                                 
19 (EMIC) 
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Weapons Systems 
This part will discuss the design and creation of the robots primary weapon system. 

Weapons that incorporate some kind of physical disturbance or destruction were not allowed 

in the competition, only systems disturbing the sensors of the opponents. Since the project 

demands specified that the robot should be able to detect a finish line and upon detection be 

able stop and hold balance, it was decided that the primary weapon should be a finish line 

faker. The intention was to stop opponents dead in their tracks by tricking them into believing 

they were past the finish line.  

Faking the finish line would have the benefit of being sensor-independent, so that no matter 

what sort of systems competing teams develop they would be affected. However, one obvious 

downside to this solution is that it is easy to implement a finish-line detector that only forces a 

reaction after a certain distance has been traveled (or similar), thus making triggering too 

early fatal to the effectiveness of the weapon.  

The primary weapon was designed as a black-ribbon catapult. A roll with a black ribbon 

wrapped around it fires in front of opponents using a spring-loaded plate resembling a mouse-

trap. A principal sketch of the system is shown below in figure 21.  

 
Figure 21, principal sketch of black-ribbon catapult 
 
The catapult incorporates an attachment used to fasten the weapon on top of the main robot 

frame, and connects to the main frame with a power cable and a single I/O cable.  

 
The frame of the catapult was constructed from part of the provided sheet of steel plate, which 

was cut out using the water-cutter described in the “Frame and Tooling” section. The spring 

mechanism was connected to a plastic-bag sealer-clip (which proved to be ideal because the 
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8

TRIGGER_AND_PWM

HDR1X2

lip that keeps the clip from opening could easily be turned into a trigger), that was fastened 

onto the frame.  

A Parallax continuous rotation servo motor was connected to the frame and used to pull back 

the lip of the clip, making up the trigger mechanism.  

A circuit consisting of an ATtiny13 and relevant I/O ports was designed in 

Multisim/Ultiboard and created with etching equipment. Figure 22 below shows a circuit 

diagram of the mechanism. The trigger port is connected to the motherboard processor and 

triggered from the main program. The circuit takes power from the 7.2 volt electronics 

battery, and the servo is connected to the same battery as well as to the PWM port of the 

ATtiny13.  

 

The ammunition, consisting of a black silk ribbon, was fastened to a piece of threaded rod. 

The rod acts as a weight to take the impact of the catapult arm and to pull the ribbon behind it 

to produce a relatively smooth flight-curve. A shelf to put the length of ribbon on was 

constructed out of aluminum plating and fastened onto the frame. This allowed the ribbon to 

unfold with very little friction (which would not be the case if the ribbon was curled or 

similar), to maximize flight-distance. 

The edges of the launch pad were covered with PET-plastic (constructed in the manner 

described in the “frame and tooling” section), to curb any unwanted sideways movement of 

the ammunition. Figure 23 below shows a picture of the finished design, disconnected from 

the robot.  

 

Figure 22, circuit diagram of the black ribbon catapult 
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The software of the catapult was programmed into the ATtiny13 mentioned above. The 

simple algorithm waits for a rising edge on the single input pin, and then delivers a short 

sequence of PWM-pulses to the servo making it rotate about half a revolution. A software 

flow-chart is shown below in figure 24. 

Figure 23, the black ribbon catapult with ammunition in background 

Figure 24, flowchart for catapult algorithm 
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Parking System 
As a power saving feature the robot would be fitted with a stepper-motor controlled 

retractable legs. When the robot becomes stationary for a while, the legs are deployed to act 

as supports and keep robot on the right keel when the main DC-motors are disabled. 

The parking system is controlled by Atmel tiny13 MCU, which wait for an input signal from 

the main MCU to either retract or deploy the legs. The software is configured to run a certain 

number of steps that corresponds with a precise angle.  

The shaft of the stepper-motor is used as the main driveline for the mechanism. The driveline 

is connected to one three-cog and one four-cog transmission, which is in turn connected to 

two separate 4-linked bar mechanism. The legs are designed to be able to retract up to 85 

degrees compared to the deployed position. The difference in cog number is because of the 

mechanism requires opposing rotary motions. 

The choice to implement a stepper-motor for this task has good reasons. The system needs a 

good sense of the current position of the legs and also powerful torque to keep the legs 

deploying. The mechanical vibration problems encountered during the early prototype testing 

is avoided by keeping the stepper-motor running at reasonable low speed. This is possible 

because of the small amount of steps needed to complete the cycle (less than 50 steps).   

In figure 25 below a CAD-model of the mechanism with a stepper-motor attached is shown. 

 

  Figure 25, parking system mechanism 
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Powertrain 
For powertrain, several different solutions were considered. To retain the ability to turn, a 

configuration of two motors (one for each wheel) was deemed to be appropriate. One 

disadvantage of this solution is the difficulty of mounting the two motors to be exactly 

parallel. This was solved by using the encoder modules to correct the robots path of 

movement.  

A solution with a single motor could also work. This would have the benefit of less weight, 

thus less power required for movement and balancing. It would also be a lot easier to 

configure the wheels to be exactly parallel if a single motor axis was available, but the 

disadvantage of not being able to turn (without some kind of ingenious extra module) was 

decided too grave.  

Motors 
Initially, stepper-motors were tested on a provisional frame to study whether they could be 

used as powertrain. Compared to the obvious choice of DC-motors, stepper-motors provide 

the advantage of knowing the exact position of the driveshaft (and thus distance traveled, if 

the robot has turned slightly and so on) without the use of encoders or similar, and also carry a 

torque even while not rotating. Experience from earlier projects also suggested that stepper-

motors would be able to deliver the needed performance.  

However, stepper-motors loses torque with increasing speeds and are forced to operate at 

much lower revolutions per minute then most DC-motors to retain the needed torque. Stepper-

motors and also consume more power than a DC-motor counterpart and has tendency to 

experience resonance at certain low speeds which can cause sync loss and render the step 

tracking function useless. During early trials it was also determined that the mechanical noise 

from each step of the stepper-motors caused the accelerometer and the gyroscope big trouble, 

thus generating faulty angular measurements.   

The slow speed proved to be a big disadvantage, and though it would have been possible to 

circumnavigate the mechanical noise issue with implementation of micro stepping, it was 

determined that this solution would not be satisfactory either time- or performance-wise and 

was discarded. 

Instead, geared Maxon DC-motors with a gearing ratio of 53:1 were tested. This relatively 

high gearing ratio would have the benefit of a high torque, but with fewer revolutions per 
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minute. Further testing showed that a lack of torque was not an issue, while the low speed 

certainly was, and thus these motors were replaced with ones with a lower gearing ratio of 

14:1. These were deemed to have sufficient characteristics and were therefore incorporated 

into the final design of the robot.  

The motors are manufactured by Faulhaber and have model number 2842 S00 6C. With a 

current thermal limit rating 1.550 ampere they are well suited for use in conjunction together 

with the final driver circuit. After extensive testing, it is determined that these Faulhaber DC-

motors have the power needed to balance and create movement for the robot  and still fit in 

the constricted confines of the lower motor chassis. 

Motor Control Circuits 
During the early trials of the prototype when the stepper-motors were tested, a dual full-bridge 

PWM motor driver from Allegro Microsystems was used. Each stepper-motor needed a 

UDN2916B-T, because of their biphasic construction. To achieve the needed power, a full 

step drive pattern was used, which extracts approximately 141% of the power possible to 

retain from a regular wave drive pattern20

Because of the transition from stepper-motor to DC-motor, the old circuitry became obsolete 

and was replaced by A3953 Full-Bridge PWM Motor Driver also from Allegro Microsystems. 

The main reason the H bridge drivers were changed, were because the A3953 could deliver 

larger current of 1.3 ampere compared to the maximum 0.75 ampere of the UDN 2916B-T.  

. To limit the power current to the motors four 1 

ohm resistor where used to keep the current below the motors rated current 0.52 

ampere/phase. 

 

The main problem with the new A3953 driver circuits were that they were prone to overheat 

and risk frying the component. Because of their DIP layout mounting a good heat sink proved 

unnecessarily difficult. The A3953 also had many redundant features such as brake and 

current-decay functions. 

 

The final driver circuit utilizes A3951SW which is supplied in a 12-pin single in-line power-

tab package, with very good mounting possibilities for a proper heat sink. Because of “ghost-

in-the-machine” troubles in the earlier driver circuit configuration, it were decided that the 

new circuitry would be assembled on two separate boards to avoid these unexplained problem 

                                                 
20 (Electric Motors) 
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and to save physical space in the chassis. Of the available functions of the A3951SW H bridge 

all are used except for the brake function. 

 

The enable function will be used in the parking mode of the robot when the retractable legs 

are deployed to shutdown the power to the DC-motors. The phase function is used to control 

the power and direction of the motors via PWM a control signal. 

 

During early prototype testing enable PWM control where used. This kind of control proved 

to be inferior to phase PWM control since the response in the motor output where slower and 

the enable PWM uses two pins, one for power and one for direction. Phase PWM control 

combines this in one single pin. Table 5 shows the pin configurations for controlling the H 

bridges as described above. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

The motor control circuits are fed with a motor voltage of 7.4V, coming from a Li-Po battery 

pack of 5000mAh, manufactured by Dominator, and a logic voltage of 5V.  

Wheels 
Several different wheel configurations were tested. The first test rig iteration included 100 

mm diameter wheels cut from plywood using a water-cutter, mentioned in the “frame and 

tooling” section. These had too little friction and were quickly discarded in favor of a pair of 

RC-wheels with a diameter of 50 mm. These came with tiers and had much better friction, 

which prevented the wheels from spinning, but the size was deemed too small and these were 

replaced with a pair of RC-wheels of a similar design but with a diameter of 90 mm.  

These wheels were manufactured by Traxxas, and were connected to the driveshaft of the 

motors using connectors made with the mentioned 3D-printer. Figure 26 and figure 27 below 

 
BRAKE  ENABLE  PHASE  OUTA  OUTB  DESCRIPTION  

      
H  H  X  Z  Z  Outputs Disabled  
H  L  H  H  L  Forward  
      

H  L  L  L  H  Reverse  
L  X  X  L  L  Brake, See Note  

X = Irrelevant  Z = High Impedance (source and sink both off)  

Table 5, truth table for the h-bridges 
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shows a picture of the wheels connected to the motor driveshaft and CAD-model of the 

connectors including gears for connecting to the encoders respectively.  

 

 

 

  

Figure 26, left wheel attached to motor 

Figure 27, attachment for wheel and corresponding gear shaft for connection to encoder 
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Frame and Tooling 
This section covers the design and creation of the basic framework of the robot, as well as the 

more advanced tools which were used in this process.  

The frame consists of the chassis and several different attachment elements onto which the 

different subsystems, components and circuits are fastened.   

Tooling 
Parts of the frame that were not bought or available were either created out of the provided 

sheet of steel using a state-of-the-art water-cutter or printed in plastic using a 3D-printer. 

The water-cutter that was used is constructed by Kimtech21

The 3D-printer model used is uPrint SE constructed by Stratasys

. It uses an abrasive cutting-

technique where the water, with a pressure of 4000 bars, is mixed with sand and blasted with 

a jet diameter of about 1 mm on the material to be cut. It is extremely powerful, and can cut 

through blocks of steel up to about 300 mm thick, while still being very precise when working 

on very thin materials. It accepts a standard 2-dimensional CAD format.  

22

In addition to the more advanced machines described above, a modern and well equipped 

machine shop was available during construction.  

. It accepts a standard 3-

dimensional CAD format and prints models up to 203 x 152 x 152 mm using ABS plastic.  

The body work of the robot also incorporates windows constructed from PET-plastic. These 

parts were made out of an ordinary water bottle, which was cut in a rectangular shape and 

fastened with screws onto a wooden plank to make a flat surface. The plastic was then blasted 

with a warm-air-pistol, resulting in a flat sheet that then could be cut to the appropriate size.  

Chassis 
The bottom part of the chassis was designed to house the powertrain and to be robust enough 

not to warrant unnecessary vibrations or swaying, which would negatively affect the 

performance of the angular sensors and likely make balancing more difficult. 

The front of the chassis was designed with cut-outs for a fan and a loudspeaker, the back with 

cut-outs for windows and one side with a cut-out for a battery-hatch. The front and back also 

                                                 
21 (Kimtech) 
22 (Stratasys) 
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incorporates holes for a leg mechanism. On the top of the chassis cut-outs were made for 

cables going up to the weapon system and to the antenna.  

Since a sheet of steel metal was provided and because it is very robust, this was the obvious 

choice of material. However, steel is heavy and a design using a lighter yet robust material 

such as aluminum would probably be preferable, although this has not been tested.   

The design was cut out using the water-cutter described above, and then folded to the correct 

angle along the designated lines. 

Several different attachment elements are also incorporated into the chassis with the purpose 

of fixating the different components that are not directly fastened to a circuit board. These 

include: accelerometer, gyroscope, two encoders, motor battery, radio-frequency antenna and 

loudspeaker.  

With the exception of the battery holder (made out of a sheet of steel), these elements were 

designed in Solid Edge according the measurements of respective component and printed 

using the 3D-printer described above.  

The placement of the accelerometer attachment element was given special consideration and 

was placed centered on the wheel axis to eliminate unnecessary disturbances in the shape of 

accelerations induced by angular velocity.  

Figure 28-32 below shows CAD-models of the attachment elements, and in figure 33 an 

exploded view of the chassis is shown.  

 

Figure 28 and 29, holders for speaker and accelerometer 
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Figure 30 and 31, holders for gyroscope and radio antenna 
 

Figure 32, holder for encoder 
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Figure 33, exploded view of chassis 
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Assembly and Systems Integration 
This part concerns the integration of the different subsystems into the frame of the robot. 

Every subsystem was made and tested separately before being integrated into the main frame. 

Due to a lack of time, it was decided that working circuits should not be remade. This meant 

that several experiment board circuits were used in the final prototype, instead of etched (or 

similar) variants. The integration process became a lot more complex due to this, because 

most modules used were not constructed with the final frame in mind. The placement of the 

modules was thus a bit arbitrary, and concentrated on “making stuff fit”, resulting in a very 

compact and space efficient interior of the robot. 

Another consequence of not remaking the circuits was that the parking legs could not be fitted 

within the chassis. These remain un-mounted at the time of writing, with the ambition to be 

integrated after the race.  

Chassis Assembly 
The assembly of the different chassis parts was straight forward: M3 screws were fit into 

threaded holes of the chassis plates. The two motors came with pre-made M2 threaded holes 

and were fastened to the chassis using M2 screws. The difficulty in drilling holes through the 

steel plates at the exact right places led to one motor being fastened with only two screws 

(with three holes supplied). In combination with the small diameter of the screws, meaning 

they could not be screwed very hard without breaking, made the motor anchorage a little 

flimsy. To reduce this problem, distances were taped to the inside of the bottom cover plate to 

pressure the motor housings to the chassis, making them more firmly attached.  

Circuits and Modules 
The parts that were given a specific location within the chassis design were the two motor 

control circuits, which were placed as close to the fan as possible due to the H bridges high 

heat development, and the accelerometer, which was placed as centered to the motor axes as 

possible. The fan and the loudspeaker also had designated places because of the slits cut out in 

the chassis, and the two encoders were placed as designed straight above respective motor 

axis.  

The rest of the circuits and modules where puzzled in place and fastened with screws and 

plastic distances directly onto the chassis, and were insulated from the steel using insulating 

tape. The cables connecting the different parts to each other were made as short as possible to 

reduce wire harness, and were put in place using a pincer to reach the more obscure contacts.  
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Software integration went quite effortlessly, different modules proved to communicate with 

each other in the intended manner. The only module that had slight trouble was the weapon 

system. Since the processor on the weapon triggers on an interrupt and works on a different 

clock than the main processor, it sometimes misses the rising edge sent to its trigger pin. This 

was solved by sending several rising edges in succession, thus minimizing the risk of the 

weapon not being triggered at all.  
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Results 
Following the line of thought, theory and processes described in this paper, a fully functional 

two wheel balancing robot with both autonomous and remote controlled modes of operation 

has been produced and all individual subsystems are operational with a high grade of stability. 

The balancing is stable both during idle mode (i.e. balancing on the spot) and continuous 

movement. The individual systems have been connected to each other using very simple 

protocols and truth-tables for polling. These systems do not admit a high level of data 

transmission but in turn give a very high stability, a feature extremely important for the stated 

purposes. Integrating different subsystems in the way described is time consuming and 

sometimes difficult but the result has exceeded any preconceived expectations. The final 

machinery is stable and fully operational and well worth the time spent. In figure 33-35 

below, pictures of the finished prototype in action are shown.  

 

Figure 33, robot talking with blinking leds 
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Figure 34, robot using primary weapon

 
 
Figure 35, assembled robot facing forward 
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Conclusion 
This paper describes in full the construction of an autonomous and radio controlled balancing 

robot from relatively simple components. It has been shown in full that creating an advanced 

system from scratch is a feasible goal given the right circumstances but also that balancing on 

two wheels may not be difficult in theory, but making it work in practice requires a lot of hard 

work and input. The Kalman filter model that has been used requires some previous 

mathematical skill to master, but once implemented is well worth the effort given the stability 

and correctness it provides, after all there is a reason why NASA uses it in their aviation 

systems23

  

 . Microcontrollers might not be comparable with today's computers when it comes 

to computational power, but they are unmatched in stability, cost and power consumption. In 

this project the limitations in memory and computational power has been curbed by 

outsourcing different subsystems from the main CPU to small individual subsystems instead 

communicating with each other through the main CPU. This approach gives high scalability 

and good reliability. If one system fails, chances are that the others are still in effect. As 

mentioned earlier, this project was made as part of a bachelor thesis in Mechatronics, and the 

specific requirements for this thesis has been a large part in the forming of the different 

subsystems. There is weaponry, a sensor to detect a black line and the encoders are only 

programmed to allow for straight movement, all of which are in line with what this robot was 

aimed to do. Modifying it and making it do other things however should not be that difficult. 

If you are not interested in sabotaging for other balancing bots, you might instead want to 

remove the weapon and maybe add a camera to the robot, you might even want to add 

microphones, temperature sensors or solar panels. All of this is possible given the current 

design with modules and separate subsystems and this is how you want a system to be; you 

want it to be powerful, reliable and easy to modify. This is exactly what this project has aimed 

to demonstrate.  

                                                 
23 (NASA, 1986) 
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Abstract
The objective of this project, and the topic of this report is the creation of an agile, multi purpose, 
integratable camera unit (ICU). The unit can be used for several different purposes, such as 
surveillance, area mapping and intelligence gathering. ICU is easily integrated in any project and 
has two basic pre-written modes, free mode and trap mode. These modes of operation are defined 
below. 

ICU  uses the LinkSprite jpeg color camera (http://www.sparkfun.com/products/10061). The 
functionality and operation of this camera will be covered extensively in this report.

Sammanfattning
Syftet med detta projekt och rapportens huvudämne är skapandet av en agil, mångsidig 
kameramodul (ICU). Enheten kan användas i många olika applikationer så som övervakning, 
kartläggning och informationsinhämtning. ICU integreras enkelt i olika projekt och har två olika 
färdigskrivna huvudprogram, ”Free mode” och ”Trap mode”. Dessa program förklaras närmre 
under rubriken ”Mjukvara – Modes of operation ”.

ICU använder ”LinkSprite jpeg color camera” (http://www.sparkfun.com/products/10061). Denna 
kameramoduls funktion och uppbyggnad täcks i stor utsträckning av denna rapport. 

Inledning
Många applikationer inom dagens robotik kräver bildinhämtning och bearbetning av visuella data. 
Därför har jag tagit fram en enhet (ICU), som enkelt kan integreras i ett större system och som utgör 
en plattform för just bildinhämtning och bildhantering. ICU består av en kameramodul, en 
styrenhet, en bildhanteringsmodul och en radiomodul som kan modifieras av användaren för att 
möta användarens krav. 

Speciellt fokus har lagts på kameramodulen som ICU använder. En stor del av den teoretiska 
fördjupningen handlar om denna modul. 

Teoretisk fördjupning
Den teoretiska tonvikten i detta projekt ligger på kameramodulens uppbyggnad och funktion. Teori 
gällande de andra modulerna på ICU:n hanteras under rubriken ”Övrig teori”.

Kameramodulen (LinkSprite color jpeg camera with ttl interface) använder en CMOS-sensor. 
CMOS har flera fördelar gentemot den mer traditionella CCD-tekniken. Lite förenklat kan man säga 
att båda typer av sensorer omvandlar ljus till elektriska signaler via pn-övergångar. En pn (eller np) 
övergång uppstår när två halvledarmaterial med olika dopning sätts i kontakt med varandra. När 
fotoner träffar det aktiva området i övergången exciteras elektroner som sätts i rörelse och kan 
passera från den ena sidan av övergången till den andra. Detta ger upphov till en ström. Effekten 
tillämpas i tex transistorer, lysdioder och solceller1. 

Skillnaden mellan CMOS och CDD ligger främst i hur man avläser dessa signaler. CMOS tillverkas 
med samma teknik som de flesta mikroprocessorer och läser varje pixel individuellt, via kablar. 
Detta gör den billig att tillverka men medför också en viss känslighet för störningar. CCD tillverkas 
med en annan teknik som gör det möjligt att transportera elektroner över chippet nästan helt 
störningsfritt. Alla elektroner transporteras då till samma plats på chippet, där en ad-omvandlare 

1 Modern Semiconductor Devices for Itegrated Circuits, Chenming Calvin Hu, ISBN-10: 0-13-700668-3

ICU – Bruno Bosco, KTH bosco@kth.se

http://www.sparkfun.com/products/10061


läser av varje pixels värde. Denna teknik resulterar i en högre tillverkningskostnad och 
strömförbrukning men också en sensor som ger en renare bild2.

Kamerans inbyggda digitala processor (VC0706) är ett chip med hög potential. Inbyggt stöd för 
bland annat objektföljning och att leverera bilddata i olika format (jpeg och bitmap)3 gör den 
lämplig för många typer av krävande applikationer. På kameramodulen finns dock inget stöd för att 
programmera om denna processor utan den levereras med färdig programvara från LinkSprite. 
LinkSprite verkar ha haft användarvänlighet och enkelhet som första prioritet och processorns fulla 
potential utnyttjas ej.

Kameramodulen har två olika funktioner. Den kan dels användas för att ta stillbilder (i jpeg format) 
och dels leverera en analog videosignal, som kan kopplas direkt till tv eller annan display som 
stödjer PAL. Då modulen inte kan leverera icke komprimerade bilder lämpar den sig inte särskilt 
väl för projekt som behöver stand-alone bildanalys, eftersom mycket tid och processorkraft då 
måste läggas på att packa upp filer som kameran har komprimerat. Däremot passar den utmärkt för 
applikationer där bilder behöver sändas till en tredje part eller sparas eftersom filstorleken effektivt 
och enkelt kan reduceras. Hur mycket filen ska komprimeras och bildens upplösning kan justeras 
genom att skicka ett kommando till kameramodulen. Större kompressionsratio resulterar i kortare 
överföringstider men också en försämrad bildkvalitet. Högre upplösning ökar bildkvaliteten men 
ökar också överföringstider och tider för eventuell bildanalys.

