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Sammanfattning

Under vårterminen 2012 har sex studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
bedrivit ett grupprojekt inom området mekatronik som en del av examensarbetet för
kandidatexamen. Resultatet blev en robot med aktiv balansering och syftet med denna rapport är
att beskriva utveckling, tillverkning och problem som uppstod under projektets gång. Den
färdiga roboten har två hjul som är monterade i linje med varandra, likt en cykel. Mätdata från en
accelerometer och ett gyro används tillsammans i ett komplementärfilter för att bestämma
vinkeln från robotens jämviktsläge. För att balansera användes en PID-regulator som styr
rotationen av ett svänghjul som vid acceleration ger upphov till ett upprätande moment.
Operatören styr roboten genom att välja olika kommandon via en pekskärm på en fjärrkontroll
som skickar kommandon trådlöst via Bluetooth. Roboten uppnådde önskad balansering och
påvisar god stabilitet vid drift.
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Abstract

During spring 2012, six students at the Royal Institute of Technology in Stockholm carried out a
group project in the field of mechatronics as part of the thesis for the bachelor degree. The result
was a robot with active balancing and the purpose of this report is to describe the development,
manufacturing and problems that arose during the project. The finished robot has two wheels
mounted in line with each other, like a bicycle. Measurement data from an accelerometer and a
gyroscope are used together in a complementary filter for determining the angle from the vertical
plane. For balancing, a PID controller was used to control the rotation of a reaction wheel, when
accelerating causes a straightening torque. The operator controls the robot by selecting
commands on a touchscreen which is mounted on a remote that sends them wireless with
Bluetooth-communication. The robot reached the desired balancing capabilities and shows good
stability during operation.
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Abstract 
During spring 2012, six students at the Royal Institute of Technology in Stockholm carried out a group 

project  in  the  field of mechatronics as part of  the  thesis  for  the bachelor degree. The result was a 

robot with active balancing and the purpose of this report is to describe the development, manufac‐

turing and problems  that arose during  the project. The  finished  robot has  two wheels mounted  in 

line with each other,  like a bicycle. Measurement data from an accelerometer and a gyroscope are 

used together  in a complementary filter for determining the angle from the vertical plane. For bal‐

ancing,  a  PID  controller was  used  to  control  the  rotation  of  a  reaction wheel, when  accelerating 

causes  a  straightening  torque.  The  operator  controls  the  robot  by  selecting  commands  on  a 

touchscreen  which  is  mounted  on  a  remote  that  sends  them  wireless  with  Bluetooth‐

communication. The robot reached the desired balancing capabilities and shows good stability during 

operation. 

Sammanfattning 
Under vårterminen 2012 har sex studenter på Kungliga Tekniska Högskolan  i Stockholm bedrivit ett 

grupprojekt  inom  området  mekatronik  som  en  del  av  examensarbetet  för  kandidatexamen. 

Resultatet  blev  en  robot  med  aktiv  balansering  och  syftet  med  denna  rapport  är  att  beskriva 

utveckling, tillverkning och problem som uppstod under projektets gång. Den färdiga roboten har två 

hjul som är monterade i linje med varandra, likt en cykel. Mätdata från en accelerometer och ett gyro 

används tillsammans  i ett komplementärfilter för att bestämma vinkeln från robotens  jämviktsläge. 

För  att  balansera  användes  en  PID‐regulator  som  styr  rotationen  av  ett  svänghjul  som  vid 

acceleration ger upphov till ett upprätande moment. Operatören styr roboten genom att välja olika 

kommandon  via  en  pekskärm  på  en  fjärrkontroll  som  skickar  kommandon  trådlöst  via  Bluetooth. 

Roboten uppnådde önskad balansering och påvisar god stabilitet vid drift. 
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1 Inledning 
Syftet med projektet var att konstruera en aktivt balanserande robot som skall tävla mot andra i att 

färdas en sträcka på kortast tid utan att falla omkull samt stå stilla före start och efter målgången. Då 

tävlingsformatet  var  en  turnering  där  lagen möttes  en  och  en  fick  robotarna  även  utrustas med 

någon  form av vapen  för att störa ut sin motståndares sensorer. Mållinjen markeras av en  linje på 

marken  som  roboten  skall  känna  av  och  stanna  vid  autonomt.  Gruppens  teori  var  att  en 

cykelliknande konstruktion skulle vara optimal för att erhålla en vinnande robot. 