Modulen kan ta ca en stillbild var tredje sekund eftersom den måste startas om mellan varje bild4. 
Detta gör den olämplig för applikationer som objektföljning och rörelsedetektion men fungerar bra 
för andra applikationer, som inte kräver så täta bildsekvenser. Rymdsonden SDO som tar en bild av 
solen var tionde sekund och skickar tillbaka denna till jorden är ett bra exempel på en passande 
applikation5. Övervakningssystem, naturfoto och passfotoautomater är andra exempel på områden 
där en liknande teknik används idag. 

Inbyggt stöd för ett så kallat ”sleep mode” och CMOS-sensorns låga strömkonsumtion gör att 
kameran också lämpar sig väl i situationer där extern energitillförsel inte finns att tillgå. 

Övrig teori (servostyrning, radiokommunikation och bildhantering)
Servostyrning:
ICU använder två servon för att styra kameran. Dessa kontrolleras mha pwm. Styrenheten har 
programmerats att skicka pulser till vardera servo om ett fördefinierat tecken skickas till enheten (se 
källkod  ”Free Mode”). För varje tecken som mottages skickas exakt en puls ut till något av 
servona. Längden på pulsen bestämmer hur långt servot vrids. Denna steglängd kan ändras av 
användaren genom att ändra motsvarande rader i den välkommenterade programkoden som 
medföljer.

Radiokommunikation:
Två transceivers används för att kommunicera med ICU:n. Denna kommunikation sker på 38400 
baud, men kan ändras mellan 9600 – 115200 baud. För att skicka bilderna med lyckat resultat krävs 
en hög säkerhet i överföringen av den stora mängden data (ca 4kb). Därför är 38400 baud en bra 
kompromiss mellan överföringshastighet och överföringssäkerhet. För vissa applikationer kan det 
dock vara motiverat att offra lite säkerhet för att kunna få en högre överföringshastighet. 
Gratisprogrammet Rfsetup möjliggör att användaren enkelt kan justera denna inställning. 

2 ”CCD vs CMOS”, Teledyne Dalsa, http://www.teledynedalsa.com/corp/markets/ccd_vs_cmos.aspx
3 ViMicro, http://www.vimicro.com/english/product/d_vc0706.htm
4 Datablad: LinkSprite color jpeg camera. http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Imaging/1274419957.pdf
5 http://www.sydsvenskan.se/varlden/var-tionde-sekund-far-vi-en-ny-bild-av-solen/
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Bildhantering:
Bildhanteringsmodulen hanterar dataströmmen från kameran, filtrerar denna och möjliggör 
överföring till en tredje part där uppackning och bildanalys sker. Att utföra bildanalys (tex 
objektföljning) på modulen kräver stöd för att packa upp jpegfiler. Detta stöd har ej implementerats 
i nuvarande version. Systemuppbyggnaden och valet av hårdvara möjliggör dock att detta skulle 
kunna utföras av användaren.

Problemdefinition/Kravspecifikation 
En enhet som är tänkt att vara så agil som möjligt kräver en genomtänkt design och 
systemuppbyggnad. Den måste vara tillräckligt liten och billig för att kunna användas i mindre 
hobbyprojekt (som att sätta en kamera på en modellhelikopter) men samtidigt tillräckligt robust och 
kraftfull för att kunna vara användbar i mer ambitiösa applikationer. Enhetens funktion måste enkelt 
kunna modifieras av användaren och det ska finnas rum för att utvidga modulen. Tex om 
användaren vill addera sensorer, lampor, monitor eller liknande. Samtidigt ska enheten vara lätt att 
använda för en hobbyanvändare och därför bör modulen levereras med en färdig grundfunktion, 
som kommer att vara användbar i de flesta projekt. Denna mjukvara ska även kunna utgöra ett skal 
för vidare utveckling.

Lösning

Hårdvara
ICU består av fem mindre delar:

Kameran (LinkSprite jpeg color camera with TTL interface) – ICU:s enhet för att hämta in och 
komprimera visuella data. 

Armen – Armen som kameran sitter på består av två servon (Continuous Rotation Servo (#900-
00008)). Detta möjliggör 360 graders rörelsefrihet längst longitudinell såväl som horisontell axel. 
Servona styrs mha pwm från systemets styrenhet. Systemet är konfigurerat med en steglängd som 
passar de flesta vanliga applikationer.

Styrenhet (atmega16) – Denna enhet tar emot signaler från radiomodulen och kontrollerar armen 
och kameran. Enheten kan modifieras för att passa olika applikationer samt att ta in data från andra 
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Figur 1: LinkSprite JPEG color 
camera with TTL interface (front).

Figur 2: Digital processing unit  
(VC0706).(back of camera)



enheter, tex rörelsedetektorer. Modifikation av mjukvaran sker genom en spi-port som är integrerad 
i designen av kretskortet.

Bildhanteringsmodul (atmega1284p) – Denna enhet tar emot information som skickas från 
kameran och tar hand om denna. I grundtillämpningen filtreras bilddata och delas upp, för att 
därefter skickas via radio till tredje part. Enheten kan också användas för stand-alone bildhantering 
och frigör därmed styrenheten så att andra uppgifter kan utföras samtidigt som bilden processeras. 
Detta är speciellt viktigt eftersom den begränsade processorkraften kommer att leda till långa 
beräkningstider. Även denna enhet kan enkelt modifieras av användaren.

Radiomodul (ewrf-3022ut rf) - Radiomodulen sköter kommunikationen mellan systemet och 
tredje part. Parametrar som baudrate, paritet mm kan modifieras av användaren via seriekabel och 
programmet Rfsetup. Rfsetup är en gratisprogrammvara som tillhandahålls via leverantörens 
hemsida6.  

Mjukvara
ICU levereras färdigprogrammerad med ett basprogram (Free mode), som kan användas till enkla 
applikationer. Basprogrammet är skrivet i C och  utvecklat i AVR studio 5.1. En mall till ett 
mottagarprogram för MatLab inkluderas också. Ett ytterligare programexempel (Trap mode) har 
också skapats. Detta program använder en rörelsesensor för att detektera rörelse och ta en bild av 
det som rört sig. Det kan också tilläggas att bibliotek som stdlib.c inte har använts utan att alla 
initieringar av uart, pwm, timers och andra funktioner har skapats från grunden.

Styrenheten (atmega16) 
Levereras med inbyggda funktioner för att kunna utföra följande uppgifter:

           1. Kontrollera servo-arm.

     2. Ändra kamerans upplösning och kompressionsratio samt använda flera av 
kamerans funktioner.

     3. Ta emot signaler från radiomodulen (38400 baud).

Bildhanteringsenhet (atmega1284p)
1.Tar emot komprimerad data från kameran.

6  http://swechtrading.se/zencart/index.phpmain_page=product_info&cPath=52&products_id=614
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Figur 3: EWRF - 3022UT RF Module. Bilden 
är tagen från leverantörens hemsida.



2. Filtrerar bort onödiga bitar, för att göra filen så liten som möjligt

3. Sänder datan bitvis till radiomodulen (radiomodulen har en begränsad input 
buffer).

4. Signalerar till styrenheten att bilden sänts.

Tredje part: sändning och mottagning av data (MatLab)
1. Initierar seriekommunikation (38400 baud) och lyssnar på tangentbord.

2. Tar emot och sparar undan mottagen data i jpg-fil.

3 .Öppnar filen och visar bilden.

Modes of operation
Free mode
När modulen programmerats med programmet ”Free mode” fungerar den som en radiostyrd 
kamera. Användaren kan via radio manövrera kameran, ändra inställningar samt ta bilder. Detta 
program är skapat i syfte att lätt kunna komma igång med användandet av modulen. Typiska 
applikationer: övervakning, search and rescue, kartläggning och liknande.

Trap mode
Om användaren väljer att använda programmet ”Trap mode” så kommer kameran att reagera på 
rörelser och skicka bilder vidare till användaren. Användaren måste själv lägga till en 
rörelsedetektor som skickar en nolla till styrenheten vid rörelse. I detta läge är modulen stationär 
och inga kommandon kan skickas till modulen. Typiska applikationer: Naturfoto, passersystem, 
övervakning mm.

Resulterande produkt
Nedan följer bilder på den prototyp som tillverkats.
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Figur 4: ICU. (från ovan)

Figur 5: ICU. (framifrån)
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Figur 6: Kretskort utan kamera, radiomodul eller servo. Självhäftande kardborreband används för att fästa  
modulerna.

Figur 7:  Kretskort underifrån och ovanifrån (urklipp). 



Erfarenheter/ Problem under gång
Under projektets gång har flera oklarheter angående kameran och det medföljande databladet 
upptäckts. Det mest tidskrävande problemet som dessa oklarheter gav upphov till var angående 
kommunikationen med kameran. Databladet är vilseledande då det antyder att kameran vill ha 
strömmar av hexadecimala tal skickade till sig. Detta har dock visat sig inte fungera. Det format 
som tillslut fungerade var att istället skicka strängar av decimala tal på formatet uint8_t (se 
programkod.). Varför just detta format fungerar är fortfarande oklart. Resultatet uppnåddes genom 
mycket googlande och ”trial and error”. 

En annan felaktighet i databladet är att kompressionsration 1 (dvs icke komprimerad) skulle gå att 
använda. Detta skulle vara mycket användbart i applikationer där bilddatan skall analyseras. Detta 
är dock inte möjligt. Kameramodulen reagerar helt enkelt inte på detta kommando. Min slutsats är 
att kameramodulen inte kan leverera icke komprimerade filer. 

Problem med stand alone bildanalys 
För att kunna analysera en bild som blivit jpeg-komprimerad måste denna packas upp. Detta har 
visat sig vara en mycket svår och tidskrävande uppgift. Dessutom är de processorer som används 
inte speciellt väl lämpade för detta. En ARM eller DSP borde användas om en sådan uppgift skall 
kunna utföras på en rimlig tid. Det är dock inte omöjligt att utföra denna typ av bildhantering på 
atmega1284p och jag har därför valt att designa modulen med en bildhanteringsenhet som är skild 
från styrenheten. Denna design gör det möjligt för framtida användare att utveckla systemet. 

Det smidigaste vore förstås om man på ett enkelt sätt kunde programmera om kameramodulens 
egen processor. Då skulle man kunna konfigurera denna till att utföra olika sorters bildhantering, 
alternativt att leverera data som bitmap istället för jpeg.

Tillverkning av kretskort
Det stora antalet felkällor som uppkommer vid tillverkningen gör det svårt att uppskatta hur lång tid 
ett visst tillverkningssteg kommer att ta. Detta gör det svårt att planera sin tid vid utförandet av 
projektet. Min lösning blev att försöka arbeta så modulärt och strukturerat som möjligt vid 
konstruktionen till skillnad från att göra allt på en gång. Ett modulärt tillvägagångssätt gör 
felsökning väldigt mycket enklare och sparar därmed tid.  

Slutsats
ICU fungerar som en mycket bra bas för den som behöver en kamera i sitt projekt. Enheten är enkel 
att använda och kan modifieras till att utföra många olika uppgifter. Nästa generation av modulen 
kommer förmodligen att innehålla processorer som är mer lämpliga för bildanalys och /eller en 
kamera som inte jpeg-komprimerar bilden utan levererar en såkallad bitmap. Om kameran byttes ut 
så skulle mycket bildhantering relativt enkelt kunna ske på själva enheten. Dock skulle sändande 
över radio eventuellt inte gå lika snabbt. 

I övrigt kan sägas att produktion av mekatroniska produkter bör ske så modulärt som möjligt. 
Arbetssättet minskar antalet felkällor och möjliggör att flera personer kan arbeta parallellt med olika 
delar av ett större projekt. Detta är definitivt någotsom jag kommer att försöka implementera i 
framtida projekt.
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Komponentlista och kostnadsredovisning  

LinkSprite JPEG color camera with TTL interface  
Länk: http://www.sparkfun.com/products/10061. 
Pris:  355.50 kr.

PARALLAX, continuous rotation servo (2st)
Länk: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/motors/crservo.pdf
Pris: ca 100 kr

Atmega16
Länk: http://www.atmel.com/devices/atmega16.aspx
Pris: ca 45 kr

Atmega128
Länk: http://www.atmel.com/devices/atmega128.aspx
Pris: ca 50 kr

EWRF - 3022UT RF Module (2st)
Länk: http:/swechtrading.se/zencart/index.php?main_page=index&cPath=52
Pris: 159 kr

Kondensator polyester 100nf  (4st) 
Länk: http://www.electronics123.com/s.nl/it.A/id.631/.f
Pris: ca 2kr

Resistor 10kohm (2st)
Länk: http://www.electrokit.com/resistor-10-kohm-0-25w.41377
Pris: ca 2kr 

Spänningsregulator, TS7805
Länk: http://www.datasheetdir.com/TS7805+Linear-Voltage-Regulators
Pris: ca 3kr

Batterihållare med switch
Länk: http://www.kjell.com/sortiment/el/batterier/batterihallare/batterihallare-9v-p39781
Pris:  39kr

9v batteri
Länk: http://www.kjell.com/sortiment/el/batterier/alkaliska/kjell-co-alkaline-9v-1-pack-
p32310
Pris: 20kr 
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Abstract 

During the 90’s it became more and more common that technical products should be able to 

communicate with each other. One technical solution that grew was Bluetooth, a technology 

that uses the ISM-band and is suitable for sending data over short distances. This technique 

uses different kinds of profiles and is constructed of a stack of protocols. When two devices 

are connected to each other a small network, a so called piconet, is created and information 

can be sent between them. How this information should be processed and sent is determined 

by the profiles on the device. Today there are several products that use Bluetooth, such as 

cellphones, cars and computers. In this project a serial port has been emulated in a remote 

control. The remote control simulates keyboard buttons and can be used as a game controller 

for simpler games or as an aid for presentations. 
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Sammanfattning 

Under 90-talet så blev det alltmer vanligt att tekniska produkter skulle kunna kommunicera 

med varandra. En utav de tekniska lösningar som då togs fram var Bluetooth, en 

kommunikationsteknik som använder sig utav ISM-bandet och är lämpad för att skicka data 

på korta avstånd. Denna teknik använder sig utav olika profiler och är uppbyggd utav en stack 

med protokoll. När två enheter med Bluetoothteknik är anslutna till varandra så skapas ett 

slags mininätverk, ett så kallat piconet, där då data kan skickas mellan dem. Hur 

informationen ska skickas och behandlas bestäms utav de profiler som enheterna har. Idag 

finns en mängd olika produkter som använder sig av Bluetooth där några exempel är 

mobiltelefoner, bilar och datorer. I detta projekt så har en seriell port emulerats i en 

fjärrkontroll. Fjärkontrollen kan simulera knapptryckningar för en dators piltangenter och kan 

användas som en spelkontroll eller som ett hjälpmedel vid presentationer.   
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1. Inledning 

Under 90-talet så blev mobiltelefoner väldigt populära vilket ledde till att nya tekniker för 

kommunikation blev aktuella att utveckla. En utav de tekniska lösningarna som togs fram var 

Bluetooth. Ett nytt sätt att trådlöst skicka information mellan olika enheter på korta avstånd. 

Teknikens användningsområde är idag väldigt bred och några exempel där tekniken existerar 

är mobiltelefoner, bilar och datorer. Denna rapport är ämnad att ge en inblick i hur tekniken 

fungerar och är uppbyggd. För att visa hur tekniken kan appliceras på en produkt så har även 

en prototyp av en fjärrkontroll med Bluetoothteknik tagits fram. Denna process har även 

dokumenterats i rapporten.  
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2. Teoretisk fördjupning 

Bluetooth är en typ av teknik som används i sammanhang där en eller flera enheter skall 

kunna kommunicera trådlöst med varandra på korta avstånd. Idag finns tekniken i många 

olika system t.ex. mobiltelefoner, bilar, datorer och skrivare. För att förstå teorin bakom 

Bluetooth kan det vara bra med att börja med dess ursprung. 

 

2.1 Historik 

När fler och fler skaffade sig mobiltelefoner under 90-talet så började företagen titta på nya 

sätt att skicka information, ett utav dem var Bluetooth.  

 

Grunden till Bluetooth startade under mitten av 1990-talet då företaget Ericsson Mobile 

Communications startade ett projekt som hette MC Link. Ericsson ville att tekniken skulle 

utvecklas och gjorde licensen fri vilket medförde att sammarbeten med andra företag blev 

aktuella. År 1998 bildades en utvecklingsgrupp, SIG (Special Interest Group) där några av de 

medverkande företagen var Ericsson, Intel och Nokia. Denna grupp tog år 1999 fram 

protokollet Bluetooth 1.0 som hade en överföringshastighet på 721 kbit/s. Fler företag anslöt 

sig till denna grupp och året därpå kom den första mobiltelefonen med Bluetooth. Sen dess 

har Bluetoothtekniken utvecklats enormt och det går idag att överför med en hastighet av 24 

Mb/s. 

 

Vem som helst kan idag gå med i SIG så länge man rättar sig efter den tekniska 

specifikationen som finns för protokollet Bluetooth.  Idag har SIG mer än 14000 medlemmar 

som tillsammans driver utvecklingen av Bluetooth framåt. 

 

2.2 Kommunikationen 

Bluetooth-enheter kan kommunicera med en eller flera enheter på flera olika sätt. När två 

enheter kommunicerar med varandra i ett så kallat Piconet (point-to-point) så måste de gå in i 

rollerna master och slave. I fallet point-to-point så har det ingen betydelse om vilken roll 

respektive enhet har. Den enhet som initierar anslutningen blir automatiskt master. Om man 
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vill att flera enheter skall anslutas till samma piconet (point-to-multipoint) så måste den enhet 

som är master lägga till sina slaves, maximalt sju stycken. Det finns ytterligare en typ av 

anslutning för Bluetooth-enheter som kallas för scatternet där nätverket består av flera 

piconets. För att ett sådant nätverk skall existera så måste det finnas två masters och flera 

slaves, där en enhet fungerar som en länk mellan två piconets. Ett exempel av ett scatternet 

finns i Figur 1.  

 

Figur 1. Ett scatternet beståendes av två piconets. 

 

2.3 Bluetooth Protocol Stack 

För att en Bluetooth enhet skall kunna fungera så måste en mängd standardiserade protokoll 

användas. Protokollen ligger i en stack vars utseende presenteras i Figur 2. De undre lagren 

är en kärnprotokollet för Bluetooth och benämns Bluetooth Controller. De övre lagren tillhör 

Host layer, d.v.s. värdlagret, alternativt hårdvaran.  
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Figur 2. Bluetooth protokoll stack. 

 

Radio layer 

Radiolagret ligger längst ner i stacken och består av sändare och sköter något som heter 

frekvenshoppning, en metod för att skicka och ta emot signaler genom att byta mellan olika 

frekvenser väldigt snabbt. Informationen som skickas delas upp i bitar på de olika 

frekvensbanden och kan för Bluetooth maximalt delas upp i 79 band. Frekvenserna som 

används i frekvenshoppningen ligger mellan 2400 MHz och 2 483,5 MHz och ligger i ett av 

de tillgängliga ISM-banden (2,4 – 2,5 GHz). För den som inte hört om detta band så är ISM 

en förkortning för Industrial, Scientific and Medical och är också olicensierat. Då andra 

tekniker använder sig av ISM-banden t.ex. Wi-Fi och mikrovågsugnar så kan det lätt uppstå 

störningar och detta är anledningen till att man använder sig av frekvenshoppning som 

lösning, vilket kan ske 1600 gånger per sekund. För att bärvågen skall kunna överföra data så 
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måste också signalen moduleras. Detta görs med Guassian Frequency-Shift Keying. Denna 

modulering är anpassad för att kunna skicka binär information och använder ett så kallat 

”Guassiskt filter”. I ett piconet så måste alla enheter ha samma frekvenshoppning vilket 

bestäms av masterns klocka som har periodtiden 625 s .  

 

Energiklasser 

En stor fördel med Bluetooth istället för t.ex. Wi-Fi är den låga energiförbrukningen vilket 

gör sig mer lämpat för enheter med mindre batterier. Alla olika Bluetooth-enheter kan delas in 

i tre olika klasser baserad på dess uteffekt enligt Tabell 1. 

Tabell 1. 

Klass Uteffekt [mW] Max. avstånd [m] 

1 100 100 

2 2.5 10 

3 1 5 

 

Baseband layer 

Basbandslagret ligger ovanpå radiolagret och sköter bland annat anslutningen och 

informationen som skickas och tas emot. 

Det är bestämt att mastern skickar data vid jämna klockslag och tar emot vid udda för att 

undvika krockar. Storleken på informationen som skickas kan vara maximalt fem slots där en 

slot är halva periodtiden d.v.s. 312,5 s . Informationen som skickas kan delas upp i tre delar  

 Acess code – Används för synkronisering och identifiering av information. 

 Header – Information om datatypen som skickas. 

 Payload – Den data man vill skicka. 

 De olika stadier som finns för anslutningen är följande 

 Page – Detta stadie används av mastern för att aktivera och ansluta till en slave genom 

att skicka ut dess Acess code på olika hoppfrekvenser. 

 Page scan – En slave lyssnar här efter sin egen Acess code på en enda hoppfrekvens. 

 Slave response – Skickar svar till mastern och etablerar anslutning efter att ha 

mottagit information om namn och vilken frekvenshoppning som gäller. 
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 Master response – Svarar på Slave response och skickar information om 

frekvenshoppningen, namn och etablerar anslutning. 

 Inquiry – Hittar identiteter av närliggande enheter. 

 Inquiry scan – I detta stadie så blir enheten synlig för andra enheter. 

 Inquiry response – Slaves svarar med sin hoppfrekvens och namn.  

 

Link manager protocol 

Detta protokoll används för att hantera säkerhet som t.ex. kryptering mellan två enheter. En 

annan funktion är hanteringen av de olika lägen som finns för Bluetooth-enheterna 

 Active – Både master och slave är aktiva genom att skicka och ta emot data. 

 Sniff – I detta läge så läser endast slave vissa slots. För att kunna befinna sig i ett 

energisnålt läge. 

 Hold – Eneheten går in ett läge där man t.ex. kan söka efter andra enheter men 

fortfarande vara ansluten.  

 Park – När en enhet blir parkerad i sitt piconet men inte används. Ett slags läge som 

går på låg energi. 

 

 

Andra protokoll i stacken 

Några av de övre protokollen i stacken är 

 HCI – Host/controller Interface Ett gränssnitt mellan hårdvara och mjukvara. 

 L2CAP protocol - Detta protokoll kallas för L2CAP och är en förkortning för Link 

Control And Adaption Protocol och skapar förbindelser mellan högre och lägre 

protokoll i stacken.  

 RFCOMM protocol - Ett enkelt protokoll för att kunna överföra data mellan olika 

enheter är RFCOMM protokollet. Det ger också möjligheten till att kunna emulera 

flera seriella portar som följer RS-232 standarden. För att detta skall kunna vara 

möjligt måste protokollet kommunicera med L2CAP-lagret som kan skicka vidare 

informationen till radiolagret. 
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 Service Discovery protocol - Protokollets uppgift är att visa vad andra enheter är 

kompatibla med. Där ingår bland annat identifiering av enhetens protokoll och 

profiler. 

 

2.4 Profiler 

Det finns många olika typer av Bluetooth-enheter och alla ingår i olika profiler. Dessa profiler 

beskriver vad enheten har för funktioner. Om en viss funktion vill utnyttjas mellan två enheter 

så måste båda ha den profil som krävs för att enheterna skall förstå varandra. En obligatorisk 

profil som en Bluetooth-enhet måste ha stöd för är General Acess Profile, som ger stöd för de 

mest grundläggande, anslutnings procedur och synlighet. Det behövs även en profil som heter 

Service Discovery Application Profile, som ger instruktioner om hur man använder 

motsvarande protokoll. 

 

Några av många andra profiler är 

 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) – Ett krav om man skall kunna 

överföra steroeljud, finns t.ex. i nyare bilars Bluetooth-enheter. 

 Basic Image Profile (BIP) – Anväds för att skicka bilder mellan anslutna enheter, 

ändrar också t.ex. storlek på bilden om det nödvändigt. 

 Basic Printing Profile (BPP) – En profil som gör det möjligt att skicka information 

till en skrivare för utskrifter. 

 File Transfer Profile (FTP) – Ger tillgång till filsystemet på den andra enheten men 

kräver protokoll som inte behandlas i denna rapport. 

 Serial Port Profile (SPP)– Den här profilen använder sig av RFCOMM protokollet 

och emulerar på så sätt en eller flera seriella portar. 
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3. Tillämpning av Bluetooth 

Utöver fördjupningen av Bluetooth skulle teorin appliceras på något praktiskt så en prototyp 

av en produkt med Bluetooth har tagits fram. 

 

3.1 Problembeskrivning 

Med utgångspunkt från en vald Bluetoothmodul skall en prototyp på en produkt med 

Bluetoothteknologi tas fram och skall vara ett självständigt system som drivs av batterier. 

Idén är att ta fram en enkel fjärrkontroll till en dator där piltangenterna på ett vanligt 

tangentbord kan simuleras. Kontrollern skall sedan kunna användas till att byta ”slides” vid 

presentationer eller utnyttjas för att spela enklare spel på en PC.  

 

3.2 Hårdvara 

Under projektet har utöver den valda modulen en del hjälpmedel använts, såsom 

mikroprocessorn ATMega16, utvecklingskortet STK-500 

 

Modulen 

Den valda modulen är en Parani ESD-210 och har energiklass två med Bluetooth version 1.2. 

Modulen klarar av att sända och ta emot på ett maximalt avstånd på cirka 30 meter och drivs 

på 3.0 - 3.3V. Modulen hade också en extra antenn som skall ge 50 meters extra avstånd 

enligt manualen för modulen. Profilerna som stöds är General Acess Profile, Service 

Discovery Application Profile och Serial Port Profile. En bild på modulen återfinns i Figur 3. 



André Ellnefjärd 890115-0576 

9 

 

 

Figur 3. Parani ESD-210 med extra antenn. 

STK-500 

Ett utvecklingskort från Atmel som används för att programmera mikrokontrollers. STK-500 

har även en extra seriell port som är till för att kunna kommunicera med enheter, t.ex. via 

USART. En bild på det använda utvecklingskortet återfinns i Figur 4. 

 

Figur 4. Utvecklingskortet STK-500 som användes. 



André Ellnefjärd 890115-0576 

10 

 

ATMega16 

Valet av mikrokontroller grundades på tillgängligheten av USART som är en förkortning för 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter vilket kommer förklaras senare i rapporten. Då 

ATMega16 var känd sen tidigare och har USART så ansågs denna som en lämplig 

mikrokontroll. En 8-bitars mikrokontroller med 40 pinnar som drivs på 4,5- 5,5V. En bild på 

kontrollern återfinns i Figur 5. 

 

Figur 5. Mikrokontrollern AVR ATMega16. 

 

 

3.3 Mjukvara 

Den mjukvara som har använts är programmen AVR Studio 5, RealTerm, NI Multisim, NI 

Ultiboard och Visual Basic. 

 

AVR Studio 5 

För att kunna programmera en mikrokontroll så behöver man utöver utvecklingskortet skriva 

kod i programmeringsspråket C vilket gjordes i AVR Studio 5. Med detta program kan man 

också reglera spänningen och klockfrekvens som kortet och kontrollern skall arbeta med. 

 

RealTerm 

För att kunna kommunicera med modulen och förstå hur den arbetar så användes programmet 

RealTerm som är ett gratis programvara. Liknande program är Hyper Terminal. 

 

NI Multisim och NI Ultiboard 

För att kunna rita upp ett kopplingsschema och designa kretskortet användes program från 

National Instruments vid namnen Multisim respektive Ultiboard. 
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Visual Basic 2010 

För att kunna simulera knapptryckningar så måste ett program också skrivas för att användas 

på den PC man vill kontrollera. Det valda programmeringsspråket för detta är Visual Basic 

.NET vilket skrevs i programmet Visual Basic 2010 från Microsoft.  

 

3.4 Utförande 

Framtagningen av prototypen kan delas in i olika steg 

1. Få kontakt med modulen genom att använda programmet RealTerm och förstå 

dess funktioner. 

2. Skriva ett program till mikrokontrollern som skall hantera att både skicka och 

ta emot kommandon från modulen via USART. 

3. Koppla ihop mikrokontrollern med modulen. 

4. Skapa ett kopplingsschema med övriga komponenter som behövs. 

5. Överföring till breadboard. 

6. Skapandet av kretskortet. 

Steg 1 

Det första som gjordes var att reglera spänningen på STK-500 kortet till 3,3V.  Nästa del på 

detta steg var att ta reda på hur modulen skulle kopplas till datorn. Modulens pinnar återfinns 

i Figur 6. 

 

Figur 6. Bild av modulens kontaktpinnar. 

 



André Ellnefjärd 890115-0576 

12 

 

 RXD och TXD på modulen kopplades till RXD respektive TXD på STK-500 kortet där 

också VCC och GND hämtades från lämpliga pinnar. En bild av kopplingen erhålls i Figur 7.  

 

Figur 7. En bild av de kopplingar som krävdes för att kunna upprätta kommunikation mellan modul och 

dator. 

När kopplingen var avklarad användes programmet RealTerm för att starta kommunikationen 

med modulen. Detta gjordes med hjälp av AT-Kommandon som finns listade i manualen för 

modulen, se referens [2]. Med dessa kunde modulen göras synlig, ansluta till andra enheter 

osv. AT- kommandon används för övrigt till att konfigurera och styra modem. I Figur 8 finns 

ett ”screenshot” på en enkel konversation med AT-kommandon. 
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Figur 8. Ett ”screnshot” då AT-kommandon används för att kommunicera med modulen. 

 

Steg 2 

I detta steg skulle ett program skrivas till mikrokontrollern för att kunna hantera modulen och 

för att kunna göra detta måste USART initieras hos mikrokontrollern. USART är en sorts 

asynkron sändare och mottagare som översätter data från parallell till seriell form. Själva 

initieringen bestämmer överföringshastighet (baud rate), antalet stopbitar och antalet bitar. Då 

modulen har en baud rate på 9600, 8 bitar och en stop-bit som standard så konfigurerades 

USART efter detta. Modulen gav också ett krav på att kommunikationen skall vara asynkron 

d.v.s. UART vilket också kunde konfigureras via vissa register hos mikrokontrollern. De 

register och inställningar som krävs för att få korrekt baud rate återfinns i manualen för 

ATMega16, se referens [1]. 

 

När initieringen var klar så för den kod som skall skicka och ta emot data via UART. 

Mottagningen av data valdes att göra med ett interrupt som startar varje gång någonting 

mottas via UART. Denna information sparas i en buffert (vektor) tills ny data inkommer. 

 

För att skicka data så används två funktioner, den första läser in strängen, tecken för tecken. 

Den andra funktionen lägger det aktuella tecknet i bufferten som sedan skickas via UART.  
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Fem stycken knappar används och är anslutna till PINA på mikrokontrollern. Knapp fem har 

alltid funktionen som en reset-knapp medan övriga knappar beror på vilket läge Bluetooth-

modulen befinner sig i. Fyra LED lampor är anslutna till PORTB vilka programmerades som 

en slags indikator på vilket läge modulen befinner sig i.  

 

De olika lägena är programmerade med switch-satser där mikrokontrollern kontrollerar 

Bluetooth-modulens svar efter vissa kommandon. Detta svar är då grunden till valet av 

nästkommande läge. Då kontrollern tappar kontakten med den anslutna datorn så återställs 

den och användare får välja om den ska gå in i synligt läge eller ansluta till den senaste 

anslutna enheten. Detta val måste också göras varje gång prototypen startas. 

 

I Figur 9 finns ett flödesschema av det skrivna programmet. All kod som är skriven i 

programmeringsspråket C återfinns under Bilaga 6. 

 

Figur 9. Ett flödesschema av det program som är skrivet i AVR studio 5.  
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I detta steg så kopplades även PD0 och PD1 (ATMega16’s USART pinnar) till STK-500’s 

TXD respektive RXD för att sedan använda RealTerm. Detta gjordes för att kontrollera så 

mikrokontrollern hade rätt funktionalitet samt för att kunna hitta buggar att åtgärda.  

 

Då en mjukvara för datorn var nödvändig så skapades ett program med hjälp av det tidigare 

nämnda Visual Studio 2010. Programmeringsspråket som användes var VB. NET. 

Utgångspunkten för programmet var att försöka skapa ett eget slags terminalprogram som 

också kunde simulera knapptryckningar då vissa kommandon inkommer. En bild av 

programmet presenteras i Figur 10. Programkoden återfinns under Bilaga 7. 

 

Figur 10. En bild på det program som skapades för datorn.  
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Steg 3 

För att koppla ihop mikrokontrollern med modulen så utfördes de kopplingar som återfinns i 

Tabell 2. 

Tabell 2. 

ATMega16 ESD-200 

PD0 (RXD) TXD 

PD1 (TXD) RXD 

VCC VCC 

GND GND 

 

När allt fungerade som det skulle så var det läge att skapa ett kopplingsschema med de 

komponenter som skulle behövas. 

 

Steg 4 

Eftersom ATMega16 drivs med 5V så behövdes en spänningsregulator som reglerar ner den 

spänningen som går till modulen (3.3V). Till detta valdes en regulator av typen LM 3940. 

Batteriet som skall driva prototypen valdes till ett 9V batteri. Denna spänning behövde också 

regleras för att inte skada mikrokontrollern eller modulen. Lösningen på detta blev ytterligare 

en spänningsregulator av typ TS 7805. För att de båda regulatorerna skall vara stabila så 

parallellkopplas dem med kondensatorer enligt datablad för respektive komponent. 

Kopplingsschemat gjordes sedan i det tidigare nämnda NI Multisim och återfinns under 

Bilaga 4. 
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Steg 5 

När kopplingsschemat var färdigt var det läge att överföra allt till ett breadboard. I Figur 11 

finns en bild på hur breadboardet såg ut när alla komponenter var på plats. 

 

Figur 11. Breadboardet med alla komponenter. 

 

Steg 6 

I det sista steget är utgångspunkten att exportera kopplingsschemat som ritades i Multisim till 

programmet Ultiboard. Där placeras komponenterna ut på lämpliga och intuitiva platser.  Den 

färdiga designen återfinns under Bilaga 5. Detta skrevs sedan ut på ett slags genomskinligt 

papper som sedan fastsattes på ett enkelsidigt kretskort. Kortet utsattes sedan för UV-ljus följt 

av ett bad i fotovätska. Därefter etsades kortet i varm etsvätska där kopparen föll bort på de 

ställen som hade utsatts för UV-strålning. Komponentera sattes sedan dit med hjälp av 

lödning.  
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4. Resultat 

En lyckad prototyp av en produkt med Bluetoothteknik har tagits fram och en bild på denna 

kan beskådas i Figur12. 

 

Figur 12. En bild på den färdiga prototypen.. 
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5. Problem under projektet 

Det första problemet som dök upp var under det första steget, då modulen styrdes genom 

programmet RealTerm. Alla AT-kommandon fungerade bra och då det gick väldigt smärtfritt 

att ansluta modulen till en mobil så antogs det att anslutningen till en dator skulle vara lika 

enkel. Det som inte insågs var att ett terminalprogram måste vara igång med den port som 

Bluetooth-modulen simulerar för att en anslutning skall kunna vara möjlig. En hel del 

felsökningar gjordes vilket gjorde att en hel del tid gick förlorad. 

 

Problem två dök upp då USART för ATMega16 skulle användas. Det var inte helt lätt att veta 

att de korrekta inställningarna hade gjorts då detta var väldigt nytt. När problem uppstod så 

lades alltid en tanke på att det kunde vara fel baud rate. Detta hade självklart kunna undvikas 

genom att från början läsa mer om hur USART fungerar på den mikrokontrollern som valts. 

 

För att inte skada modulen så var spänningen tvungen att regleras ner till 3,3V på STK-500 

kortet. Detta skapade problem då ATMega16 inte fungerar helt korrekt på denna spänning. 

Det tog självklart ett tag att inse detta vilket gjorde att ytterligare tid gick till att felsöka på fel 

saker. Återigen så hade en noggrannare läsning av manualen löst detta problem tidigare. 

 

Ett annat problem som uppstod, men som också är lite mer vanligt om man är slarvig, var att 

det första kretskortet inte blev helt perfekt. Storleken på ledarna var inte tillräckligt bred 

vilket gjorde att kopparen inte lossnade som den skulle under etsningen. Ett nytt kort 

tillverkades och blev väldigt lyckat. 
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6. Slutsats och diskussion 

Projektet har gett en god insyn av Bluetoothteknikens fascinerande uppbyggnad och 

funktionalitet. Då modulen i princip var färdig att börja använda direkt så skulle det vara 

möjligt att ta fram en prototyp utan att ha fördjupat sig inom Bluetoothtekniken. Anledningen 

till detta är för att man direkt använder sig av det översta lagret i stacken, men när det blir lite 

mer komplicerat så är teorin väldigt viktig. Då modulen var tvungen att kommunicera med 

mikrokontrollern via USART så har synen på mikrokontrollers användningsområde vidgats. 

Detta känns också väldigt nyttigt inför framtida projekt. 

 

Prototypen som tagits fram skulle kunna förbättras med ett par saker. En display av något slag 

skulle kunna ersätta de fyra LED-lamporna som nu finns. Detta för att mer intuitivt kunna tala 

om vilket läge modulen befinner sig i. Något som inte behandlats för varken ATMega16 eller 

modulen är ett energisparläge. Detta skulle kunna implementeras genom att använda det S-

register som finns hos modulen. Där finns bland annat möjlighet att använda sniff- eller park-

mode.  Prototypen är också väldigt stor och klumpig och skulle kunna göras mindre och mer 

ergonomisk genom att välja en mindre mikrokontroller som då också har stöd för USART. 

Mjukvaran i datorn skulle också kunna förbättras en del då den nu inte kan tolka att två 

knappar trycks in samtidigt på fjärrkontrollen. Något annat som bör läggas till är interrupts för 

de knappar som används istället för loopar. Detta för att kunna fungera bättre som 

spelkontroll. 

 

Bluetooth är en perfekt ersättning för t.ex. den IR-teknik som finns hos många 

universalkontrollers. Alltför många gånger har man tryckt på sin fjärrkontroll men utan svar 

hos det man vill styra, då riktningen inte varit optimal. Detta är ett problem som inte uppstår 

med Bluetooth.  Flera produkter har idag använt sig idag utav den här lösningen men det är 

något som bör standardiseras. År 2011 så släpptes Bluetooth 4.0 vilket har blivit ännu mer 

energisnålare och lämpar sig därför ännu mer för detta. 

 

På grund av att Bluetoothtekniken är tillgängliga för alla kan man lätt konstatera att den 

kommer att växa och bli ännu större än den är idag. Fler användbara profiler kommer att tas 

fram och säkerheten kommer öka.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Kravspecifikation 

 Prototypen skall ha fyra stycken knappar som skall kunna simulera piltangenterna för 

en PC. 

 Prototypen skall drivas av ett batteri/batterier. 

 Prototypen skall skicka informationen via Bluetooth. 

 Prototypen skall på något sätt kunna visa vilket läge den befinner sig. 

 Inga globala variabler får användas i mjukvaran, förutom för interrupts. 

 Prototypen bör vara så liten som möjligt. 

 Prototypen bör vara så intuitiv som möjligt. 
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Bilaga 2: Komponentlista 

 Parani ESD-210 

 AVR ATMega16 

 IC-Sockel, DIL 40 

 Vreg. TS 7805 

 Vreg. LM 3940 

 SIL motståndsnät 470  

 Tantalkondensator 0.1 F  

 Tantalkondensator 0.33 F  

 Elektrolytkondensator 0.47 F  

 Kondensator 33 F  

 4 st. LED-lampor 

 5 st. Tryckknappar 

 Stiftlist 

 Hylslist 
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Bilaga 3: Kostnadsredovisning 

Komponent Artikelnummer Återförsäljare Antal 

(st) 

Pris 

(kr/st) 

Parani ESD-210 ESD-210-01 

 

SENA 1 434,59 

AVR ATmega16 73-672-46 Elfa 1 99,60 

IC-sockel, DIL 40 48-155-68 Elfa 1 10,70 

Vreg. TS7805 73-000-16 Elfa 1 11,20 

Vreg. LM 3940 73-274-27 Elfa 1 22,10 

Tantalkondensator 0.1µF 67-713-32 Elfa 1 5,49 

Tantalkondensator 0.33µF 67-713-04 Elfa 1 5,49 

Elektrolytkondensator 

33µF 

67-008-43 Elfa 1 0,66 

Kondensator 0.47µF 67-705-31 Elfa 1 10,30 

LED-lampa 75-012-59 Elfa 4 3.63 

SIL-motståndsnät 470Ω 60-326-68 Elfa 1 1,59 

Knapp variant 1 35-603-07 Elfa 1 3,45 

Knapp variant 2 35-653-06 Elfa 4 22,40 

Stiftlist 43-839-28 Elfa 1 4,38 

Hylslist 43-839-95 Elfa 1 23,40 
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Bilaga 4: Kopplingsschema – Multisim 
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Bilaga 5: Kretskortsdesign – Ultiboard 
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Bilaga 6: Program i C – AVR studio 5 

define.h 

#ifndef DEFINES 
#define DEFINES 
 
/*------------------Baudrate data----------------------------------*/ 
#define baud_rate 9600 //Desired Baud rate 
#define buffer_size 30 // message length 
#define baudprescaler (F_CPU/baud_rate/8UL)-1 // baudprescaler 
 
/*------------------------Defining AT-Commands-----------------------*/ 
#define BT_reset   "ATZ\r" 
#define BT_connect_last  "ATD\r" 
#define BT_disconnect  "ATH\r" 
#define BT_connectable  "AT+BTSCAN,3,300\r" 
#define BT_mode0   "AT+BTMODE,0\r" 
#define BT_mode3   "AT+BTMODE,3\r" 
#define BT_cancel_op  "AT+BTCANCEL\r" 
#define BT_stop_transmit "+++" 
 
/*-----------------------Defining AT-responses-----------------------*/ 
#define ans_OK  "OK" 
#define ans_error "ERROR" 
#define ans_connect "CONNECT" 
#define ans_disconnect "DISCONNECT" 
 
/*------------------------Swith modes--------------------------------*/ 
#define choice_init 1 
#define choice_mode 2 
#define choice_reset 3 
#define choice_connected 4 
#define choice_disconnect 5 
#define choice_answerOK 6 
#define choice_answerCONNECT2 7 
#define choice_answerCONNECT1 8 
 
/*---------------------------Delays----------------------------------*/ 
#define DELAY_QUART_SEC _delay_ms(250) 
#define DELAY_HALF_SEC _delay_ms(500) 
#define DELAY_1_SEC _delay_ms(1000) 
#define DELAY_2_SEC _delay_ms(2000) 
 
/*------------------Define Swithces and Leds-------------------------*/ 
#define Switch1 PINA == (PINA & ~(1<<PINA7)) 
#define Switch2 PINA == (PINA & ~(1<<PINA6))   
#define Switch3 PINA == (PINA & ~(1<<PINA5)) 
#define Switch4 PINA == (PINA & ~(1<<PINA4)) 
#define Switch5 PINA == (PINA & ~(1<<PINA3)) 
#define LED1 ~(1<<PB7) 
#define LED2 ~(1<<PB6) 
#define LED3 ~(1<<PB5) 
#define LED4 ~(1<<PB4) 
 
/*----------------Define ON,OFF, IN & OUT---------------------------*/ 
#define OUT 0xFF 
#define IN 0x00 



André Ellnefjärd 890115-0576 

28 

 

#define ON 0x00 
#define OFF 0xFF 
  
 
/*--------------------Declaring Variables----------------------------*/ 
static volatile char Recive_buffer[buffer_size]; // Recived text buffer 
static volatile char endofline; //end of line indicator 
static volatile unsigned char recive_position; // byte counter 
static volatile unsigned char write_index = 0; // Index to write to 
static int choice = 1; //Choice variable for different cases 
 
/*----------------------Special charachters--------------------------*/ 
#define carriage_return 0x0D 
#define line_feed 0x0A 
#define newline 0x00 
 
 
 
 
#endif /* DEFINES */ 
 

usart_init.h 

#ifndef USART_INIT 
#define USART_INIT 
 
/*--------------------------Initiate UART----------------------------*/ 
void USART_init(int baud) 
{ 
  
 UCSRA |= (1<<U2X); //U2X bit set for less errors with baudrate 9600 
with 1MHz  
 UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);//|(1<<TXCIE); // USART: 
Receiver enabled, Transmitter enabled, Receive complete enabled, Transmit complete 
enabled 
 UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); // Write data to USRC, 8 bit 
 UBRRL = baud;  //Load lower 8-bits of the baud rate 
value into the low byte of the UBRR register 
 UBRRH = (baud>>8); //Load upper 8-bits of the baud rate value into the 
high byte of the UBRR register  
 sei();  // Enable global interrupts 
 endofline=0; // Not end of line in initiate 
 recive_position=0; // Recived bytes is zero when initiate 
} 
 
 
#endif /* USART_INIT */ 
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bluetooth_ESD210_logic.h 

#ifndef BLUETOOTH_ESD210_LOGIC_H_ 
#define BLUETOOTH_ESD210_LOGIC_H_ 
 
/*---------------------Write incoming text string------------------------*/ 
void uart_write(char text) 
{ 
 while ((UCSRA & (1<<UDRE))==0) 
 { 
   
 }; 
 UDR = text; 
}  
 
 
/*--------------------Put incoming text string in write function--------------*/ 
void uart_put_text(char *text) 
{ 
 while (*text) 
 { 
  uart_write(*text++); 
 } 
 endofline = 0; 
 recive_position = 0;   
} 
 
 
/*---------------------Bluetooth: Answer OK function--------------------------*/ 
void module_answer_ok() 
{ 
 while(1) 
 { 
  if (endofline==1) 
  { 
   if(strstr(Recive_buffer,ans_OK) != NULL) 
   { 
    PORTB = LED1; 
    choice = choice_mode; 
    endofline=0; 
    break; 
   } 
   else if(strstr(Recive_buffer,ans_error) != NULL) 
   { 
    PORTB = LED4; 
    choice = choice_reset; 
    endofline=0; 
    break; 
   } 
  } 
 }  
} 
  
/*------------------------Bluetooth: Answer Connect function-------------------*/
  
void module_answer_step2() 
{ 
 while (1) 
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 { 
  if (endofline==1) 
  { 
    if(strstr(Recive_buffer,ans_connect) != NULL) 
    { 
     PORTB=LED1 & LED2 & LED3 & LED4; 
    choice = choice_connected; 
    endofline=0; 
    break; 
   }   
    else if(strstr(Recive_buffer,ans_error) != NULL) 
    { 
     PORTB = LED4; 
    choice = choice_reset; 
    endofline=0; 
    break; 
    }   
  