Användningsområdet för balansrobotar på hjul är ganska smalt, där den vanligaste tillämpningen är 

Segway[1]. Andra tillämpningar för balanserade robotar är då det finns ont om underlag, som leder till 

att en konstruktion med ett balanssystem som då tillåter roboten att inte vara beroende av ett stort 

underlagsutrymme.  Balanserade  robotar  fyller  även  en  funktion  i  tuff  terräng  där  hjulfordon  inte 

klarar av att  sig  fram. Företaget Boston Dynamics  [2] använder  istället djurinspirerade  robotar  som 

använder sig av ben för att ta sig fram, då terrängen är ojämn krävs en aktiv balansering av roboten 

för att upprätthålla jämviktsläge. Andra varianter finns där roboten endast balanserar på ett hjul eller 

på en boll. 

Då  alla  deltagare  i  projektet  tidigare  under  kursen  gjort  en  individuell  fördjupning  inom  valfritt 

mekatroniskt  område  så  strävade  gruppen  efter  att  den  färdiga  roboten  skulle  innehålla 

komponenter och  lösningar  från dessa. Ett arbete  av den här  typen ger god  insikt av ett  systems 

komplexitet och erfarenheterna kan bäras med sig och nyttjas i framtida projekt. De kunskaper som 

erhållits  är  tillämpad  reglerteknik,  trådlös  kommunikation,  användarinterface,  motordrivning, 

konstruktionsprocess samt felsökande. 
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2 Problemdefinition 
Projektet går ut på att bygga en balanserande robot, som med maximalt två hjul skall kunna färdas 

en sträcka på 10 till 30 meter och balansera  i färd såväl som stillastående  i 10 sekunder  innan start 

och efter målgång. Roboten måste aktivt balansera, d.v.s. om balanssystemet stängs av så tippar den 

omkull. 

Roboten skall kunna balansera innan startlinjen och operatören skall kunna aktivera framdrivningen 

trådlöst  via  en  fjärrkontroll.  När  den  korsar  mållinjen  som  markeras  med  en  linje  skall  den 

automatiskt  påbörja  inbromsning  till  stillastående.  För  säkerhetens  skull  skall  även  ett  nödstopp 

finnas på fjärrkontrollen. 

För  att  lösa  uppgiften  gavs  gruppen  en  budget  på  1500  kr  till  att  köpa  valfria  komponenter. De 

komponenter  som  gruppmedlemmarna  använt  i  sina  individuella  projekt  fick  användas  utan  att 

belasta budgeten. Utöver detta gavs även tillgång till en 0,5 m2 stålplåt, plexiglas, aluminiumprofiler 

samt spillmaterial. 

3 Utvecklingshjälpmedel 
Programvaran  AVR  Studio  4,  5.0  och  5.1  från  Atmel  användes  som  utvecklingsmiljö. Mot  slutet 

användes främst version 5.0 och 5.1. AVR Studio kommunicerar med utvecklingskortet STK500, även 

det  från Atmel. STK500 programmerar mikrokontrollern och erbjuder en smidig  testplattform med 

knappar  och  dioder  samt  expansionsanslutningar  för  att  snabbt  kunna  koppla  ihop  kretsar  på 

breadboard och testa olika funktioner.  

För  att  visa  Bluetooth‐trafik  används  ett  terminalprogram  på  datorn.  För  detta  användes 

HyperTerminal  som  finns  förinstallerat på Windows XP. Vid användande av  senare operativsystem 

kan RealTerm ersätta HyperTerminal. Om Bluetooth‐modulen kopplas in till STK500 och den i sin tur 

kopplas  till datorn kan Bluetooth‐trafiken övervakas  i  terminalprogrammet, vilket möjliggör  lättare 

felsökning.  