  } 
 }      
} 
 
/*--------------------------Bluetooth: Initiate--------------------------------*/ 
void module_init() 
{ 
 PORTB = OFF; 
 recive_position = 0; 
 endofline = 0; 
 uart_put_text(BT_mode0); 
 choice = choice_answerOK; 
} 
 
/*-------------------------Bluetooth: visible mode-----------------------------*/ 
void module_visible() 
{ 
 PORTB = LED1; 
 recive_position = 0; 
 uart_put_text(BT_connectable); 
 while(1) 
 { 
  if (Switch1) 
  { 
   choice = choice_answerCONNECT1; 
   break; 
  } 
  else if (Switch5) 
  { 
   choice = choice_reset; 
   break; 
  } 
 } 
} 
 
/*----------------------Bluetooth: Connect to last mode--------------------------*/ 
void module_connect_last() 
{ 
 PORTB = LED2; 
 recive_position = 0; 
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 uart_put_text(BT_connect_last); 
 choice = choice_answerCONNECT1; 
} 
 
/*--------------------------Bluetooth: Reset------------------------------------*/ 
void module_reset() 
{ 
 PORTB = LED3 & LED4; 
 uart_put_text(BT_cancel_op); 
 DELAY_HALF_SEC; 
 uart_put_text(BT_reset); 
 DELAY_HALF_SEC; 
 choice = choice_init; 
} 
 
/*----------------Bluetooth: Choose mode: visible or connect last---------------*/ 
void module_mode() 
{ 
 PORTB = LED1 & LED2; 
 while (1) 
 { 
  if (Switch1) 
  { 
   module_visible(); 
   break; 
  } 
  else if (Switch2) 
  { 
   module_connect_last(); 
   break; 
  } 
  else if (Switch5) 
  { 
   module_reset(); 
  } 
 } 
 
} 
 
/*-------------Bluetooth: Connected. Send key simulations or disconnect.----------*/ 
void module_connected() 
{ 
 while(1) 
 { 
  if (Switch1) 
  { 
   uart_put_text("UP"); 
   DELAY_QUART_SEC; 
  } 
  else if (Switch2) 
  { 
   uart_put_text("DOWN"); 
   DELAY_QUART_SEC; 
  } 
  else if (Switch3) 
  { 
   uart_put_text("LEFT"); 
   DELAY_HALF_SEC; 
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  } 
  else if (Switch4) 
  { 
   uart_put_text("RIGHT"); 
   DELAY_QUART_SEC; 
  } 
  else if (strstr(Recive_buffer,ans_disconnect) != NULL) 
  { 
   choice = choice_reset; 
   break; 
  } 
  else if (Switch5) 
  { 
   choice = choice_disconnect; 
   break; 
  } 
 } 
} 
 
/*--------------------------Bluetooth: Disconnect-------------------------*/ 
void module_disconnect() 
{ 
 uart_put_text(BT_stop_transmit); 
 DELAY_HALF_SEC; 
 uart_put_text(BT_disconnect); 
 DELAY_HALF_SEC; 
 uart_put_text(BT_reset); 
 choice = choice_init; 
} 
 
void module_answer_step1() 
{ 
 while(1) 
 {  
  if (endofline==1) 
  { 
   if(strstr(Recive_buffer,ans_OK) != NULL) 
   { 
    choice = choice_answerCONNECT2; 
    endofline=0; 
    recive_position = 0; 
    break; 
   } 
   else if(strstr(Recive_buffer,ans_error) != NULL) 
   { 
    PORTB = LED4; 
    choice = choice_reset; 
    endofline=0; 
    recive_position = 0; 
    break; 
   } 
  } 
 } 
  
}  
 
 
#endif /* BLUETOOTH_ESD210_LOGIC_H_ */ 
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main.c 

/*--------------Include and define--------------------------------------*/ 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> //Include interrupts 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#define F_CPU 1000000 
#include <util/delay.h> //Include delay 
#include "defines.h" 
#include "usart_init.h" 
#include "bluetooth_esd210_logic.h" 
 
 
/*--------------------------Receieve complete-------------------------*/ 
ISR(USART_RXC_vect) 
{ 
 unsigned char Recived;  
 Recived = UDR; // Read UART buffer 
 if (endofline == 0)  
 { 
  Recive_buffer[recive_position] = Recived; 
  recive_position++; 
  if ((Recived == carriage_return || Recived ==line_feed || 
Recived == newline || recive_position>=(buffer_size-1)) & recive_position>3) 
  { 
   endofline=1; // End of line reached 
   Recive_buffer[recive_position-1] = newline; // 
Delete the char 
   recive_position=0; 
  } 
 } 
  
} 
 
/*-------------------------------The main program----------------------------*/ 
int main(void) 
{ 
 USART_init(baudprescaler); 
 DDRA=IN; // Switches as IN 
 DDRB=OUT; // Leds as OUT 
 DDRD = IN;  
 PORTD |= ~(1<<PD0); // Pull up resistor on RX 
 PORTB=OFF; 
 PORTA = OFF; 
 
  
 while (1) 
 { 
  switch (choice) 
  { 
  case choice_init: 
   module_init(); 
   break; 
  case choice_mode: 
   module_mode(); 
   break; 
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  case choice_reset: 
   module_reset(); 
   break; 
  case choice_connected: 
   module_connected(); 
   break; 
  case choice_disconnect: 
   module_disconnect(); 
   break; 
  case choice_answerCONNECT2: 
   module_answer_step2(); 
   break; 
  case choice_answerOK: 
   module_answer_ok(); 
   break; 
  case choice_answerCONNECT1: 
   module_answer_step1(); 
   break; 
  } 
 }  
}        
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Bilaga 7: Program i VB. NET – Visual Basic 2010 

Imports System 
Imports System.ComponentModel 
Imports System.Threading 
Imports System.IO.Ports 
Public Class main_bt 
    Dim the_port As Array 'COM-port in system is stored. 
    Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [incoming_chars] As String) 'Minimize errors. 
    Private Sub Load_main_prog_bt(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        the_port = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames() 'Get all com ports available 
        choose_baud.Items.Add(9600) 'Populate the cmbBaud Combo box to common baud 
rates used 
        choose_baud.Items.Add(19200) 
        For i = 0 To UBound(the_port) 
            choose_port.Items.Add(the_port(i)) 
        Next 
        choose_port.Text = choose_port.Items.Item(0) 'Set cmbPort text to the first 
COM port detected 
        choose_baud.Text = choose_baud.Items.Item(0) 'Set cmbBaud text to the first 
Baud rate on the list 
        button_DISCONNECT.Enabled = False 'Initially Disconnect Button is Disabled 
        'Call Shell("", vbNormalFocus) 
    End Sub 
    Private Sub button_CONNECT_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles button_CONNECT.Click 
        SerialPort1.PortName = choose_port.Text 'Possible to choose port. 
        SerialPort1.BaudRate = choose_baud.Text 'Possible to choose baudrate. 
        'Pre defined for port 
        SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None 
        SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One 
        SerialPort1.DataBits = 8 'Open the port. 
        SerialPort1.Open() 
        button_CONNECT.Enabled = False 
        button_DISCONNECT.Enabled = True 
    End Sub 
    Private Sub button_DISCONNECT_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles button_DISCONNECT.Click 
        SerialPort1.Close() 'Close the port. 
        button_CONNECT.Enabled = True 
        button_DISCONNECT.Enabled = False 
    End Sub 
    Private Sub btnSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles button_SEND.Click 
        SerialPort1.Write(text_transmit_field.Text & vbCr) 'Send ascii chars to port. 
    End Sub 
    Private Sub Received_fromBT(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived 
        text_from_BT(SerialPort1.ReadExisting()) 'When receiving from BT this function 
is called. 
    End Sub 
    Private Sub text_from_BT(ByVal [incoming_chars] As String) 
        'Creator compare Calling 
        If Me.text_Receive_field.InvokeRequired Then 
            Dim x As New SetTextCallback(AddressOf text_from_BT) 
            Me.Invoke(x, New Object() {(incoming_chars)}) 
        Else 
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            Me.text_Receive_field.Text &= [incoming_chars] 
            If [incoming_chars] = "UP" Then 
                SendKeys.Send("{UP}") 
                button_UP.Enabled = False 
                button_DOWN.Enabled = True 
                button_RIGHT.Enabled = True 
                button_LEFT.Enabled = True 
            ElseIf [incoming_chars] = "DOWN" Then 
                SendKeys.Send("{DOWN}") 
                button_DOWN.Enabled = False 
                button_UP.Enabled = True 
                button_LEFT.Enabled = True 
                button_RIGHT.Enabled = True 
            ElseIf [incoming_chars] = "LEFT" Then 
                SendKeys.Send("{LEFT}") 
                button_LEFT.Enabled = False 
                button_RIGHT.Enabled = True 
                button_UP.Enabled = True 
                button_DOWN.Enabled = True 
            ElseIf [incoming_chars] = "RIGHT" Then 
                SendKeys.Send("{RIGHT}") 
                button_RIGHT.Enabled = False 
                button_LEFT.Enabled = True 
                button_DOWN.Enabled = True 
                button_UP.Enabled = True 
            End If 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub Port_change(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles choose_port.SelectedIndexChanged 
        If SerialPort1.IsOpen = False Then 
            SerialPort1.PortName = choose_port.Text 'Warning if not closed. 
        Else 
            MsgBox("Stäng porten först!", vbCritical) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub Baud_change(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles choose_baud.SelectedIndexChanged 
        If SerialPort1.IsOpen = False Then 
            SerialPort1.BaudRate = choose_baud.Text 'Warning if not closed. 
        Else  
            MsgBox("Stäng porten först!", vbCritical) 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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Abstract 

This report is part of a B.Sc. degree project in mechatronics, on KTH in Stockholm. It 

concerns RFID (Radio Frequency Identification) in a theoretical look at the technology and its 

uses, as well as the construction of a prototype using an RFID-reader from Parallax.  

The prototype is constructed as an inventory-assistant with functionality for adding, removing 

and showing the amount of a product in storage (connected to an RFID-number). It is not 

intended to be used, but rather exists as a technology demonstration and as a consequence of 

the learning process around the RFID-technology and the interaction between the RFID-

reader and a microcontroller of the type ATmega16. 

The report concludes that RFID, despite having existed for quite some time, still has its future 

for it, mainly because of the increased use of so called NFC (Near Field Communication).  
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Sammanfattning 

Denna rapport är en del utav ett kandidatexamensprojekt inom mekatronik på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Den behandlar RFID (”Radio Frequency Identification”) i en teoretisk 

fördjupning kring tekniken och dess tillämpningar, samt bygget av en prototyp som utnyttjar 

en RFID-läsare från Parallax. 

Prototypen är konstruerad som ett inventeringshjälpmedel med funktionalitet för att lägga till, 

ta bort och visa antal av en viss vara i lager(länkat till ett RFID-nummer). Den är inte tänkt att 

användas på riktigt, utan existerar som teknikdemonstration och som en konsekvens av 

lärandeprocessen kring RFID-tekniken och interaktionen mellan RFID-läsare och en 

mikrokontroller av typ ATmega16.  

Rapporten slår fast att RFID, trots att tekniken har funnits relativt länge, fortfarande har 

framtiden för sig, främst i och med det ökande användandet av så kallad NFC (”Near Field 

Communication”).   
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Inledning 

Konceptet att identifiera saker och ting med hjälp av radiovågor, så kallad Radio Frequency 

Identification eller RFID, är väl utnyttjat och väldigt användbart inom ett brett spektrum av 

applikationer. Från små små ID-taggar som kan injiceras i boskap till storskalig läsning av 

exempelvis fordon eller varupallar, och i en snar framtid mobila plånböcker (mobil som i 

mobiltelefon, att man kan ta med sig sin fysiska plånbok är ju knappast en framtidsvision...).  

Tillämpningarna blir allt fler och storskaligare i takt med att olika brasher inser de stora 

effektivitet svinster  som potentiellt står att finna, samtidigt som tekniken blir allt billigare.  

Följande rapport är en del av ett examensarbete på kandidatnivå inom mekatronik på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Den inleds med en övergripande teoretisk text om 

RFID och dess tillämpningar,  och handlar senare om bygget av en prototyp.  

Prototypen och bygget av den är tänkt att fungera som en teknikdemonstration samt ett sätt att 

inhämta kunskap. Den är byggd som ett inventeringshjälpmedel, med funktionalitet för att 

lägga till, ta bort och visa antal av en viss vara som finns i lager, en metod som redan används 

på många håll i världen. Dess ”hjärna” är en AVR (en typ av mikrokontroller) av typen 

ATmega16, och lejonparten av prototypbygget och den hos rapportförfattaren inhämtade 

kunnskapen handlar om hur man arbetar med en sådan mikrokontroller.   
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Teoretisk fördjupning 

 

Vad är rfid? 

RFID står för ”Radio Frequency Identification” (radiofrekvensidentifiering), och är en term 

som egentligen innefattar all typ av identifiering via radiofrekvenser. Typiskt sker detta 

mellan en läsare (på engelska även kallat ”interrogator”, förhörare), och en transponder, kallat 

(och i fortsättningen refererat till som) ”tag”. Ofta består taggen av en antenn och ett 

mikrochip där digital information lagras, men det kan även röra sig om en yta eller ett 

material som reflekterar tillbaka den av läsaren utsända radiovågen på ett karaktärisktiskt sätt 

[1].  

Exempel på användningsområden idag är nyckelbrickor, biljetthantering i kollektivtrafiken, 

antistöldsystem för detaljhandel och spårning av contrainrar och varor. Existerande RFID-

standarder används även inom så kallad NFC, ”Near Field Communication” 

(närfältskommunikation), vilket är en teknik där smartphones och liknande apparater kan 

etablera en tvåvägskommunikation genom att apparaterna placeras i fysisk närhet av 

varandra[2]. Denna teknik kan på sikt komma att helt ersätta andra typer av RFID-

tillämpningar för personbruk, genom att exempelvis nycklar och tunnelbanebiljetter lagras i 

telefonen istället för i separata taggar.  

 

Kort historik 

Den första tillämpningen av RFID brukar sägas ha tillkommit under andra världskriget. 

Tekniken bakom den moderna radarn hade skapats 1935 och både de allierade och tyskarna 

använde sig av denna för att upptäcka flygplan långt innan de kom inom synhåll. 

Problematiskt var dock att man inte hade någon metod för att skilja på vänn och fiende. 

Tyskarna kom då på att ifall piloterna rollade sina flygplan så ändrades deras radarsignatur, 

och man kunde på så sätt signalera till hembasen att det var tyska plan som var på ingång. 

Detta kan sägas vara den första tillämpningen av passiv RFID-teknik. 
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Senare under kriget utvecklade britterna ett system bestående av sändare placerade på sina 

flygplan som, när den mottog en radarsignal från marken, sände tillbaka en egen radiosignal. 

Detta var förmodligen det första aktiva RFID-systemet.  

De första civila tillämpningarna var inom elektronisk artikelövervakning hos detaljhandeln, 

där en vara försågs med en tag bestående av en elektronisk bit. Denna kunde vara antingen av 

eller på, och slogs av i kassan när man betalat. Läsare placerades vid ingångarna och larmade 

om en person försökte passera dessa med en ej avslagen bit. Teknik som direkt härstammar 

från denna används även idag i detaljhandeln [3].  

Tekniken har sedan dess uppkomst kontinuerligt förbättrats och utvecklats, och genomgick en 

sorts renässans under år 2010, då användandet av tekniken ökade markant. Tre faktorer gjorde 

detta möjligt: kraftiga prisminskningar (som drivs på ytterligare av ökat användande), ökad 

tillförlitlighet (nära nog hundraprocentig) samt internationell standardisering [10]. 

 

Olika typer av RFID 

För RFID krävs, som tidigare nämnt, en läsare och en tag. Läsaren består av en tvåvägs 

radiosändare, som sänder ut en signal och sedan avläser svaret från taggen. Läsaren i sin tur 

sänder ofta vidare till ett annat system, där informationen behandlas på passande vis.  

En tag kan verka antingen aktivt eller passivt. Passiva taggar har ingen egen strömkälla, utan 

aktiveras av läsarens radiovågor, typiskt genom induktion. Den inbyggda antennen tar emot 

signalen från läsaren och omvandlar den till en spänning. Taggens mikrochip vaknar då till liv 

och sänder ut sin information genom antennen. Denna typ av taggar är generellt billiga (ty 

strömkällor, t.ex batterier, kostar pengar), men en inneboende nackdel är att taggen måste 

befinna sig nära läsaren för att kunna skörda tillräckligt med energi för att vakna. Vilket 

avstånd det handlar om beror på frekvensområdet som RFID-systemet verkar i, mer om det 

nedan. Passiva taggar har också som fördel att de kan göras väldigt små, tillräckligt små för 

att passa i en liten glaskapsel som kan injiceras i exempelvis boskap.  

En aktiv tag har egen strömförsörjning, och kan på så sätt sända sin information ”at will”, till 

exempel i ett tidsintervall eller med ett knapptryck. Taggen kan då ges längre räckvidd, och 

får även ett mer dynamiskt användningsområde, men blir dyrare och klumpigare.  
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En tagg kan innehålla vädligt varierande information och informationsmängd. Från ovan 

nämnda elektroniska artikelövervakningstaggar (en ynka bit), till en mängd information om 

till exempel en produkt (såsom typ av produkt, tillverkare, tillverkningsdatum, 

skeppningsdatum, osv). Vanligast är dock att en tag innehåller ett ID-nummer, som kan 

uppsökas i någon typ av databas innehållande ytterligare information om produkten.  

Likt alla tekniker där radiovågor är involverade verkar ett RFID-system inom ett bestämt 

frekvensområde. De vanligast förekommande frekvensererna, samt kort om deras 

användningsområden, för och nackdelar, redovisas nedan i tabell 1 [4]: 

Frekvensbands- 

namn och 

befintlig ISO-

standard 

Frekvensområde Typiska 

Användningsområden 

Fördelar Nackdelar 

Låg frekvens 

(LF) 

ISO18000-2 

100-500 kHz -identifiering av djur 

-Tillgångskontroll 

(nyckelbrickor osv) 

-billigt 

-god genom- 

trängningsförmåga 

-kort räckvidd (~10 

cm) 

-låg data- 

Överförings-hastighet 

Hög frekvens 

(HF) 

ISO 14443 

10-15 MHz -smartcards 

(t.ex SL access) 

-NFC 

-varuidentifiering 

-billigt  

-bättre räckvidd 

(~1.5m) och högre 

överföringshastigheter 

än LF-varianter 

-sämre 

genomträngnings- 

förmåga än LF 

-fortfarande 

begränsad räckvidd  

Ultrahög 

frekvens 

(UHF) 

ISO 18000-4 

850-950 MHz -logistik 

 

-god räckvidd (~2m) 

-höga hastigheter 

(möligjör många 

identifieringar i ett 

svep) 

-billig pga hög 

användning  

-kräver oblockerat 

avläsningsfält 

(pga dålig 

genomträngning) 

Mikrovåg 

ISO 18000-5 

2.4-5.8 GHz -fordons-identifiering 

(t.ex vid vägavgifter) 

-mycket lång räckvidd 

(upp till ~200m) 

-mycket höga 

överförings-

hastigheter 

-dyrt (kräver aktiva 

taggar) 

 

Tabell 1, de vanligaste frekvensområdena för RFID-system [4] 
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Exempel på nuvarande tillämpningar 

Ett exempel på smart implementering av RFID-teknik återfinns i LKABs gruvor i 

Malmberget och Kiruna. Där har man utrustat de stora hjullastare som forslar malm i 

gruvgångarna med RFID-läsare verkandes i UHF-spektrat. Dessa tar emot information om 

position från taggar uppsatta längs med vägen, och lagrar dessa lokalt i en dator.  

När hjullastaren har fyllts med malm och återvänder till ytan skickas denna information via 

WLAN till en ledningscentral, tillsammans med information om vikt på lasten. Denna vikt 

kan sedan statisktiskt jämföras med tidigare malmlaster, och på så sätt kan man avgöra om 

lasten till största del består utav värdefull järnmalm eller värdelös granit.  

Ledningscentralen får på så sätt detaljerad och kontinuerlingt uppdaterad information om 

läget i gruvan, och kan snabbare fatta beslut kring t.ex huruvida man skall fortsätta brytningen 

på en viss plats eller om malmhalten är för låg. Information om nästa rutt skickas tillbaka till 

föraren av lastaren, och hög effektivitet är ett faktum [5]. 

 

Något om framtiden 

En teknik som verkligen är på frammarsh är tidigare nämnda NFC. Denna bygger på 

existerande standarder för RFID (HF-frekvensbandet) och är tänkt att integreras i främst 

smartphones och liknande apparater.  

En NFC-modul kan agera både läsare och tagg, vilket möjliggör tvåvägskommunikation 

mellan apparater. Detta utnyttjas av Google i något som dem kallar ”Android Beam”, där två 

telefoner som förs nära varandra kan utbyta information, exempelvis bilder, kartor, länkar och 

liknande.  

 Fördelen med NFC i detta sammanhang över exempelvis Bluetooth är inte den egentliga 

överföringshastigheten (424 kbit/s för NFC jämfört med 2.1 Mbit/s för Bluetooth). Däremot 

kan överföringen aktiveras väldigt intuitivt genom att man helt enkelt för två telefoner nära 

varandra, och kontakt upprättas nästan omedelbart medans Bluetooth kan kräva flera sekunder 

(<0.1 s för NFC, <6 s för Bluetooth) [6]. 
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Att en NFC-modul kan agera tagg innebär att många andra RFID-applikationer inom samma 

frekvensområde, t.ex SL acesskort, på ganska kort sikt kan komma att ersättas av en rent 

digital version lagrad på telefonen.  

Ett koncept som redan slagit stort i Japan och är på frammarsh i västvärlden är den mobila 

plånboken. Detta bygger helt och hållet på NFC, med krediter som lagras på telefonen och 

som används för att betala för varor och tjänster i läsare i affärer, kollektivtrafik eller 

liknande. Information om var, vad och när en kund  genomför ett köp kan lagras i ”molnet” 

och användas för att anpassa exempelvis reklam eller erbjudanden, som skickas till kundens 

telefon[7]. 

En tydlig fördel med NFC när det gäller just mobila plånböcker är det faktum att närhet är ett 

krav för informationsutbyte. Detta, i kombination med diverse krypteringar, gör att tekniken 

kan bli väldigt säker.  

Möjligheterna med NFC är nästan hisnande, både för privatpersoner och företag. Som 

verksam i reklambranschen kanske man föreställer sig en framtid där all reklam är perfekt 

skräddarsydd för den enskilda individen. När en tagg passeras, på gatan eller på väg in i en 

affär, kan plats-tid och kundspecifika erbjudanden dyka upp direkt i mobilen, anpassad efter 

personens shoppingvanor.  

Museer och fornlämningar kan förses med taggar som för besökare till en röstguide som 

berättar om vad dem har framför sig, eller varför inte en digital modell eller animation som 

för historiska ruiner till liv.  

Storebrorsamhällets förespråkare kan visionera om en framtid där alla medborgares 

beteenedemönster och resevanor kontinuerligt övervakas, likt hjullastarna i gruvan... 