CAD‐ritningar och 3D‐modeller har skapats i Solid Edge ST3 från Siemens. Med detta verktyg har flera 

komponenter konstruerats och exporterats till en 3D‐skrivare för tillverkning. Kopplingsscheman och 

kretskortslayouter gjordes i Circuit Design Suite 11 från National Instruments, som kan användas vid 

etsning  eller  fräsning  av  kretskort. Under  projektet  fanns  även  tillgång  till  en  komplett mekanisk 

verkstad samt elektroniklabb. 
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4 Hårdvara 
Följande avsnitt behandlar hårdvara och mer avancerade komponenter som ingår i balansroboten. 

4.1 Mikrokontroller  Atmel ATmega16[3] 
Som mikrokontroller  användes ATmega16  från Atmel,  se  Figur 1,  till  samtliga  system. Den  ansågs 

lämplig då den använts i laborationer tidigare under kursens gång och att alla i gruppen var bekanta 

med den. Den har tillräckligt med anslutningar samt flera användbara funktioner, hög klockfrekvens 

och är relativt billig. 

 

Figur 1 Mikrokontroller ‐ Atmel ATmega16 

4.2 Accelerometer  Sparkfun ADXL335[4] 
Efter att ha sökt på  internet efter  lämpliga accelerometrar föll valet på denna, se Figur 2. Modellen 

används flitigt i liknande projekt och mycket information finns att tillgå på olika forum och hemsidor. 

Vid  projektets  start  var den  extra billig  eftersom  det  är  en  utgående produkt,  vilken  ersätts med 

ADXL345. Enheten använder en analog signal för att  indikera accelerationen på varje axel. Detta är 

en  stor  fördel då kommunikationen med mikrokontrollern  inte kräver något  särskilt protokoll  som 

kan vara tidsödande att sätta sig in i och implementera, istället krävs bara en A/D‐omvandling av den 

analoga signalen.  

 

Figur 2 Accelerometer ‐ Sparkfun ADXL335 

4.3 Gyro  Sparkfun MLX90609 ver. R2[5] 
Detta gyro har hög precision och kan indikera vinkelhastigheten både analogt och digitalt via SPI eller 

I2C. Här valdes den analoga  signalen precis  som  för accelerometern. Att det bara är en axel med 

maximalt utslag på 300 grader per sekund har inte varit någon begränsning eftersom endast en axel 

används och roboten tippar inte så fort. 

 

Figur 3 Gyro ‐ Sparkfun MLX90609 ver. R2 
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4.4 LCD för balanssystemet  Powertip PC1602D A[6] 
På  roboten  används  en  alfanumerisk  reflektiv  LCD,  se  Figur  4,  där operatören  kan  läsa  av  aktuell 

vinkel,  PID‐konstanter  samt  kalibreringsvärde  för  vertikalvinkeln.  Mikrokontrollen  kommunicerar 

med displayens inbyggda chip via parallell kommunikation. Displayen har två rader och kan visa upp 

till  16  tecken  per  rad. Denna  display  valdes  för  enkelhetens  skull  då  den  använts  tidigare  under 

kursen och färdiga drivrutiner fanns att tillgå. 

 

Figur 4 LCD för balanssystemet ‐ Powertip PC1602D A 

4.5 Reflexdetektor  EESY413[7] 
Reflexdetektorn  som används  för att känna av mållinjen består av en  IR‐diod  samt en  IR‐detektor 

monterad i ett smutståligt och kompakt hölje, se Figur 5. Detektorn har en räckvidd på cirka 20 mm. 

 

Figur 5 Reflexdetektor ‐ EE‐SY413 

4.6 Bluetoothmodul (fjärrkontroll)  ParaniESD200[8] 
Fjärrkontrollern använder en Bluetooth‐modul från Sena Technologies, se Figur 6. Detta är en klass 2 

enhet med en  intern antenn, vilket möjliggör en teoretiska räckvidd på upp till 30 meter. Den styrs 

med AT‐kommandon från mikrokontrollern. Modulen har stöd för Bluetooth‐versionen 1.2. 

 

Figur 6 Bluetooth‐modul (fjärrkontroll) ‐ Parani‐ESD200 
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4.7 Bluetoothmodul (drivsystem)  Bluetooth Mate Silver, RN42[9] 
Bluetooth‐modulen  som monterats  på  roboten  är  tillverkat  av  företaget  Roving Networks  och  är 

sedan integrerat på ett användarvänligt kretskort från tillverkaren Sparkfun, se Figur 7. Modulen har 

en  integrerad  spänningsregulator  som gör att den  tål en  spänning mellan 3.3V  till 6V. Detta är en 

klass 2 enhet med en intern antenn, vilket möjliggör en teoretisk räckvidd på upp till 20 meter. Den 

stöder Bluetooth version 2.0. Modulen använder sig av ett protokoll utvecklat av  företaget Roving 

Networks för att kommunicera med mikrokontrollern. 

 

Figur 7 Bluetooth‐modul (drivsystem) ‐ Bluetooth Mate Silver, RN‐42 

4.8 LCD med pekskärm  EA Dogm128x6, EA Touch1281[10] 
Skärmen  på  fjärrkontrollen  utgörs  av  en  grafisk  LCD med  128x64  pixlar,  se  Figur  8.  Till  displayen 

används en  tillhörande pekskärm av  resistiv  typ,  som monteras över displayen. Kommunikationen 

mellan  display  och mikrokontroller  sker  genom  SPI.  LCD:n  är  designad  för  kompakta  handhållna 

system,  storleken är 55x46 mm  strömförbrukningen är endast 5 mA vilket ger  fjärrkontrollen  lång 

batteritid. Pekskärmen klarar av 10 000 tryckningar, och mäter koordinater i x‐ och y‐led genom att 

mäta spänningsändringar vid pålagt tryck över axlarna.  

 

Figur 8 LCD med pekskärm ‐ EA Dogm128x‐6, EA Touch128‐1 
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4.9 Motordrivkrets  Polulu VNH3SP30 Dual Motor Driver[11] 
För att styra motorerna till balanssystemet och framdrivningen har en färdig motordrivkrets använts, 

se Figur 9. Drivkretsen kan antingen styras via metoden signed magnitude eller locked antiphase[12].  

Den har inbyggt skydd mot värmeutveckling samt för strömspikar genom drivkretsen.  

 

Figur 9 Motordrivkrets ‐ Polulu VNH3SP30 Dual Motor Driver 

4.10 DCmotorer  Faulhaber 2842006[13] 
För  att  driva  balanssystemet  och  framdrivningen  används  två  stycken  6V  likströmsmotorer  från 

Faulhaber, utrustade med växlar med en utväxling på 14:1, se Figur 10. Dessa drivs med en spänning 

på 16 V men då roboten inte är tänkt att köras under längre perioder så anses det inte finnas någon 

risk för att de ska ta någon större skada eller fallera.  

 

Figur 10 DC‐motorer ‐ Faulhaber 2842‐006 
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5 Problemlösning 
Snabbhet  var  den  egenskap  som  stod  i  fokus  under  utvecklingsfasen,  vilket  ledde  till  en 

cykelkonstruktion med  ett  svänghjul  för  att  balansera.  Fördelen med  cykelkonstruktionen  är  att 

framdrivningen och balansen är oberoende av varandra, vilket gör att cykeln kan använda maximalt 

gaspådrag ända fram till mållinjen. Här förklaras de olika delarna av problemlösningen mer ingående. 

En balanserande robot kan liknas vid en inverterad pendel vilket är ett klassiskt ingenjörsproblem, se 

Figur 11. Detta är ett instabilt system vilket betyder att pendeln alltid strävar efter att falla omkull om 

pendeln har minsta lilla avvikelse från vertikalplanet.  

 

Figur 11 Modell av inverterad pendel med verkande krafter 

För  att motverka  att  roboten  faller  omkull  används  ett  svänghjul  som  är  fäst  på  en motor  vars 

hastighet  kan  styrs  med  ett  reglersystem.  Här  utnyttjas  det  faktum  att  när  motorn  påför  ett 

vridmoment på svänghjulet så påverkas  roboten av ett motriktat vridmoment av samma magnitud 

enligt Newtons andra lag. Detta kan bevisas genom att ställa upp momentjämvikt för systemet enligt 

ekvationen 

 

Där m är  robotens massa, M är det moment  svänghjulet måste åstadkomma,  α är vinkeln mellan 

roboten och lodlinjen och Lc är avståndet från hjulens kontaktpunkt till robotens masscentrum.  