 

Problemdefinition och lösning 

Syftet med detta individuella projekt är att bli expert på vald modultyp, delvis i förberedande 

syfte inför gruppprojektet men också som grund för betygssättning i kandidatarbetet. Vid 

valet av RFID som specialisering tillhandahölls en RFID-läsare av märket Parallax med 

tillhörande passiva taggar. Dessa har använts för att bygga en prototyp i form utav ett stand-
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alone-system med en AVR som ”hjärna”, med fördjupad förståelse för programmering av 

AVRer i allmänhet och RFID-läsare i synnerhet som resultat.  

Prototypens funktion är att agera som inventeringshjälpmedel för exempelvis stora 

centralvarulager. Principiellt kan den göra tre olika saker: lägga till antal av en vara, ta bort 

antal av en vara eller visa antal av en vara som för närvarande finns i lagret.  

Denna tanke är på intet vis revolutionerande eller ny, utan utnyttjas redan på många håll i 

världen. Det kan exemepvis fungera på följande vis: Varor förses med taggar, per pall eller 

styckvis, innehållandes ett ID-nummer knutet till en databas där information om varan finns. 

Läsare placeras vid intag och utgång av varor, och dessa scannar kontinuerligt av vad som 

anländer och lämnar lagret. Information kan sedan handeras på ett överskådligt vis av lagret 

själva, och även göras tillgänglig för leverantörer och slutkunder.  

Sålunda är prototypen tänkt som en ren teknikdemonstration och inte någon ny uppfinning.  

 

Utvecklingshjälpmedel 

Till framtagandet av prototypen har ett utvecklingskort av typ STK-500 använts för att skapa 

ett gränssnitt mellan RFID-läsaren och AVRen. Detta drev inledningsvis hela systemet för att 

säkerställa att mjukvaran och de olika hårdvarukomponenterna fungerande tillfredsställande 

innan ett prototypspecifikt kretskort togs fram.  

Mjukvaran som använts för att utveckla, kompilera och flasha programkoden till prototypen 

är AVR Studio 5.0. 

För utvecklning av kopplingsschema och prototypkretskort användes Multisim 11.0 och 

tillhörande Ultiboard.  

 

Hårdvarubeskrivning 

Den tillhandahållna RFID-läsaren från Parallax (fullt namn: Parallax RFID Card Reader, 

Serial (#28140)) verkar inom LF-frekvensområdet (125 kHz) och kommunicerar, som namnet 

antyder, seriellt.  
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Den drivs utav +5V DC och kopplas relativt enkelt ihop med en mikrokontroller med 4 st 

pinnar, beskrivna nedan i tabell 2: 

 

Pin nr: Pin namn: Typ: Funktion: 

1 VCC Power Spänningsmatning, +5V DC 

2 /ENABLE Input Aktiverar läsaren om värdet på pinnen är låg 

3 SOUT Output Seriell kommunikationsutgång 

4 GND Ground Som antytt 

Tabell 2: beksrivning av pinnar på Parallax RFID Card Reader 

Läsaren fungerar endast tillsammans med EM4100-standardiserade passiva, taggar. Dessa är 

”read-only” (det vill säga informationen är endast läsbar, ej skrivbar), och innehåller 64 bitar 

med data. Av dessa 64 bitar är 9 reserverade ”header” bitar, 14 paritetsbitar och en stopbit. 

Resterande 40 kan alltså användas för att lagra ett ID, vilket ger 2
40

 (drygt 1 billion) möjliga 

unika ID-nummer totalt[8].   

Läsaren har sin egen inbyggda logik som omvandlar det ID-nummer den läser av en tag till en 

12 bytes lång 8 bits ASCII-kodad sträng, varav den första byten signalerar start och den sista 

stop. I tabell 3 nedan redovisas ett exempel på informationen som sänds efter att läsaren har 

aktiverats och en tag placerats tillräckligt nära för avläsning.  

Start 

byte 

(0x0A) 

ID-

tecken 

1 

ID-

tecken 

2 

ID-

tecken 

3 

ID-

tecken 

4 

ID-

tecken 

5 

ID-

tecken 

6 

ID-

tecken 

7 

ID-

tecken 

8 

ID-

tecken 

9 

ID-

tecken 

10 

Stop 

byte 

(0x0D) 

Hex: 0x30 0x46 0x30 0x31 0x38 0x34 0x46 0x30 0x37 0x41  

ASCII: 0 F 0 1 8 4 F 0 7 A  

Tabell 3, exempel på data som skickas från läsaren efter att denna har avläst en tag 

Här uppstår förvirring: EM4100-standarden medger 40 bitar med data för ett ID-nummer hos 

en tag, men Parallax-läsaren skickar 80 bitar med ID-information (10 stycken bytes á 8 bitar). 

Exakt vad som händer på vägen är svårt att få rätsida med, då dokumentation kring den i 

läsaren integrerade kretsen är minst sagt svårhittad. Rapportförfattaren tolkar dock detta som 

att endast halva byten som sänds från läsaren består av unika siffror, resterande är ”utfyllnad” 

för att dataöverföringen skall ske så ”normalt” som möjligt (med 10 stycken 8 bit bytes istället 

för exempelvis 4 bit bytes).  
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Varje ID-tecken som läsaren skickar är alltså ett av maximalt 16 (2
4
) olika, och verkar vara 

samma tecken som det hexadecimala talsystemet är uppbygt av (det vill säga 0-9 samt A-F). 

Kommunikationen sker seriellt via USART (”Universal Synchronous/Asynchronous 

Reciever/Transmitter”), asynkron överföring, med en hastighet av 2400 bits/s utan paritet och 

med 1 stopbit. Att överföringen är asynkron betyder att ingen gemensam synkronisering sker 

mellan sändare och mottagare, utan dessa måste helt enkelt vara konfigurerade för samma 

överföringshastighet för att informationen inte skall bli förvanskad. Med 2400 bits/s sker en 

möjlig polaritetsändring på sändarpinnen var 1/2400 sekund, och mottagarpinnen uppdaterar 

sin avläsning i samma hastighet.  

En sändning inleds alltid med att sändarpinnen går låg i en bit (startbiten), sedan följer 8 bitar 

med data, och sändningen av en byte avslutas med att sändarpinnen går hög (stopbiten). I 

figur 1 nedan visas en grafisk illustration av förloppet, vid sändning av 10101010.  

 

Figur 1, illustration av seriekommunikation, en byte innehållande 10101010 

Denna procedur upprepas sedan tills läsaren har skickat alla 12 byte med data.  

I praktiken är det svårt att konfigurera både sändare och mottagare så att överföringen sker 

helt exakt, varvid en viss felmarginal uppstår beroende på val av klockfrekvens på 

mikrokontrollern. Att komma undan detta görs dock enkelt genom att kräva att en godkänd 

ID-sträng inleds med 0x0A på första byten och avslutas med 0x0D på tolfte och sista byten. 

Detta säkerställer att inget fel har skett i själva överföringen, ty en förvanskad databyte skulle 

resultera i att byte nummer 12 inte var en stopbyte. I prototypen har 1 MHz klockfrekvens, 

vilket kombinerat med en Baud Rate på 2400 ger 0.2% fel enligt datablad till 

mikrokontrollern.   

Utöver RFID-läsaren har en AVR av modellen mega16 tillverkad av Atmel använts för 

prototypen.  
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Dessutom har en 7-segments display av okänd tillverkare använts. Principen bakom denna är 

enkel: det är helt enkelt 7 stycken lysdioder med en gemensam anod som kan visa siffrorna 0 

till 9.  

Inga specialbeställda komponenter har använts vid prototypbygget, utan endast av 

institutionen tillhandahållen materiel, varvid en kostnadsredovisning ej har gjorts.  

Nästa stycke behandlar de register (exklusive in-och-utgångsregister) som har konfigurerats 

och använts på mikrokontrollern. 

 

Register 

UDR (”USART Transmit/Recieve Data Buffer Register”) heter det register som innehåller 

den information som har mottagits. Det består av två byte, en för inkommande och en för 

utgående kommunikation. Då RFID-läsaren bara sänder information har UDR endast avlästs.  

När UDR har avlästs fylls det på med nästa byte, men UART fortsätter skicka sin information 

utan hänsyn till om datan är omhändertagen eller inte. Därför måste man ”vara där” och läsa 

helatiden medans kommunikationen sker.  

UCSRA (”USART Control and Status Register A”) innehåller diverse olika statusbitar. Bit 7, 

RXC, sätts till 1 när det finns oläst data i UDR och används för att indikera när det är dags att 

läsa av UDR.  

UCSRB (”USART Control and Status Register B”) innehåller bland annat RXEN, bit 4, och 

TXEN, bit 3, som båda sätts till 1 för att aktivera mottagning och sändning på USARTen. 

UCSRC innehåller diverse konfigurationsbitar. Detta register delar adress med UBRR 

(beskrivna nedan), och för att välja att skriva till UCSRS sätts bit 7, URSEL, till 1. Bit 2-1, 

kombinerat med bit 2 i UCSRB, heter UCSZ och kontrollerar antalet databitar som används 

per byte. För 8 bit sätts UCSZ1-0 till 1 och UCSZ2 till 0.  

UBRRL och UBRRH (”USART Baud Rate Register High/Low”) heter de register som styr 

vilken Baud Rate som används. Det värde som skall skrivas här beräknas enligt ekvation 1 

nedan: 

1
16

oscf
UBRR

BAUD
     (1) 
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där oscf är klockfrekvensen hos AVRen och BAUD är önskad Baud Rate. Med BAUD = 2400 

och oscf = 1 MHz fås alltså UBRR = 25 (efter avrundning till närmsta heltal, därav 

felmarginalen på 0.2 %). UBRR har alltså konfigurerats till 25.  

I övrigt har inga andra icke-triviala register använts.   

 

Prototyp 

Prototypens funktion är alltså att agera inventeringshjälpmedel för varulager. Gränssnittet 

består av fyra knappar för att välja funktion, samt en 7-segmentsdisplay för att visa siffror och 

blinka när en operation är slutförd. 

 Knapp 1 leder till funktionen ”lägg till”, knapp 2 ”ta bort”, knapp 3 ”visa antal” och knapp 4 

”rensa lagret” (sätt alla poster i EEPROM till 0). När funktion 1-3 väljs aktiveras läsaren, och 

prototypen väntar på att en RFID-tag scannas av. Sedan återgår den till att vänta på ett nytt 

funktionsval.  

Information om hur stort antal av en vara som finns i lagret lagras på AVRens EEPROM, så 

att denna data inte försvinner vid strömavbrott eller omstart.  

De tillgängliga taggarna ligger hårdkodade som globala variabler.  

Tillhörande prototypen finns också ett separat kort för 5 V spänningsmatning. Detta kan 

drivas antingen av ett batteripack på 7.2 V eller en adapterdosa som levererar 7.5 V,  och 

agerar även som batteriladdare när prototypkortet ej är anslutet.  

Figur 2 nedan visar ett flödesschema över algoritmen som används i prototypen.  
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Figur 2, flödesschema  
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Arbetsgång och erfarenheter 

Arbetet inleddes med att lära känna den seriella kommunikationen. RFID-läsaren kopplades 

via STK500-kortet till en PC, och programmet RealTerm [9] användes för att avläsa den 

inkommande informationen. Att på ett vettigt sätt läsa av information som skickats från 

läsaren gick relativt smärtfritt, och på så sätt kunde de tillgängliga taggarnas ID-nummer 

skrivas ned för framtida bruk.  

Nästa steg var att kommunicera seriellt mellan mikroprocessorn och en PC. Här stöttes på 

patrull: den tutorial som följdes avsåg en Baud-Rate som krävde en klockfrekvens på 

mikroprocessorn som dennas interna oscillator ej klarade av. Sålunda behövdes en extern 

resonanskristall, med all den konfiguration som krävs för att nyttja en sådan. Detta tog ett tag 

att få kläm på, då jumperkonfigurationen på STK-kortet först gjorts fel.  

När denna process förstogs någorlunda togs steget att koppla ihop mikroprocessorn och 

RFID-läsaren. En första testkod avsåg att indikera på STK-kortet när information hade 

mottagits från läsaren, och detta avklarades fort.  

Att avläsa ”rätt” information (det vill säga en korrekt ID-tag) var dock knepigare. Först 

försöktes detta göras i en for-loop, men detta ledde av någon anledning till att informationen 

förvanskades. Exakt vad som var problemet uppdagades aldrig, men det kan rimligen antas 

berott på någon bug i koden.  

Detta löstes istället med följande metod: först väntar programmet på att en startbit (0x0A) 

skall sändas. Då börjar datan lagras i en temporär vektor, och avläsningarna ”staplades” på 

varandra istället för att loopas. Sedan kontrolleras att sista biten är en stopbit (0x0D), och 

endast om detta stämmer går programmet vidare och jämför med en känd tag, annars återgår 

det till att vänta på en startbit.  

På grund av den använda konfigurationens felmarginal på 0.2% är det ganska ofta (varannan 

eller var tredje försök) som en korrekt läsning ej lyckas. När detta händer är det dock bara att 

hålla kvar taggen i närheten av läsaren och vänta på att en korrekt läsning skall utföras, vilket 

på sin höjd tar några sekunder.  

När mikroprocessorn väl klarade av att korrekt identifiera en avläst tag ägnades arbetstiden till 

att bygga en fungerande prototyp. Detta gick egentligen helt problemfritt, frånsett en knapp 

som kortslöts på något märkligt vis. Att vara noggrann och försöka tänka till ordentligt i 
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förväg lönar sig tydligen. Mycket av koden som utvecklades i testsyfte har återanvänts (på 

grund av den ökända tidsbristen), vilket har resulterat i en relativt korkad algoritm med stort 

utrymme för förbättringar.  

Prototypbygget skedde ej enligt någon kravspecifikation utan funktionaliteten växte gradvis 

fram i tankt med att teknikförståelsen ökade. Någon kravspecifikation finns därför ej bifogad i 

denna rapport. Några egentliga mekaniska konstruktioner har heller ej gjorts, och mekaniska 

ritningar finns därför heller ej bifogade.  

 

Slutsatser  

Det finns många tänkbara förbättringar att göra på prototypen. Ett uppenbart brott mot god 

kodningssed är att algoritmen (se figur 2 ovan) kräver att seriekommunikationen utförs en 

gång för varje hårdkodat ID som den avlästa taggen skall kontrolleras mot (funktionen matas 

med ett ID-nummer som den skall jämföra informationen den får från läsaren med, och 

returnerar 1 om det överensstämmer, 0 om det ej gör det). Detta resulterar i att en tag 

motsvarande det sista ID-nummret i listan behöver avläsas 3 gånger (3 är antalet taggar som 

finns tillgängliga).  

Bättre hade varit att separera avläsningen och jämförelsen, och detta torde heller inte vara 

speciellt svårt.  

En annan förbättring som ligger nära till hands är att ersätta den hårdkodade listan med 

tillgängliga ID-nummer med en funktion för att lagra dessa på EEPROM. En sådan 

funktionalitet bör också lätt kunna utökas med att prototypen kan ”lära” sig nya taggar, istället 

för att vara låst till ett fåtal tillgängliga. 

 Användbart vore också att exempelvis kunna se när i tid som en vara tillkom eller försvann, 

men då EEPROM på Atmega16 endast är 512 byte stort skulle detta förmodligen fyllas upp 

väldigt fort. Dock kunde man seriellt koppla prototypen till en PC och lagra denna typ av 

information där istället, alternativt på någon form av externt minne.  

Att lägga till interupt-relaterade metoder hade kanske inte gjort speciellt mycket för 

prototypens egna funktionalitet, men kunde ha gjorts för att i framtiden lättare kunna 

interagera med andra moduler och funktioner.  
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Prototypens användbarhet begränsas ganska kraftigt av frekvensbandet som läsaren verkar i, 

då detta kräver såpass korta avstånd för att en läsning skall kunna ske. I verkliga tillämpningar 

används istället högre frekvensband för att få bättre överföringshastighet och räckvidd, varvid 

funktionaliteten kan göras helt automatiserad.  
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Bilagor 

Komponentlista 

Prototypkort: 

Typ Antal 

Mikrokontroller Atmega16 1 

Parallax RFID-läsare 1 

7-segments display 1 

Knapp 4 

2-pinsuttag 1 

4-pinsuttag 1 

Kondensator 0.1 µF 1 

 

Spänningsmatningskort: 

Switch 1 

Spänningsregulator 1 

Batteripack 7.2 V 2 

Spänningsdosa, ställbar 1 

Spänningsuttag, cirkulärt 1 

2-pinsuttag 2 

 

  



 

Kopplingsschema 

 Prototypkort 

 

Spänningsmatningskort 

  



 

Använda portpinnar 

 

Port Kopplad till 

PA0 /ENABLE, Parallax reader 

PD0/RXD /SOUT, Parallax reader 

PC0 7-seg disp, DP 

PC1 7-seg disp, g 

PC2 7-seg disp, f 

PC3 7-seg disp, e 

PC4 7-seg disp, d 

PC5 7-seg disp, c 

PC6 7-seg disp, b 

PC7 7-seg disp, a 

PB0 Knapp 1 

PB1 Knapp 2 

PB2 Knapp 3 

PB4 Knapp 4 

VCC Spänningskälla 

GND Gemensam jord  



 

Användarmanual 

Spänningsmatning: 

Prototypkortet kopplas till Pinout på spänningsmatningskortet (+ till röd kabel). När switchen 

är i läge B och ingen nätadapter är ansluten används används batteripack (inkopplat till Pinb). 

När switch är i läge L, prototypkortet ej är inkopplat och nätadapter är ansluten laddas 

batteripack. När nätadapter är ansluten, batteripack ej anslutet och prototypkort anslutet 

används elnätet.  

Prototypkort: 

Till prototypkortet hör 3 stycken plastkort (RFID-taggar), med olika numrering (1-3). Dessa 

representerar tillgängliga varor.  

När prototypkortet spänningsmatas från spänningsmatningskortet blinkar 7segmentsdisplayen 

ett par gånger, och lysdioden på läsaren är grön. Kortet väntar nu på använtarinput. Följande 

alternativ finns: 

1. Lägg till antal av vara. 7segmentsdisplayen visar 1 i runt en sekund, sedan slocknar 

den. Lysdioden på läsaren blir röd, och är nu redo att läsa av en tag. För vald tag i 

närheten av läsaren, och vänta på att 7segmentsdisplayen blinkar samt att lysdioden på 

läsaren åter blir grön. Avläsningen är nu klar och tillgängligt antal av vald vara har 

ökat med 1.  

 

2. Ta bort antal av vara.  Samma betéende som ovan (7segmentsdisplay visar 2, väntar på 

avläsning). När avläsningen är klar har tillgängligt antal av vald vara minskat med 1. 

Minsta antal av en vara som kan finnas i lagret är 0.  

 

3. Visa antal av vara. Samma beteende som ovan (7segmentsdisplay visar 3, väntar sedan 

på avläsning). När avläsning är klar visas antal av vald vara tillgängligt i lager i ett par 

sekunder.  

 

4. Töm lagret. 7segmentsdisplayen lyser i ett par sekunder, och blinkar sedan. Antal av 

alla varor i lagret har nu minskat till 0.  

 



 

Programmvara 

storage_bot_main.c 

/* 
 * RFID_based_storage_robot.c 
 * 
 * Created: 2012-03-09 13:24:22 
 *  Author: Victor 
 *PURPOSE: 
 RFID-based storage assistance robot. Keeps track of how many units are in storage, 
with add/remove options. 
 Select mode with buttons, leds show mode/ammount in storage 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <inttypes.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
#include "storage_bot.h"; 
 
//MAIN 
int main(void) 
{ 
 PinConfig(); 
 BlinkLeds(); 
 ReaderOff(); 
  
    while(1) 
    { 
  USARTinit(25); //initiate USART with baud-value = 25, 1 MHz 
clockspeed 
   
  //mode 1: add unit to storage (button 0) 
  if (PINB==0xfe) 
  { 
   ReaderOn(); 
   SevenSegment(1); 
   _delay_ms(1000); 
   LedsOff(); 
   AddUnitToStorage(); 
   ReaderOff(); 
   BlinkLeds(); 
  }  
  //mode 2: remove unit from storage (button 1) 
  if (PINB==0xfd) 
  { 
   ReaderOn();  
   SevenSegment(2); 
   _delay_ms(1000); 
   LedsOff(); 
   RemoveUnitFromStorage(); 
   ReaderOff(); 
   BlinkLeds(); 
  } 
  //mode 3: display ammount in storage (button 2) 
  if (PINB==0xfb) 
  { 
   ReaderOn(); 
   SevenSegment(3); 
   _delay_ms(1000); 



 

   LedsOff(); 
   DisplayAmmountInStorage(); 
   ReaderOff(); 
   BlinkLeds(); 
  } 
  //mode 4: empty storage (button 4) 
  if (PINB==0xef) 
  { 
   LedsOn(); 
   EmptyStorage(); 
   BlinkLeds(); 
  }    
  } 
} 

 

storage_bot.h 

/* 
 * storage_bot.h 
 * 
 * Created: 2012-03-22 16:37:47 
 *  Author: Victor 
 */  
 
 
#ifndef STORAGE_BOT_H_ 
#define STORAGE_BOT_H_ 
 
 
 
//made by: Victor Ellqvist 
//victorno@kth.se 
//part of RFID based storage bot 
 
//#include <storage_bot_hardware.c> 
//Functions 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: PinConfig 
//purpose: configures the pins on AVR 
//takes: nothing 
//configures: nothing 
//returns: nothing 
void PinConfig(); 
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: USARTinit 
//purpose: initiate USART communication 
//takes: UBRR-value (Baud value) from main 
//configures: baud rate for USART 
//returns: nothing 
 
void USARTinit(uint16_t ubrr_value); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: USARTReadChar 
//purpose: read avalable data from USART 



 

//takes: nothing 
//configures: nothing 
//returns: data from UDR buffer 
 
char USARTReadChar(); 
////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: USARTFlush 
//purpose: clears the UDR buffer from data 
//takes: nothing 
//configures: nothing 
//returns: nothing 
 
void USARTFlush(void); 
////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: ReadAndCompare 
//purpose: reads data received from USART and compares to known ID 
//takes: string of known ID 
//configures: nothing 
//returns: one if successful match, zero if no match 
 
int ReadAndCompare(char knownID[]); 
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: AddUnitToStorage 
//purpose: increase ammount by one of number of units in storage on successful ID 
match 
//takes: nothing 
//configures: EEPROM memory (where number of units are stored),  
//returns: nothing 
 
void AddUnitToStorage(void); 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: RemoveUnitFromStorage 
//purpose: decrease amount by one of number of units in storage on successful ID match 
//takes: nothing 
//configures: EEPROM memory (where number of units are stored),  
//returns: nothing 
 
void RemoveUnitFromStorage(void); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: DisplayAmmountInStorage 
//purpose: display number of a product currently in storage 
//takes: nothing 
//configures: seven segment LED display  
//returns: nothing 
 
void DisplayAmmountInStorage(void); 
 
 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: EmptyStorage 
//purpose: completely empties storage by setting all bytes in EEPROM to zero 
//takes: nothing 
//configures: EEPROM memory 
//returns: nothing 
 
void EmptyStorage(void); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: BlinkLeds 
//purpose: blink leds a few times to indicate success of operation 
//takes: nothing 
//configures: seven segment display 
//returns: nothing 
 
 
void BlinkLeds(void); 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: LedsOn 
//purpose: turns leds on for a few moments to indicate failure of operation 
//takes: nothing 
//configures: seven segment display 
//returns: nothing 
 
void LedsOn(void); 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: SevenSegment 
//purpose: display numbers on seven segment led display 
//takes: integer to display 
//configures: seven segment display 
//returns: nothing 
 
//Kudos to Avinash Gupta, avinash@extremeelectronics.co.in at 
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/interfacing-seven-segment-displays/) 
void SevenSegment(uint8_t n); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: ReaderOn 
//purpose: enable reader to reviece RFID data  
//takes: nothing 
//configures: pin A0 to LOW 
//returns: nothing 
void ReaderOn(); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: LedsOff 
//purpose: turns seven segment display off  
//takes: nothing 
//configures: port C HIGH 
//returns: nothing 
void LedsOff(); 



 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: ReaderOff 
//purpose: disables reader, turns led green 
//takes: nothing 
//configures: pin A0 to HIGH 
//returns: nothing 
void ReaderOff(); 
 
 
 
 
 
 
 
#endif /* STORAGE_BOT_H_ */ 

 

storage_bot.c 

//made by: Victor Ellqvist 
//victorno@kth.se 
//part of RFID based storage bot 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <inttypes.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
 
//globals 
char rfidtag1[11] = {0x32,0x36,0x30,0x30,0x44,0x36,0x37,0x43,0x44,0x42,0x00}; 
char rfidtag2[11] = {0x32,0x37,0x30,0x30,0x42,0x38,0x45,0x31,0x43,0x30,0x00}; 
char rfidtag3[11] = {0x32,0x36,0x30,0x30,0x44,0x36,0x30,0x31,0x41,0x35,0x00}; 
//Functions 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: SevenSegment 
//purpose: display numbers on seven segment led display 
//takes: integer to display 
//configures: seven segment display 
//returns: nothing 
 
//Kudos to Avinash Gupta, avinash@extremeelectronics.co.in at 
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/interfacing-seven-segment-displays/) 
 
/*ssdisplay connected as: 
a->PC7 
b->PC6 
c->PC5 
d->PC4 
 
e->PC3 
f->PC2 
g->PC1 
DP->PC0*/ 
 
//seven sigment display defines, connected to port C 
#define ss_port PORTC 
#define ss_ddr DDRC 
 
void SevenSegment(uint8_t n) 



 

{ 
 ss_ddr=0xff; //turn port to output 
 ss_port=0xff; //all segments off 
  
 //cases 0 to 9, and case 10 for all segments off, case 11 for all segments 
on 
 
  
 switch(n) 
 { 
  case 0: 
        ss_port=0b00000011; 
        break; 
 
        case 1: 
        ss_port=0b10011111; 
        break; 
 
        case 2: 
        ss_port=0b00100101; 
        break; 
 
        case 3: 
        ss_port=0b00001101; 
        break; 
 
        case 4: 
        ss_port=0b10011001; 
        break; 
 
        case 5: 
        ss_port=0b01001001; 
        break; 
 
        case 6: 
        ss_port=0b01000001; 
        break; 
 
        case 7: 
        ss_port=0b00011111; 
        break; 
 
        case 8: 
        ss_port=0b00000001; 
        break; 
 
        case 9: 
        ss_port=0b00001001; 
        break; 
   
  // all segments off, case 10 
  case 10: 
  ss_port=0xff; 
  //all segments on (instead of LED blinks), case 11 
  case 11: 
  ss_port=0x00;  
 } 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: LedsOn 
//purpose: turns leds on for a few moments to indicate failure of operation 
//takes: nothing 
//configures: seven segment display 
//returns: nothing 
 
void LedsOn(void) 
{ 
 PORTC=(0x00); 
 _delay_ms(1000); 
 PORTC=(0xff); 
  
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: PinConfig 
//purpose: configures the pins on AVR 
//takes: nothing 
//configures: nothing 
//returns: nothing 
void PinConfig() 
{ 
 DDRB=0x00; //input for buttons 
 PORTB=0xff; //pull-ups activated 
 DDRC=0xff; //output for LEDS 
 PORTC=0xff; //LEDS OFF 
 DDRA=0xff; //configure out to /ENABLE pin on reader, PA0 
 return; 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: USARTinit 
//purpose: initiate USART communication 
//takes: UBRR-value (Baud value) from main 
//configures: baud rate for USART 
//returns: nothing 
 
void USARTinit(uint16_t ubrr_value) 
{ 
 UBRRL=ubrr_value; 
 UBRRH=(ubrr_value>>8); 
  
 //format: asynch, no pair, 8 byte charsize, 1 stop bit 
 UCSRC=(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); 
  
 //enable reviece and transmitt 
 UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN); 
  
} 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: USARTReadChar 
//purpose: read avalable data from USART 
//takes: nothing 
//configures: nothing 
//returns: data from UDR buffer 
 
char USARTReadChar() 



 

{ 
  
 while(!(UCSRA & (1<<RXC))){} //waits until ready 
  
 //returns avalable data from USART buffer 
 return UDR; 
} 
////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: USARTFlush 
//purpose: clears the UDR buffer from data 
//takes: nothing 
//configures: nothing 
//returns: nothing 
 
void USARTFlush(void) 
{ 
 unsigned char dummy; 
 while(UCSRA&(1<<RXC)) dummy = UDR;  
} 
////////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: ReadAndCompare 
//purpose: reads data received from USART and compares to known ID 
//takes: string of known ID 
//configures: nothing 
//returns: one if successful match, zero if no match 
 
int ReadAndCompare(char knownID[]) 
{ 
 
 char receivedTagID[12]; 
 receivedTagID[0]=0x00; 
  
 //start reading  
  
  
  
 while(1) 
 { 
  //do nothing until start byte 0x0A has been received 
  while(receivedTagID[0]!=0x0A) 
  { 
   receivedTagID[0]=USARTReadChar(); 
  } 
  //read in other chars 
  receivedTagID[1]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[2]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[3]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[4]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[5]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[6]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[7]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[8]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[9]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[10]=USARTReadChar(); 
  receivedTagID[11]=USARTReadChar(); 
  



 

  //check if last byte is stop byte 
  if ((receivedTagID[11])==0x0D) 
  { 
   break; //then break the while-loop 
  } 
 } 
 //remove start and stop bytes, save in new array justTheID 
 int i=0; 
 char justTheID[11]; 
 for( i=1; i<=10; i++ ) 
 { 
  justTheID[i-1] = receivedTagID[i]; 
 }   
 justTheID[10]=0x00; //to indicate new line 
  
  
 //compare to knownID 
 int x=1; 
 x = strcmp(justTheID, knownID); 
  
  
  
 if (x==0) 
 {    
  return 1; 
 } 
 
 return 0; 
 
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: AddUnitToStorage 
//purpose: increase ammount by one of number of units in storage on successful ID 
match 
//takes: nothing 
//configures: EEPROM memory (where number of units are stored),  
//returns: nothing 
 
void AddUnitToStorage(void) 
{ 
 if ((ReadAndCompare(rfidtag1))==1) 
 { 
  //first read ammount in storage 
  uint8_t ammountOfProduct1;   
  ammountOfProduct1 = eeprom_read_byte((uint8_t*)0); 
   
  //then add one unit and write new value 
  ammountOfProduct1++; 
  eeprom_write_byte((uint8_t*)0, (uint8_t)ammountOfProduct1); 
  
  PORTA=(1<<0); //turn diode GREEN 
   
  return; 
 } 
 if ((ReadAndCompare(rfidtag2))==1) 
 { 
  //first read ammount in storage 
  uint8_t ammountOfProduct2;   
  ammountOfProduct2 = eeprom_read_byte((uint8_t*)1); 
   
  //then add one unit and write new value 



 

  ammountOfProduct2++; 
  eeprom_write_byte((uint8_t*)1, (uint8_t)ammountOfProduct2); 
   
  PORTA=(1<<0); //turn diode GREEN 
   
  return; 
 } 
 if ((ReadAndCompare(rfidtag3))==1) 
 { 
  //first read ammount in storage 
  uint8_t ammountOfProduct3;   
  ammountOfProduct3 = eeprom_read_byte((uint8_t*)2); 
   
  //then add one unit and write new value 
  ammountOfProduct3++; 
  eeprom_write_byte((uint8_t*)2, (uint8_t)ammountOfProduct3); 
  PORTA=(1<<0); //turn diode GREEN 
   
  return; 
 } 
 LedsOn(); //to indicate failure or non-recognized ID 
 USARTFlush();  
 return; 
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: RemoveUnitFromStorage 
//purpose: decrease amount by one of number of units in storage on successful ID match 
//takes: nothing 
//configures: EEPROM memory (where number of units are stored),  
//returns: nothing 
 
void RemoveUnitFromStorage(void) 
{ 
 if ((ReadAndCompare(rfidtag1))==1) 
 { 
  PORTA=(1<<0); //turn diode GREEN 
   
  //first read ammount in storage 
  uint8_t ammountOfProduct1;   
  ammountOfProduct1 = eeprom_read_byte((uint8_t*)0); 
  //check if any in storage 
  if (ammountOfProduct1==0) 
  { 
   //then do nothing 
   return; 
  } 
  //then remove one unit and write new value 
  ammountOfProduct1--; 
  eeprom_write_byte((uint8_t*)0, (uint8_t)ammountOfProduct1); 
  return; 
 } 
 if ((ReadAndCompare(rfidtag2))==1) 
 { 
  PORTA=(1<<0); //turn diode GREEN 
   
  //first read ammount in storage 
  uint8_t ammountOfProduct2;   
  ammountOfProduct2 = eeprom_read_byte((uint8_t*)1); 
  //check if any in storage 
  if (ammountOfProduct2==0) 
  { 



 

   //then do nothing 
   return; 
  } 
  //then remove one unit and write new value 
  ammountOfProduct2--; 
  eeprom_write_byte((uint8_t*)1, (uint8_t)ammountOfProduct2); 
  return; 
 } 
 if ((ReadAndCompare(rfidtag3))==1) 
 { 
  PORTA=(1<<0); //turn diode GREEN 
   
  //first read ammount in storage 
  uint8_t ammountOfProduct3;   
  ammountOfProduct3 = eeprom_read_byte((uint8_t*)2); 
  //check if any in storage 
  if (ammountOfProduct3==0) 
  { 
   //then do nothing 
   return; 
  } 
  //then remove one unit and write new value 
  ammountOfProduct3--; 
  eeprom_write_byte((uint8_t*)2, (uint8_t)ammountOfProduct3); 
  return; 
 } 
 LedsOn();  //to indicate failure or non-recognized ID 
 USARTFlush();  
 return; 
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: DisplayAmmountInStorage 
//purpose: display number of a product currently in storage 
//takes: nothing 
//configures: seven segment LED display (indirectly) 
//returns: nothing 
 
void DisplayAmmountInStorage(void) 
{ 
 if((ReadAndCompare(rfidtag1))==1) 
 { 
  uint8_t ammountOfProduct1; 
  //read ammount of product 1, stored in eeprom adress space 0 
  ammountOfProduct1 = eeprom_read_byte((uint8_t*)0); 
   
  //PORTC=ammountOfProduct1; 
  SevenSegment(ammountOfProduct1); 
  _delay_ms(2000); 
  return; 
 } 
  
 if((ReadAndCompare(rfidtag2))==1) 
 { 
  uint8_t ammountOfProduct2; 
  //read ammount of product 2, stored in eeprom adress space 1 
  ammountOfProduct2 = eeprom_read_byte((uint8_t*)1); 
   
  //PORTC=ammountOfProduct2; 
  SevenSegment(ammountOfProduct2); 



 

  _delay_ms(2000); 
  return; 
 } 
  
 if((ReadAndCompare(rfidtag3))==1) 
 { 
  uint8_t ammountOfProduct3; 
  //read ammount of product 3, stored in eeprom adress space 2 
  ammountOfProduct3 = eeprom_read_byte((uint8_t*)2); 
   
   
  //PORTC=ammountOfProduct3; 
  SevenSegment(ammountOfProduct3); 
  _delay_ms(2000); 
  return; 
 } 
 LedsOn(); //in case of failure to find valid tag 
 USARTFlush(); 
 return; 
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: EmptyStorage 
//purpose: completely empties storage by setting all bytes in EEPROM to zero 
//takes: nothing 
//configures: EEPROM memory 
//returns: nothing 
 
void EmptyStorage(void) 
{ 
 //writes 0 to adress 0,1 and 2 in eeprom, signaling empty storage 
 eeprom_write_byte((uint8_t*)0,0); 
 eeprom_write_byte((uint8_t*)1,0); 
 eeprom_write_byte((uint8_t*)2,0); 
} 
///////////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: BlinkLeds 
//purpose: blink leds a few times to indicate success of operation 
//takes: nothing 
//configures: seven segment display 
//returns: nothing 
 
 
void BlinkLeds(void) 
{ 
 PORTC=(0x00);  
 _delay_ms(200); 
 PORTC=(0xff);  
 _delay_ms(200); 
 PORTC=(0x00);  
 _delay_ms(200); 
 PORTC=(0xff);  
 _delay_ms(200);  
 PORTC=(0x00);  
 _delay_ms(200); 
 PORTC=(0xff);  
 _delay_ms(200); 



 

 return; 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: ReaderOn 
//purpose: enable reader to reviece RFID data  
//takes: nothing 
//configures: pin A0 to LOW 
//returns: nothing 
void ReaderOn() 
{ 
  PORTA=(0<<0); //reader LED RED 
  return; 
   
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: ReaderOff 
//purpose: disables reader, turns led green 
//takes: nothing 
//configures: pin A0 to HIGH 
//returns: nothing 
void ReaderOff() 
{ 
  PORTA=(1<<0); //reader LED GREEN 
  return; 
   
} 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
//name: LedsOff 
//purpose: turns seven segment display off  
//takes: nothing 
//configures: port C HIGH 
//returns: nothing 
void LedsOff() 
{ 
 PORTC=0xff; 
 return; 
} 
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Abstract 
This report describes the development process of a simple web server for collecting analogue 

data and a system for processing this data and saving it to a database using php, C and 

MySQL. The project implements drivers written in C for transmitting data from an AVR 

Atmega168 micro processor to the internet using the integrated network unit ENC28J60-H. 

The protocol used for communication is TCP/IP and the process of transmitting data using 

this protocol suite  is thoroughly explained. The final product is a fully functional web server 

that transmits data to a remote server using php with a graphical user interface for reading the 

temperature remotely wherever a web connection is available with built in statistics. The final 

product is easy to modify for use with other analogue sensors. 

  



Sammanfattning 
I den här rapporten beskrivs utvecklingsprocessen av en enkel webbserver för insamling av 

analoga data samt utvecklingen av ett databassytem för loggning av data och statistikförning. 

Projektet implementerar kod skriven i C, php och MySql. Hårdvaran som använts är en 

mikroprocessor av modell atmega168 från AVR samt en komplett nätverksenhet av modell 

ENC28J60-H. Protokollet som använts för överföring av data är TCP/IP och hur data skickas 

på detta sätt beskrivs utförligt i rapporten. Slutprodukten är en fullt fungerande webbserver 

som publicerar en analogt uppmätt temperatur på internet samt en webbapplikation som 

hämtar den här informationen med jämna intervall och loggar den i en databas. 

Webbapplikationen innehåller även ett grafiskt användargränssnitt för att enkelt kunna 

observera temperatur och statistik. Slutprodukten är enkel att modifiera för användning med 

andra analoga mätinstrument. 
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Inledning 
I dagens samhälle finns en anslutning till internet alltid nära till hands. Vi har persondatorer i 

hemmet och på arbetsplatsen, smartphones med full internetkapacitet i fickan och surfplattor i 

väskan. Detta gör utvecklingen av enheter som kommunicerar över internet mycket intressant 

och det här projektet syftar till att undersöka hur en webbserver kan byggas och 

implementeras med en hemsida för avläsning av analoga data. I den här rapporten 

implementeras en enkel analog termometer, men systemet är inte begränsat till detta utan kan 

utan problem utvidgas med fler analoga enheter. Syftet är att visa på ett enkelt koncept där en 

användare enkelt kan hålla koll på temperaturen i eller kring sitt hem och automatiskt föra 

statistik. Allt som ska behövas utöver den utvecklade nätverksenheten är en aktiv 

internetanslutning och en router. 

Teoretisk Fördjupning TCP/IP 
För att kommunicera med andra enheter över 

internet är nätverksenheten programmerad att 

kommunicera med Protokollen TCP och IP 

(Transmission Control Protocol, Internet 

Protocol). För att enheten ska fungera över 

internet krävs att en IP-stack är förinstallerad. I 

detta projekt används en förprogrammerad tcp-ip 

stack från tuxgraphics1

Figuren illustrerar protokollen som används. Nätverksprotokoll kan tolkas som olika språk, 

för att datorer och enheter ska kunna prata med varandra måste de förstå varandra och det är 

därför viktigt att de använder sig av samma protokoll. TCP-IP standarden innehåller en rad 

protokoll och olika definitioner som används som standard i dagens 

nätverkskommunikationer, det finns definierat hur data ska formateras innan de skickas men 

också hur trafik ska omdirigeras genom olika routrar. Utan ett standardiserat språk skulle det 

bli oerhört komplicerat att få internet att fungera.  

.  

När vi pratar om TCP/IP pratar vi egentligen om en protokollsvit, då flertalet protokoll är 

inblandade. TCP/IP definieras som en stack  med flera lager där varje lager är ett protokoll 

(illustreras i bilden).  I botten av stacken finns det fysiska lagret, som utgörs av själva 
                                                 
1 (Socher, Introduction to the tuxgraphics TCP/IP stack, 3rd generation) 

Bild 1 - TCP/IP-Stack - tuxgraphics.org 
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hårdvaran och är ansvarigt för att skicka signalerna, i det här fallet nätverkskortet. Ovanpå det 

fysiska lagret ligger nätverkslagret. Det är ansvarigt för att se till att paket som inte ska lämna 

det lokala nätverket stannar där, samt att paket som ska till externa nätverk skickas vidare till 

rätt adress. Ovanpå nätverkslagret finns transportlagret  som ansvarar för att paket skickas på 

rätt sätt och utan fel samt kontrollerar om paketen verkligen har kommit fram. Högst upp 

ligger applikationslagret som utgör det som användaren ser. Det kan röra sig om mycket enkel 

programvara eller avancerade applikationer. Varje lager kommunicerar direkt med sin egen 

motsvarighet på den maskin som anropas. Med detta menas att applikationslagret på en 

maskin skickar data till applikationslagret på den maskin man vill kontakta, transportlagrena 

skickar data till varandra och så vidare. Den här kommunikationen är den som syns i lagret, 

men i själva verket så går kommunikationen från topplagret genom alla lager innan den 

skickas. I generella drag händer följande när ett paket ska skickas med TCP/IP och därmed 

även i den utvecklade produkten2

1. Datainsamling 

. 

a. Programmet i fråga tar fram 

data att skicka, i det här fallet 

tas data emot från termometern 

och skrivs om till en formaterad 

sträng som görs redo för 

publicering. Därefter görs datan 

klar för att skickas genom att 

packas i paket med 

fördefinierad storlek. En header 

läggs till varje paket. Headern 

innehåller information från 

applikationen om hur den mottagande applikationen ska hantera datan. Detta 

görs av applikationslagret. 

2. Inkapsling 

a. TCP modulen lägger till en ”header” till varje paket.  Headern innehåller 

information som gör att paketet når rätt destination och att innehållet kommer 

fram utan fel. Efter behandling har datan styckats upp i paket som vardera har 

                                                 
2 (TCP-IP) 

Bild 2 - The Linux Tutorial 
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en TCP-header. Dessa paket kallas för TCP/IP-segment. Detta sker i 

transportlagret.  

b. När segmentet är klart behandlas det av IP modulen som lägger till ytterligare 

en header innehållande paketets IP-adress. Detta kan liknas vid adressraderna 

på ett vanligt kuvert, här står till vilken adress paketet ska skickas och varifrån 

det kommer. När den här processen är klar kallas segmentet för ett IP-datagram. 

Detta sker i nätverkslagret. 

c. Ip-datagramet behandlas nu av nätverkskortets drivrutin där det  läggs till 

ytterligare en header med information från Ethernet och i påkomliga fall (då 

paketet endast skickas över Ethernet)  en trailer som avslutar paketet. Det 

kallas nu för en ethernetram (efter engelskans frame) 

3. Sändning 

a. Slutligen skickas ethernetramen som en fysisk signal med nätverkskortet. Detta 

är det fysiska lagret. 

TCP är det lager som applikationen pratar med när den ska skicka data. TCP håller koll på 

vilken data som hänger ihop med vilken process. TCP är det protokoll som ser till att 

datapaket kommer fram och använder därefter sin header för att placera paketen i rätt ordning. 

I varje TCP-segments header finns även en kontrollsumma som används för att kontrollera om 

ett pakets innehåll har skickats utan fel. Om TCP-protokollet på den mottagande maskinen 

upptäcker att kontrollsumman är felaktig eller att ett paket saknas så begärs att det saknade 

paketet skickas igen. TCP innehåller alltså en automatisk felkontroll och ser till att ny paket 

skickas igen. Detta gör TCP väldigt pålitligt och är en av de främsta anledningarna till att det 

slagit igenom och blivit standard. 

För att nätverkskort och routrar ska veta vart ett paket ska måste det få en adress, det är här 

som IP kommer in i bilden. IP protokollet innehåller ingen felkorrigering likt TCP, och det 

finns ingen inbyggd metod för att kontrollera om paket kommit fram i rätt ordning. I och med 

att paketen behandlas av TCP efter att de tagits emot via IP så blir detta inget problem, blir 

något fel så upptäcks det i TCP-lagret och en förfrågan om ett nytt paket skickas. Vid en 

diskussion av IP är det väl värt att nämna MAC. MAC står för Media Access Control och 

utgörs av en för varje hårdvara unik adress. Varje nätverksenhet måste ha en MAC-adress och 

inga enheter på samma lokala nätverk får ha likadana adresser. MAC är extremt viktigt för att 

routning av data ska fungera. När ett paket ska skickas över IP måste avsändarenheten veta 

vart paketet ska. Först tar avsändarenheten reda på om adressen finns på det lokala nätverket 
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eller om det ska ut på internet. Detta görs genom att kontrollera huruvida måladressen är del 

av det lokala subnätet eller ej (subnätet utgörs av en adress, oftast 255.255.255.0 men 

variationer förekommer, som berättar formatet på de lokala IP-adresserna). Finns måladressen 

på det lokala nätverket så måste avsändaren veta till vilken MAC-adress paketet ska skickas 

till. För att få reda på detta skickas en ARP-förfrågan (Adress Resolution Protocol) ut till hela 

nätverket. ARP-förfrågan ser i generella drag ut såhär: ”Hej, jag är dator XXX.XXX.XXX.X, 

Vad har enheten med IP YYY.YYY.YYY.Y för MAC-adress?” Endast den enhet som har den 

efterfrågade IP-adressen svarar och övriga enheter i nätverket ignorerar förfrågan (Den 

intresserade windowsanvändaren kan göra en egen ARP förfrågan i kommandoprompten. 

Skriv arp –a för att se alla nätverksenheters ip och mac eller avgränsa genom att skriva arp –

a IP). MAC-adressen tas emot av avsändardatorn och paketet skickas till målenheten. För att 

spara tid och minska belastningen på lokala nätverk sparas varje ARP-förfrågan i ett 

cacheminne. Detta innebär att ett nätverkskort bara behöver fråga efter en specifik adress en 

gång per session. Skulle detta inte vara fallet skulle nätverk snabbt översvämmas av 

skräptrafik. Om paketet istället ska skickas över internet så går det via den lokala Gatewayen. 

En gateway utgörs i de flesta hemnätverk av en router. Routern ser därefter till att paketet 

skickas över internet till nästa gateway som finns på den eftersökta IP-adressen, och därifrån 

skickas paketet vidare till måldatorn. 
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Problemdefinition och lösning 
Det arbete som beskrivs i den här rapporten syftar till utvecklingen av enkel webbserver för 

mätning och publicering av analoga data. Den slutgiltiga produkten använder sig av så få 

komponenter som möjligt för att mäta ett analogt värde, konvertera detta till ett digitalt och 

därefter publicera detta till en från internet tillgänglig adress. Därtill kommer en utvecklad 

webbserverprogramvara som  ansluter till webbservern, hämtar och sparar den tillgängliga 

datan samt publicerar den för användaren. Ingen data lagras på den utvecklade enheten utan 

allt hämtas och lagras till webbservern. Detta gör att en lång och effektiv statistik kan hållas, 

samtidigt som den är tillgänglig även när enheten är nedkopplad.  

Utvecklingen av produkten har skett i två oberoende steg. Utveckling samt assemblering av 

hårdvara och programmering av hårdvara samt programvaruutveckling till webbserver. De 

programmeringsspråk som används är PHP, C och My-SQL. 

Utvecklingshjälpmedel 
All enhetsprogrammering har skett via AVR-Studio med AVR-STK500. IP-stackar och 

protokoll till nätverksenheten har hämtats och i viss mån modifierats från Tuxgraphics3

  

. 

                                                 
3 (Socher, Download: The tuxgraphics TCP/IP stack, 3rd, 4th and 5th generation, 2012) 
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Hårdvara 

 
Använd hårdvara består av en Atmega168A från AVR, Nätverkskort med färdig RJ44 port, 

ENC28J60-H från Olimex, samt en uppsättning motstånd och thermistorer  till utveckling av 

termometer. Kopplingsschema för hela kretsen visas i Bilaga 3. Kretsen går att dela upp i fyra 

basblock:  

1. Spänningsregulator för omvandling av inspänning till 3.3 och 5V.  

2. Termometerkrets bestående av resistorer och thermistor.  

3. Mikroprocessor med tillhörande anslutningar.  

4. Nätverksmodul med tillhörande anslutningar. 

Spänningsregulator 
Totalt tre spänningsregulatorer används till kretsen. Det är 1st TS7805 4 för reglering av 

spänning till 5V samt två stycken LM1117T5 för reglering till 3.3V. Anledningen till att två 

stycken 1117T används är för att fördela värmeutvecklingen när kretsen körs vid 12 volt. 

Nätverkskortet drar upp till 250mA6

                                                 
4 (Datablad TS7800) 

 och vid den belastningen blir värmeutvecklingen för hög 

för att kretsen ska gå stabilt. Med två regulatorer parallellkopplade minskar 

värmeutvecklingen och stabilitet uppnås. Samtliga kondensatorer är på plats för att öka 

kretsens stabilitet och motverka eventuella spänningsfall. Deras kapacitans har valts enligt 

datablad. 

5 (Datablad LM1117) 
6 (ENC28J60 Datablad) s1 

Bild 3 -Blockschema över kretsupplägg 
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Termometerkrets 
Termometern är en mycket enkel konstruktion bestående av en konstant resistor och en 

thermistor. Med i det här kretsblocket finns även en statusled som alltid är på när strömmen är 

tillkopplad. Thermistorn är inte med i kretsschemat då den sitter på en extern sladd som 

ansluts via en standardkontakt. Thermistorn ger en variabel resistans som förändras beroende 

på vilken temperaturen den har. Detta gör att den uppmätta spänningen på ADC kommer att 

variera med temperaturen. Den uppmätta spänningen noterades för ett antal olika temperaturer 

och en linjäranpassning gjordes  för att få fram en funktion för temperaturen. Det bör noteras 

att den kalibrering som använts här ger relativt osäkra värden långt från de punkter som 

faktiskt mätts. En klar förbättring av mätdata kan ges genom att använda sig av fler 

mätpunkter. 
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Mätvärden vid termometerkalibrering. Temperatur plottat mot ADC-värde (0-255). 

Mikroprocessor med anslutningar 
Mikroprocessorn kommunicerar med nätverksenheten med hjälp av SPI. Den är ansluten 

enligt nedan. Avläsning av termometern sker med ADC på port C2. 

 

  

8 177 

9 175 

10 175 

14,5 165 

16 156 

17 153 

20 143 

23 135 

23 134 

28 121 

29 116 

U4

AVRAtmega168

PC6
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
VCC
GND
PB6
PB7
PD5
PD6
PD7
PB0 PB1

PB2
PB3
PB4
PB5
AVCC
AREF
GND
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5

GND

VDD

VDD
VDD

GND

MOSI

MISO

CSRST

ADC
SCKINT

CLKout

C5
0.1µF

R5
10kΩ

Bild 6 -Termometerkalibrering 

Temperatur.  ADC-värde 

Bild 7 -Kopplingsschema atmega168 
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Nätverksmodul med tillhörande anslutningar 

 

Nätverksmodulen består av nätverkskort, nätverksport, statusleds och hjälpkretsar för att driva 

enheten. Detaljerat kopplingsschema finns tillgänglig hos olimex7

 

. Enheten drivs med 3.3volt 

och är därför kopplad till en spänningsregulator. Den ansluts till Atmega168 med hjälp av SPI. 

Eftersom atmegan drivs med 5V blir spänningen i signalerna dem emellan på 5V. Detta är 

inget problem då ENC28J60-H innehåller en spänningsregulator med tolerans mellan 1.8V 

och 5V, den nominella spännigen ligger dock på 3.3V och därför drivs enheten med denna 

spänning.  

  

                                                 
7 (ENC28J60-H datablad) 

U5

ENC28J60

1
2
3
4
5 6

7
8
9
10

MISO
INT CLKout

CS

RST

Bild 8 -Anslutning av ENC28J60-H 
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Programvara 
Programvaran kan delas upp i tre huvudkomponenter,  

1. ADC-omvandling och behandling av analoga data från termometer 
2.  programvara för kommunikation mellan atmega168 och nätverkskort samt 

kommunikation via TCP/IP 
3. Webbserverprogramvara och grafiskt användargränssnitt för avläsning av 

htmlformatterad termometerdata 

Hur dessa mjukvarusystem hänger ihop visas i följande blockschema 

 

AD-Omvandling 
AD-omvandling på Atmega168 sker på portarna C0 till C3 8

    ADMUX = (1<<ADLAR) | 2; //AD input PC2 

. Först måste vissa register 

aktiveras enligt följande: 

    ADCSRA |= (1<<ADEN); //AD enable bit 

 

Först sätts ADLAR till ett i ADMUX, detta definierar AD som input. Därefter sätts 

avlyssningen till att ske på port C2. Den andra raden aktiverar AD-omvandlingen genom att 

sätta ADEN till 1. Detta görs endast en gång när enheten sätts igång. Därefter läses 

temperaturen när enheten anropas. Detta görs med följande rader: 

 

     

  

                                                 
8 (AVR) 

Bild 10 -Blockschema över programvara 
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    //LÄS TERMOMETERVÄRDEN med ADOMVANDLING 

    ADCSRA |= (1<<ADSC); 

    while((ADCSRA & (1<<ADSC))); 

        

    adc_varde = ADCH;  

    VDC = ((float)(adc_varde*100)/(float)255)*50; 

    T = (abs(203-adc_varde))/3; 

 

Första raden initierar omvandlingen. While-loopen körs tills ett värde har registrerats. 

Därefter tas ett värde mellan 0 och 255 emot och lagras i variabeln adc_varde. Från den här 

variabeln beräknas temperaturen med en approximativ formel. För en beskrivning av hur 

formeln tagits fram, se bild 6 under beskrivningen av termometerkretsen. Därefter sparas 

variabeln T och behandlas av webbserverfunktioner för vidarebefordring till 

användargränssnittet. 
 

Kommunikation mellan atmega168 och ENC28J60 samt etablering av 
webbserver 
Mycket av koden för kommunikation mellan mikroprocessorn och nätverksenheten är skriven 

av Guido Socher på tuxgraphics.org. Hans kodexempel är väl etablerade i många projekt med 

ENC28J60 och rekommenderas av många för etablering. TCP/IP stacken (vars teori beskrivs 

tidigare i rapporten är fördefinierad i filen ip_arp_udp_tcp.c.  Om hela den filen tas med blir 

den kompilerade HEX-filen väldigt stor, och därför avdefinieras de funktioner som inte 

behövs i filen ip_config.c. Där finns alla funktioner som behövs för att kommunicera enligt 

gällande standarder och för kommunikation med lokala nätverk/gateways. Allting är 

licensierat under GPL V2 och får därför fritt distribueras så länge källkoden inte modifieras.  

Webbgränssnitt 
Gränssnittet består av fyra komponenter: 

1. Automatiserad hämtning av termometerdata från termometer och lagring till databas 

2. Databas med tabellvärden över registrerade temperaturer under enhetens livstid 

3. Användargränssnitt 

 Det automatiserade scriptet körs schemalagt var 5e minut med CRON från ett webbhotell. 

Varje gång det laddas letar det efter enheten och om den är tillgänglig sparas den givna datan 

till databasen. Om enheten är avstängd så returnerar scriptet ingenting. 



- 12 - 
 

Databasen innehåller två tabeller enligt följande format: 

ID Device_Number Temp Time 

Tabell 1. Innehåller temperaturdata, enhetens serienummer (för identifiering om flera enheter ansluts), 

temperaturdata och en tidsstämpel som uppdateras automatiskt när ett värde lagras. 

ID Device_Number Current_IP 

Tabell 2. Innehåller information om registrerade enheter och vilka adresser de går att nå på. 

 

Tabell två gör att enheten går att flytta från ett nätverk till ett annat. Vid en flytt uppdaterar 

användaren till den nya adressen manuellt via användargränssnittet. Den här modellen har en 

uppenbar brist, nämligen när enheten ansluts till en ISP med dynamisk IP-adress. Om den 

externa IP-adressen uppdateras ofta innebär detta att man som användare manuellt måste 

logga in i gränssnittet kanske så ofta som två gånger per dag, en uppdatering som skulle lösa 

detta problem men som inte har implementerats beskrivs i avsnittet möjliga förbättringar. 

Erfarenheter 

Problem vid utvecklingen 
Utvecklingen stod still en längre stund då det visade sig att nätverksenheten ENC28J60 som 

först användes var defekt och inte kunde svara då den pingades. Detta misstogs länge för 

programmeringsfel och uppmärksammades inte förrän relativt sent i processen, vilket ökade 

tidspressen markant. 

Möjliga förbättringar 
ENC28J-60 drar 250mAh vid normal drift, detta innebär att enheten drar mycket ström vid 

kontinuerlig drift samt att en hög värmeutveckling fås från spänningsregulatorerna. Det finns 

flera sätt att komma runt detta, dels har nätverkskortet ett strömspar-register som minskar 

förbrukningen med 50% när det är aktiverat. Funktioner för detta har skrivits, men de har ej 

implementerats för att chipet ska hålla så hög stabilitet som möjligt.  

void enc28j60PowerDown() { 

 enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_CLR, ECON1, ECON1_RXEN); 

 while(enc28j60Read(ESTAT) & ESTAT_RXBUSY); 

 while(enc28j60Read(ECON1) & ECON1_TXRTS); 

 enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET, ECON2, ECON2_VRPS); 

 enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET, ECON2, ECON2_PWRSV); 

} 
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void enc28j60PowerUp() { 

 enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_CLR, ECON2, ECON2_PWRSV); 

 while(!enc28j60Read(ESTAT) & ESTAT_CLKRDY); 

 enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET, ECON1, ECON1_RXEN); 

 } 

 

Dessa funktioner sätter enheten i viloläge och aktiverar den därefter. En annan förbättring 

som kan göras är att implementera nätverksenhetens WOL (Wake On Lan) funktion, enheten 

sätts då igång när den pingas och kan sedan konfigureras att vara igång under en minut varpå 

data hämtas. Därefter går enheten ner i viloläge och förblir där tills phpscriptet pingar den 

igen. 

En annan förbättring är att implementera DHCP i enhetsmjukvaran. I nuläget är IP adressen 

hårdkodadoch detta gör att enheten måste programmeras via en STK-500 eller liknande när 

den flyttas mellan olika lokala nätverk, något som inte direkt är användarvänligt. Det subnät 

som används är det mest förekommande, men olika routrar av olika tillverkare använder sig 

ibland av olika format på de lokala nätverksadresserna och vid byte mellan olika nätverk som 

använder sig av olika IP-intervall så måste enheten i nuläget programmeras om. Med 

installation av DHCP undviks detta då enheten automatiskt får en IP-adress tilldelad. Detta är 

en given förbättring vid vidareutveckling av produkten. 

I nuläget hämtar phpscriptet data från enheten, detta innebär att enhetens IP-adress måste vara 

hårdkodad på webbservern. Om enheten flyttas från ett ställe till ett annat så måste den nya 

IP-adressen konfigureras på servern. I nuläget görs detta genom ett script där användaren själv 

måste ange adressen till enheten. Om enheten å andra sidan definieras att kommunicera med 

servern (som har en konstant adress oberoende av enhetens plats) kan systemet göras bättre. 

Detta kräver dock betydligt mer programmering av enheten och gör kodbasen mer komplex. 

Slutsats 
Slutprodukten blev en fullt fungerande kombination av hårdvara och mjukvara där en 

temperatur enkelt kan avläsas. En hel del problem dök upp på vägen och utvecklingen tog 

betydligt mycket mer tid än vad det var tänkt från början. Vid utvecklingen av en 

nätverksenhet är det viktigt att ha en klar bild av hur slutprodukten ska se ut, annars blir det 

väldigt svårt att få ihop allting och det är lätt hänt att utvecklingen drar iväg i fel i riktning 

med oväntade resultat som följt. Till en början var det tänkt att enheten själv skulle kontakta 
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webbservern samt att den skulle konfigureras med DHCP. Detta visade sig dock vara rejält 

tidskrävande och dessa tekniker ligger nu som påtänkta förbättringar vid en vidareutveckling 

av produkten. Fokus har istället varit på att få en fungerande enhet inom den uppsatta 

tidsramen och det målet har uppnåtts, om än på bekostnad av användarvänlighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kravspecifikation fysisk enhet 
Utveckling av fristående TCP-IP-klient. Klienten ska kunna anslutas till olika mätinstrument 

och därefter publicera dessa resultat som en oformaterad webbsida. Klienten ska konfigureras 

med en hårdkodad IP-adress mot subnätet 255.255.255.0, vilket är standard i de flesta routrar 

för privat bruk. 

Hårdvara som ska användas: 

• AVR-Atmega 168 mikroprocessor 

• ENC28J60-H nätverkscontroller med RJ45-port 

• Spänningsregulatorer TS7805 samt LM1117T 

Skallkrav: 

• Ska byggas med ENC28J60-H och en AVR-microprocessor 

• Ska ansluta med TCP-IP 

• Ska klara av att anslutas till olika enkla analoga mätinstrument 

• Ska använda sig av den inbyggda buffern i ENC28J60 för att klara av multipla anrop 

samtidigt. 
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Bilaga 2 - Kravspecifikation webbserver 
Webbservern skall bestå  av ett fristående programpaket med script för att läsa data från 

hårdvaruenheten, spara dessa i en databas eller textfil samt visa detta med ett grafiskt 

gränssnitt som är lätt att komma åt via en webbläsare. Scriptet för att ta emot data från 

hårdvaran, spara till databas samt grafiskt interface skrivs i php. Datan avläses sedan av 

användaren i ett enkelt html-fönster. För att möjliggöra skalbarhet och anslutning av flera 

hårdvaruenheter samtidigt bör ett enkelt API-lager skrivas som möjliggör inloggning baserat 

på specifik enhet. Detta implementeras i mån av tid. 

Skallkrav 

• Ska kunna köras på UNIX baserat webbhotell 

• Ska kunna ta emot data från AVR-enhet och spara denna i en databas eller textfil 

• Skall ha ett grafiskt gränssnitt som möjliggör användare att snabbt och enkelt läsa av 

mätdata från sin AVR-enhet 

• Ska ha någon form av säkerhetskontroll så att endast registrerade enheter kan ansluta 

Börkrav 

• Bör kunna hantera flera enheter 

• Bör kunna hantera förlegad  data (Stora mängder data ackumuleras snabbt vid 

intensiva uppdateringsintervall) 
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Bilaga 3 
Kopplingsschema sammansatt krets 
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Bilaga 4 
Ultiboardritning av kretskort. Bild visar Copper-Bottom med jordplan. 

 

 



Mekatroniskt skjutmått 
-en studie i teori och tillämpning av stegmotorer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kurs: Fördjupningsarbete i mekatronik MF106X-MF109X 
Moment: Del 2, Individuell fördjupning 
Namn: Henrik Olsson 
Program: Industriell Ekonomi 
Datum: 26 mars 2012 
 
 
 



 
Innehåll 
 
Abstract..........................................................2 

Sammanfattning.............................................2 

Inledning........................................................3 

Teoretisk fördjupning.....................................4 

Prototypen –det mekatroniska skjutmåttet.....10 

Referenser.......................................................12 

Bilagor.............................................................12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this report is to investigate the possibilities and limits of the stepping motor 

technology. This is achieved through a detailed theory study with the use of literature and 

information found online and by developing and constructing a functional prototype 

demonstrating the performance of a bipolar two-phase hybrid stepper motor with monofilar 

winding.   

 

The working prototype will have the function of the hole-measure stick on a caliper. It will 

incorporate various mechatronic components such as a microprocessor, a step motor drive 

circuit, a stepper motor and a four digit array of 7 segmented LED display.    

 
 
Sammanfattning 
 
Målet med denna rapport är att undersöka möjligheterna och begränsningarna med 

stegmotortekniken. Detta mål uppnås genom en detaljerad teoristudie med hjälp av 

litteraturen och information som fanns ute på internet, samt genom att konstruera en 

fungerande prototyp som demostrerar prestandan hos en bipolär tvåfas hybrid stegmotor med 

monofilär lindning.  

 

Prototypen kommer att uppfylla samma funktion som måttstickan på ett vanligt skjutmått. 

Den kommer att innehålla en rad olika mekatroniska komponenter såsom en mikroprocessor, 

en drivkrets för stegmotorer, en stegmotor samt 4 stycken 7 segments LED siffror.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Inledning 
 
Denna rapport kommer att behandla stegmotorer och de kringsystem som behövs för att 
säkerställa dess funktion. 
 
Stegmotorns funktion kan beskrivas som en maskin som omvandlar elektrisk matade 
pulser till en rotationsrörelse i diskreta steg i takt med pulserna. Det finns en rad olika 
sorters stegmotorer som till exempel variabel-reluktans stegmotor, permanent 
magnetiserad stegmotor, elektrohydraliisk stegmotor samt hybrid stegmotor som den här 
rapporten framför allt kommer att fokusera på. 
 
Till skillnad från DC-motor med borstar och i likhet med dito utan borstar har stegmotorer 
sina elektomagnetinska spolar placerade i statorn och inte i rotorn. Rotorn i stegmotorer 
av antingen ett magnetisk material, exempelvis mjuk järn, eller av en eller flera 
permanent magneter. Definitionmässigt skulle man kunna säga att stegmotorer är ett 
specialfall av borstlösa DC-motorer, med syfte att ha förmåga att leverera avgränsade 
precisa steg istället för löpande drift. 
 
För att en stegmotor skall fungera behöver den en drivkrets som matar den med rätt 
pulser på de olika elektromagneterna. Olika stegmotorer har behov av drivkretsar som är 
avsedda för just den typen av motor. Huvudkompenten i drivkrets är två eller flera H-
bryggor som används för att reversera magnetfältet i den olika elektromagneterna 
(härefter benämnda som faser). Dessa drivkretsar är i sin tur ofta kontrollerade av en 
mikroprocessor som ger instruktioner om vilken hastighet och mönster som de olika 
faserna ska exiteras. När det gäller styrning av stegmotorer finns det huvudsakligen två 
skolor, där den ena är baserad på hårdvarustyrning, medan den andra grundar sig i 
mjukvarulösningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Teoretisk fördjupning 
 
 

Variabel-reluktans stegmotor   
 
VR-stegmotorn är konstruerad med en rotor av mjuk järn eller i vanligare fall laminerat 
elektrisk stål för att minska magnetiska virvelströmmar vid snabba strömväxling mellan 
på och av. Motorn består tre eller flera stackar som är placerade i serie längs motorns 
axel, där varje stack består av ett stator/rotorpar. Varje rotor är tandad och påminner om 
ett kugghjul till utseendet och tandning hos varje rotor är monterad i samma läge kring 
motor axeln som de andra rotorerna. Varje stator är uppdelad i en matchande tandning 
gentemot rotortandningen. Till skillnad från rotorernas homogena placering längs 
motoraxeln, är statorpolerna vridna i jämfört med statorpolerna i de andra stackarna. 
Vridningens gradtal beror på antalet stackar. Det är denna vridning hos statorerna som 
gör att motoraxel roterar.  
 
Det finns även en VR-stegmotor som består av en enda stack som innehåller tre eller 
flera statorpolpar och en rotor. Nackdelen med detta arrangemang är att det är lättare för 
det magnetiska flödet från den exiterade statorpolparet kan spilla över via motorskalet till 
de oexiterade statorpolparen och leda till försämrad prestanda.   
    
En vanlig modell av VR motorer är en där tre spridda stackar används. För att ge 
förståelse för funktionen hos denna typ av motor ska vi studera en bildserie, figur 1. 
 
 
 
 



 

 
Figur 1 En trestacks VR-stegmotor tar ett helsteg. 

 
Vid T=0 är rotorn i ettt stationärt läge och kommer att hålla det läget tills motorn tappar 
sin strömförsörjning eller den får en annan matning från drivkretsen som får den att vilja 
flytta framåt eller bakåt ett steg. Statorpolerna är exiterade och håller rotorn i sitt läge. 
Låt oss ge drivkretsen instruktionen att ta ett steg medurs. 
Vid T=1 har stegmotor erhållit en annan matning och nu är statorpolerna i den andra 
stacken exiterade. Rotorns tandning vill nu sträva åt att minska motståndet mellan sig 
och den närmaste exiterade statorpolen. Det leder till att rotornaxel rör sig medurs och 
stegmotorn börjar ta ett steg efter fasskiftet. 
Vid T=2 har rotorn kommit till sitt nya läge och är nu stationär på detta nya ställe. 
Stegmotorn har tagit sitt steg. Om vi i T=3 skulle vilja gå ytterligare ett steg så ser vi till 
att drivkretsen exiterar stack 3 och låter stack 1 och 2 vara i vila. 
 
En fråga man ställer sig när man betraktar en stegmotor är vad dess steglängd är. 
Steglängden brukar anges i grader och beräknas enkelt enligt formeln: 
(360/(N*p))° 



, där N är antalet faser och p är antalet rotortänder. I exemplet ovan innebär det att den 
motorn skulle ha en steglängd på (360/(3 faser* 4 rotortänder))°=30°. 
 
 

Permanentmagnet stegmotor 
 
PM-stegmotorn är en enklare sort av stegmotor som har, vilket namnet antyder, en 

permanent magnetiserad tandlös rotor och 
har två stycken statorpar. Statorparen är 
lindade i motsatt rikning på de olika sidorna. 
PM-stegmotorn i figur 2 har en steglängd på 
90°. Dess enkla konstruktion gör den lätt att 
tillverka vilket gör att den här typen av 
stegmotor dyker upp i ungefär samma 
tillämpningsområden som borstlösa DC-
motorer används. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hybrid stegmotor 
 
Den typ av stegmotor som har minst steglängd är hybrid stegmotorn. Det finns två-, tre- 
och fem-fas stegmotorer. Fördelen med en femfas stegmotor är des jämnare och tystare 
gång jämfört med tvåfasmodellen, nackdelen är dess betydligt högre kostnad både i form 
av motor och tillhörande drivkretsar. Med moderna drivkretsar kan en tvåfas stegmotor 
idag uppnå nära på samma prestanda som en femfasmotor till en bråkdel av kostnaden. 
Eftersom den tillämpade prototypen använder en bipolär tvåfas hybrid stegmotor med 
monofilär lindning är det den hybrid stegmotor vi kommer ägna vårt intresse. 
 
Dess konstruktion är ganska lik en VR stegmotor med ett par viktiga skillnader. Den har 
något som liknar två stackar av en singel stack VR-motor, men tillskillnad från VR-motorn 
är statornas tandning i samma läge.  Rotorn på hybrid stegmotorn är annorlunda från 
VR-motorns rotor på flera sätt. I axeln längdriktning är en permanentmagnet mellan de 
två rotordelarna, vilket gör att den ena rotordelen alltid är en magnetisk sydpol och den 
andra en magnetisk nordpol. Dessutom är de två rotordelarnas tandning helt ur läge 

Figur 2 Permanentmagnet Stegmotor 



gentemot varandra. Detta är viktigt för

 
Figur 3 Stegmotor driven av enkel helstegsdrift (http://en.wikipedia.org/wiki/File:StepperMotor.gif) 

 stegmotorns funktion. Namnet hybrid stegmotor kommer av att den använder sig av 
tandning och liknande geometri som VR-stegmotorn och dessutom använder en 
permanent magnetiserad rotor som en PM-stegmotorn har. 
 
När hybrid stegmotorn är i enkel helstegsdrift, 
exciteras de två lindningarna växelvis med 
varandra med ombytt polaritet jämfört med det 
tidigare skiftet. Detta är det enklast rörelse som 
en hybrid stegmotor kan använda sig utav. Man 
rör sig då med den steglängd som motorn är 
angiven med.  
 
Vid dubbel helstegsdrift rör sig motorn med en 
samma steglängd som motor har angiven, men 
lyckas få ut 160% av kraften jämfört med vid 
enkel helstegsdrift, men till kostnaden av 
fördubblad strömförbrukning. Eftersom två faser 
är exciterade samtigt, hamnar rotorns tänder 
mellan två statorpoler och får hjälp av 
magnetflödet från två stator poler att hålla sin 
position, men eftersom statorpol är i perfekt läge 
ger dubbel helstegsdrift inte dubbel kraft. 
 
Vid halvstegsdrift ökar man antalet möjliga 
lägen till det dubbla av den angivna steglängden. 
Genom att kombinera de båda programmen för 
enkel och dubbel helstegsdrift får man till 
halvstegsdrift. Uteffekten går upp och mer 
mellan varje förändring från mellan 100% till 
160%, beroende på om en eller två faser är 
exciterade. Man kan alltså aldrig förlita sig på att 
få ut med vridmoment än vid enkel helstegsdrift. 
För att spara energi kan man reglera ner 
strömmängden när två faser är exciterade. 
 
En av de mer avancerade drivprogrammen 
kallas för mikrostegning, där man genom att 
reglera strömmatingen till de exciterade faserna 
kan man reglera ner steglängden till en tjugondel 
av ett helsteg och erhålla en mycket god 

Fas A B A- B- 

T=1 1 0 0 0 

T=2 0 1 0 0 

T=3 0 0 1 0 

T=4 0 0 0 1 

Fas A B A- B- 

T=1 1 1 0 0 

T=2 0 1 1 0 

T=3 0 0 1 1 

T=4 1 0 0 1 

Figur 4 Enkel helstegsdrift  

 

 

 

 

 

Fas A B A- B- 

T=1 1 0 0 0 

T=2 1 1 0 0 

T=3 0 1 0 0 

T=4 0 1 1 0 

T=5 0 0 1 0 

T=6 0 0 1 1 

T=7 0 0 0 1 

T=8 1 0 0 1 

 Figur 4 Dubbel helstegsdrift 

Figur 5 Halvstegsdrift 



upplösning. Kravet för att mikrostegning ska 
fungera är en mycket bra strömreglering, risken 
är annars att man tappar steg.  
 
Vid tillämpningar där kravet på hållmomentet 
ligger när det angivna för motorn bör man 
unvika att använda mikrosteg. Enligt figur 6 ser 
vi hur hållmomentet sjunker med ökat antal 
mikrosteg. 
 
 
 

Statorlindningar 
 
Hur lindningarna på statorpolerna ser ut på olika stegmotorer är det absolut vanligaste 
den vanliga monofilära lindningen, det vill säga en tråd per fas i vilken man genom att 
använda en H-brygga med fyra transistorer och fyra dioder per fas kan ändra 
strömriktingen genomfasen.  
Men i en del små stegmotorer har man kommit fram till att kostnaden för mängden 
lindingstråd som lindas runt statorpolerna är så pass låg att man kan göra en så kallad 
bifilär lindning med två paralella trådar istället för att bygga en dyrare drivkrets till motorn. 
Med den bifilära lindningen kan man nämligen komma undan med att bara använda två 
transistorer och dioder.  
 
Om man som i fallet VR-stegmotorn eller hybridstegmotorn har flera statorpoler som är 
sammankopplade kan motortillverkaren bestämma om man vill koppla ihop de i serie 
eller parallelt eller en kombination av de båda för att kunna variera vilken märkström det 
blir på den färdiga motorn.      
 

Sammankoppling Märkström Motstånd Märkspänning Kraft 

Seriekoppling I 4r 4rI 4rI² 

Serie/parallelkoppling 2I r 2rI 4rI² 

Parallelkoppling 4I r/4 rI 4rI² 

 
 
 

                                                           
1
 http://www.micromo.com/microstepping-myths-and-realities.aspx 

Mikrosteg/helsteg Hållmoment/Mikrosteg 

1 100% 

2 70,71% 

4 38.27% 

8 19.51% 

16 9.80% 

32 4.91% 

64 2.45% 

128 1.23% 

256 0.61% 
Figur 6 Ökade antal mikrosteg leder till förluster av hållmoment

1
 



 
 

Omvärldsanalys 
 
Stegmotorer används där krav på hög precision och gott vridmoment är viktiga, medans 
hastighet är sekundärt. Vanliga produkter där stegmotorer används är printers, cd/DVD-
läsare, ställdon inom industrin för att reglera ventiler.  
 
En stor fördel med stegmotorer jämte andra ställdon är deras förmåga att fungera gott i 
öppna system. Eftersom de till sin konstruktion är helt och fullt baserade på att ta 
distinkta steg som ger hög kontrollbarhet i det öppna systemet. Så länge man unviker att 
tappa faser genom råka ut för de fällor som stegmotorer har inbyggda i form av 
resonansfenomen i låga hastigheter m.m.,  kommer position alltid stämma med 
verkligheten. Besparingarna och enkelheten det leder till att inte behöva sensorer för att 
göra återkopplingar från systemet är mycket attraktiva hos både hos konstruktörer och 
fabrikörer. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prototypen –det mekatroniska skjutmåttet 
 
Mjukvaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitiering och reset av 

probeläge samt  kontroll 

av 7segments displayer 

     1 

Väntar på 

inmatning av 

körningstyp Ingen input 

Snabb 

mätning 

Normal 

mätning 

Precisions 

mätning 

Kör mätrutin beroende av vald 

inmatning av användaren. 
Reset 

Aktiveras 

Återför proben 

till startläge 

Konvertera antalet 

uppmätta steg till 

millimeter 

Visa resultatet på 

7 segment 

displayerna 



 
 
 
 

Det mekatroniska skjutmåttet använder alla portar på Atmega16. 
16 utportar till 7 segmentdisplayerna 
3 gemensamma utportar till 7 segmentdisplayerna 
6 utportar till den dubbla h-byggan för motorkontroll 
1 inport för interrupt vid släppning av mätavslutningsknapp  
4 inportar för användarinput varav en är resetinterrupt. 
1 inport för att indikera uppnått grundläge 
1 inport för att indikera uppnått yttreläge 
 
 

 Funktionell prototyp 
 
Prototypen demonstrerar enaxligprecisions förflyttning med hjälp av leadskruvs-
utväxling och hur detta kan användas för att ta reda på djupet av hål på samma sätt 
som en mätpinne på ett analogt skjutmått.  
 
Stegmotorers främsta egenskap är att ta mycket precisa och små steg. Vid 
funderingar på vad man skulle kunna använda en hybrid stegmotor till som man med 
svårighet skulle kunna utföra med någon annan typ av elektisk motor, samt utan att 
använda några mer komplicerade sensorer än vanliga tryckknappar, kom idéen att 
använda stegmotorn själv som sensor in i bilden.  
Genom att dataprogrammet i ATmega16 kan hålla reda på hur många steg 
stegmotorn har förflyttats kan man därmed visa upp det på en display av enklare 
snitt.  
 

Steglängd och noggrannhet 
 
Upplösning på det mekatroniska skjutmåttet ligger vid helsteg på 1mm/(2*200steg)= 
2,5um. Detta kommer av den höga upplösningen på leadskruven på 2 steg per mm 
och hybridstegmotorns steglängd på 1,8°. Skulle halvsteg tillämpas skulle 
upplösningen dubbleras och bli 1,25um. Om man dessutom skulle tillämpa 
semimicrostegning, vilket den valda dubbla h-bryggan(2916) kan göra med 
kraftalternativen 0%, 33%, 66%, 100% skulle upplösningen kunna bli cirka 0,42um. 
 
I prototypen används principen av dubbelt helsteg för att få ut de 160% av momentet 
jämfört med enkla helsteg. Anledning till detta är att de mekaniska felen i 
konstruktionen är så pass stora att en bättre upplösning än 2,5um inte skulle göra 
någon nytta, utan förbättringen i upplöningen skulle försvinna i spel i 
leadskruvmutttrarna, probböjning med mera. Dessutom är det prioriterat att få ut 
mycket kraft ur motorn för att det mekatroniska skjutmåttet skall distinkt ”lyfta” när 
proben går i botten och ge ett bra slutvärde.    
 
 

 
Att använda det mektroniska skjutmåttet 
 
Det första som användaren behöver göra är att sätta in kontakterna för 5V, 24V och 
Jord/GND i likspänningspanelen, samt slå på likspänningspanelen. Sedan slås 



huvudströmbrytaren till läge FULL STRÖM. Efter en sekund displaytest där alla siffror 
ska lysa upp och därefter slockna (förutom decimalpunkten som även fungerar som 
indikator på att 5V spänningen är påslagen), är det mekatroniska skjutmåttet färdigt 
att använda. 
 
För att genomföra en mätning behöver användaren välja ett av mätsätten: 
1. Snabbmätning, Hög hastighet på probeutmatningen, viss risk för stegförlust och 

därmed mättfel. 
2. Normalmätning, Lagom hastighet på probeutmatning, god noggranhet. 
3. Precisionsmätning, Låg hastighet på probeutmatning, mycket hög noggranhet, 

har lång mättid. 
 
För proben till hålet som skall mätas och tryck på valt mätprogram. Håll det 
mekatroniska skjutmåttet stadigt i hålets riktning och lagom hårt. Lagom hårt innebär 
tillräckligt hårt för att hålla den främre mätkontakten intryck, men tillräckligt löst för att 
maskinen skall kunna röra sig fritt vid kontakt med hålets botten. Vänta tills proben 
har utfört sin mätning och se sedan resultatet i displayen. Resultatet syns under 
tillbakamatningen av mätproben plus tre sekunder. 
 
Om mätningen önskas avbrytas i förtid trycker användaren in knappen 
ÅTERSTÄLLNING och proben återgår till grundläget. 
 
Om proben går till det mekatroniska skjutmåttets ytterläge kommer det automatisk 
återgå till grundläget. 
  

Referenser 

Stepping motors- aguide to theory and practice 4th edition, Paul Acarnley, ISBN 0-85296-
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Sammanfattning.

LCD displayer är en av den mest använda typen av displayer just nu. De används i allt från

miniräknare till tv-skärmar.

I det här projektet har en LCD skärm vid namn W128B-6N2LW med 128x64 pixlar används.

Syftet är att presentera hur skärmen fungerar och hur den används ihop med en

mikrokontroller.  Tillvägagångssättet gås igenom hur skärmen har kopplats till en atmega16.

För att demonstrera vad man kan göra med skärmen, har en meny som innehåller ett simpelt

spel och ett ritprogram framtagits. Även de förklaras i rapporten. Ett eget kretskort skapades

också där skärmen, mikrokontrollern och ett antal knappar används.

Abstract

LCDs are one of the most used displays right now. They can be found in everything from

calculators to TV-screens.

An LCD by the name W128B-6N2LW with 128x64 pixels has been used in this project. The

purpose is to present how the screen works and how it was connected to an Atmega16

microcontroller. To demonstrate some of the features of the screen, a menu has been made

that contains a simple game and also a drawing program. A separate circuit board was also

made with support for the screen, the microcontroller and several buttons.
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Inledning

Den här rapporten är ett resultat av den individuella fördjupningen i mekatronikkandidaten på

KTH våren 2012. Syftet har varit att bli expert inom det ämnesområde som valts, i det här

fallet en LCD display.

Att en LCD display valdes som modul var dels för att den kan användas i väldigt många olika

områden och för att det är en utmärkt plattform att programmera ett simpelt spel på.

Programmeringsspråket C användes med kompilatorn AVR STUDIO 5 för att styra displayen.

Första steget var att kunna skriva data till displayen som visades på skärmen. Efter att ha

lyckats skriva till skärmen installerades färdiga drivrutiner som innehöll funktioner som att

ändra specifik pixel på skärmen eller rita ett streck.  Tanken med spelet var att göra grunden

simpel men med möjligheter att bygga vidare och enkelt kunna lägga till nya funktioner.

Teknisk Bakgrund.

En LCD display har mycket stort användnings område. De används t.ex. i miniräknare,

digitala klockor och de flesta dator och tv skärmar är i dagsläget LCD displayer.

Hur de fungerar.

En LCD display fungerar så att ljus passerar olika polariserande lager (se figur 1). Dessa lager

kan när de ställs in rätt, blockera ljus från att passera och på så vis visa mönster på skärmen.

LCD kan inte i sig skapa ljus utan kräver bakgrundljus eller ljus från omgivningen för att den

ska synas. Det fungerar så att ljuset går först igenom ett polariserande filter som bara släpper

igenom ljus som vibrerar i en viss vinkel.  Sedan kommer lagret av flytande kristaller och sen

ännu ett polariserande filter. När displayen är avslagen ändrar de flytande kristallerna vinkel

på ljuset som gör att det kan passera de andra polariserade filtret. Men när en ström går

igenom de flytande kristallerana så de rätas de ut så ljuset inte längre matchar de yttre

polariserade filtret och på så sätt inte kan passera vilket resulterar i ett svart område på

displayen.
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Figur 1. Principen bakom en LCD display.

För displayer med få pixlar kan man direkt spännings sätta varje pixel för sig. Men den

displayen som användes i det här projektet är 128x64 pixlar stor. Det skulle krävas väldigt

många kopplingar om varje pixel skulle behöva en separat försörjning. Så istället kan man

med passiv matrisadressering spänningsförsörja en rad och en kolumn och aktivera pixeln där

dessa korsar varandra. På så sätt behöver man bara m + n kopplingar om man har m x n pixlar.

Om skärmen

Skärmen har ett eget minne så att man kan läsa från skärmen vilka pixlar som är av och på.

Man skriver till skärmen en byte i taget. Den är uppdelad så att vertikalt har man 8 rader att

skriva på där varje rad är 1 byte stor. Horisontalt är skärmen uppdelad i två delar där man

måste specificera vilken del av skärmen man vill skriva på, varje del är 64 pixlar bred. Som

ett exempel, eftersom man skriver till skärmen byte vis vertikalt, så måste man om man vill

skriva två bits bredvid varandra enligt figur 2, skicka två byte till skärmen. Det gör att man
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kommer skriver snabbare vertikalt än horisontellt eftersom de kräver färre cykler att skriva

vertikalt. Skärmen har egen backgrundsbelysning som består av två lysdioder.

Figur 2. Hur bytes skrivs på skärmen, här 2st 0x80 bytes.

Koppling till AVR.

I början av projektet kopplades skärmen till en breadboard där allt experimenterande skedde.

Figur 3 från datorbladet följdes noga i det här skedet.

Kontrollpinnarna 4-6 & 15-18 kopplades till PORT D på Atmega16, Data pinnarna 7-14

sattes på PORT C. De externa knapparna kopplades till PORT A.

T.ex. för att skriva några data till skärmen så måste man först sätta R/W till låg och D/I till

hög. För att läsa av skärmen gör man i princip på samma sätt men man sätter pinnarna att läsa

istället. Eftersom skärmen är uppdelad i två sektioner måste man specificera vilken del av

skärmen man vill skriva på. Det gör man genom att sätta CS1 eller CS2 till låg. Gör man inte

de skriver man till båda skärm sidorna. Den data som skickas gör de under den tiden enable

signal är satt till hög.

För att kunna justera kontrasten användes en potentiometer. Den ska matas med negativ

spänning som fås ur VOUT. Se kopplingsschema i bilaga 2.



7

Figur 3. Översikt över pin layout.

Drivrutiner

Jakten på fungerade drivrutiner tog onödigt lång tid och det krävdes en hel del pill för att de

skulle fungera med just min display. Tillslut blev de Polska drivrutiner som efter en del

modifiering fungerade fint. Dock saknades vissa funktioner som har kompletterats till

drivrutinerna. Saknade funktioner har t.ex. varit möjlighet att rita och skriva i olika färg. Det

har kommit till användning när bara en del av de som är utskrivet på skärmen ska tas bort, på

så sätt slipper man rensa hela skärmen om bara något litet ska tas bort.

Prototyp.

För att på något sätt visa vad man kan åstadkomma med skärmen så har ett menysystem

skapats. Från menysystemet navigerar man runt på skärmen med hjälp av en pekar som man

styr med knappsatsen. För att välja en meny sätter man pekaren på önskad meny och trycker

på en specifik knapp. Se FIGUR 4 över hur menyn fungerar. Från menyn kan man nå ett
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ritprogramm och ett spel.

Figur 4. Flödesschema över meny uppbyggnaden.

Det första som gjordes var så att man kunde styra runt en pekare på skärmen och rita saker,

den skulle också användas till att välja i menyerna och för att röra sig runt i spelet. Spelet som

heter Box Challenge går ut på att fånga lådor som dyker upp på skärmen. Lådorna dyker upp

på slumpvis valda ställen och när man fångar en låda så får man en poäng. Lyckas man inte

fånga den inom en viss tidsram så försvinner den och man förlorar en poäng. Undertiden man

spelar dyker elaka cirklar upp också med slumpvis placering som man måste undvika till varje

pris. Råkar man komma åt en cirkel förlorar man spelet direkt.  Ju längre man spelar desto fler

cirklar uppstår. Efter en bestämd tid är spelet över och man presenteras med slutpoängen. Se

Figur 5 för ett ungefärligt flödesschema hur spelet fungerar.
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Figur 5. Flödesschema över hur Box Challenge fungerar.

Ritprogrammet är samma funktion som navigerings funktionen men trycker man på knapp 6

så ritar man med pekaren istället. Man kan också genom att hålla in olika kombinationer av

knappar skapa cirklar och fyrkanter och ändra storlek på dessa.

Diskussion

Spelet var tänkt att vara mycket simpelt men med stora möjligheter att bygga på nya

funktioner och göra de lite mer avancerat. Att rita cirklar i slumpade positioner och samtidigt

hålla reda på om man har åkt in i någon av dem var lite klurigt. Många olika sätt som borde ha

löst problemet prövades med det blev alltid något fel som inte gick att lösa. Tyvärr blev det en

del hårdkodning för att få cirklarna att fungera.
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Mot slutet etsades ett eget kretskort. Först var det tänkt att gravera kortet i Roland maskinen.

Tyvärr var det mycket svårt att få de rätt då korten behövde ligga precis vinkelrätt mot borren.

Gjorde de inte det så var de lätt hänt att borren bara passerade i luften ovanför kortet istället.

När manskinen sedan fick något oförklarligt felmedelande så övergavs de tillvägagångsättet.

Istället gjordes kretsschemat om för att passa för etsning. Det var inte heller utan problem då

framkallarvätskan var felblandad och etsvätskan var för gammal.  Det är svårt att upptäcka

innan man börjar etsa sina kort vilket resulterade i att en hel del kort blev förstörda. Detta

skapade viss paranoia bland teknologerna då antalet oanvända kort snabbt började ta slut,

vilket ledde till att vätskorna nu bytes flitigt vid minsta misstanke att det var förorenat.

Tillslut lyckades ett acceptabelt exemplar tillverkas vilket kan ses på figur 6.

Figur 6. Bilden visar det etsade kortet med på lödda komponenter. På skärmen syns spelet.

Att skriva egna drivrutiner skulle ju vara en utmaning som man skulle ha satt igång med

direkt i början av projektet när man lyckats få igång displayen. Dock var kunskaperna inte så

stor då och att direkt börja knacka egna drivrutiner kändes som att ta vatten över huvudet. Så

det bestämdes att använda färdiga drivrutiner och lära känna dem bättre. Det kan ses som
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enkelt att bara använda funktionerna man får av drivrutinerna utan att förstå vad som händer

bakom kulisserna.  Men mot slutet av projektet när man har kommit till rätta med allt och

själv härjat runt i drivrutinerna så har man lärt sig en hel del hur de fungerade.

Slutsats

Det har varit ett lärorikt projekt. I början kände man sig dock vilsen för man visste inte riktigt

var man skulle börja. En hel del tid gick åt till att tolka databladet och koppla ihop skärmen

med AVR. Att felsöka och lista ut om de var kopplingen eller koden som det var fel på. Att

sen när skärmen fungerade hitta drivrutiner tog också lång tid. Det var inte bara att ladda ner

och lägga till drivrutinerna utan det krävdes en del ändringar innan de fungerade. När väl allt

fungerade och man kunde börja skapa egna grejer var när projektet tog fart. Tyvärr

spenderades det betydligt längre tid på att bara få allt att fungera än den tid som ägnades åt

programmering. Det har varit svårt att få ett bra upplägg på koden då de enda vi har gjort

hittills i C har varit att trycka på knappar och blinka lampor. En del fullösningar har också

krävds
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Bilaga 2. Kopplingsschema.
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