   

Lc 
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5.1 Mekanisk konstruktion 
Den mekaniska  konstruktionen påminner om  en  cykel och  är  relativt  enkel men  samtidigt  väldigt 

robust. Chassit består av två parallella vinkelprofiler i aluminium som sitter ihop med hjulaxlarna, se 

Figur 12. Då  roboten  inte har någon styrförmåga är det väldigt viktigt att hjulen sitter  rakt och att 

roboten är vridstyv så att den håller en rak kurs under färd, denna typ konstruktion uppfyller dessa 

krav. Gummihjulen som används är i vanliga fall avsedda för sparkcyklar och har god rullförmåga då 

de är kullagrade. För ritningar se Bilaga D . 

 

Figur 12 Den mekaniska konstruktionen 

På chassit är en plexiglasskiva monterad vilket bidrar till att göra konstruktionen ännu styvare. Detta 

ger  också  en  bra  yta  att montera  alla  komponenter  såsom motorer  samt  kretskort  och  är  inte 

elektriskt ledande vilket eliminerar risken att kortsluta elektroniken av misstag, se Figur 13. 

 

Figur 13 Kretskortens placering på plexiglaset 
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Skruvhålen  för motorfästena  har  förlängda  skruvhål  längsmed  cykeln,  se  Figur  14,  vilket  gör  att 

motorerna  kan  flyttas  fram  och  tillbaka  vid  behov.  Anledningen  till  detta  är  om  utväxlingen  ska 

ändras så måste remhjulen byta storlek, genom att använda avlånga hål kan motorerna flyttas på ett 

sådant  sätt  att  drivremmen  kan  spännas  för  de  olika  utväxlingarna.  För  att  erhålla  ett  så  lågt 

tröghetsmoment  kring  rotationsaxeln  i  längdriktningen  har  de  tyngsta  komponenterna  såsom 

motorer, svänghjul och batterier placerats lågt. Batterierna spänns fast underifrån mot plexiglaset. 

 

Figur 14 Motorernas infästning i plexiglaset 

Reflexdetektorn  sitter  placerad  i  linje med  hjulen,  detta medför  att  detektorn  i  princip  altid  har 

samma avstånd från marken oberoende av robotens lutning. En hållare till detektorn tillverkades i en 

3D‐skrivare för att stabilt hålla den på plats, se Figur 15. Hållaren sitter fast  i ett rör som tillåter att 

sladdarna  från modulen bli undangömda  i röret. Röret går sedan  in  i ett  fäste som är monterat på 

roboten,  fästet  är  gjort  så  att  röret  kan  skjutas  upp  och  ner  i  och  därmed  ställa  in  ett  optimalt 

avstånd från detektorn till marken. 

 

Figur 15 Reflexdetektorn 

Svänghjulet,  se Figur 16, består av ett nav  som  låses  fast på motoraxeln med en  stoppskruv  samt 

flera  stycken  lösa  ringar  med  samma  diameter  som  i  sin  tur  skruvas  fast  på  navet.  Denna 

konstruktion var  främst tänkt att underlätta under  intrimningen av balanssystemet då svänghjulets 

tröghet enkelt kan  justeras, genom att  skruva av eller på  flera  ringar av olika  tjocklek och vikt. En 
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ytterligare fördel med ett sådant system var om motorn till svänghjulet inte nådde upp till kraven för 

det moment som krävdes, skulle den enkelt kunna bytas ut utan att ett nytt svänghjul skulle behöva 

tillverkas. Den enda komponent som då skulle behöva tillverkas är navet på vilken de gamla ringarna 

kan monteras och återanvändas. 

 

Figur 16 Svänghjulet 

På cykelns båda sidor fästes stöd i form av aluminiumstänger som är skruvade i chassit. Stöden fyller 

två funktioner, den ena är att cykeln inte ska lägga sig ner helt när balansfunktionen är avstängd. Den 

andra funktionen är en säkerhetsfunktion, om cykeln utsätts för en störning så att sidokraften blir för 

stor för svänghjulet att parera så ska roboten inte kunna slå runt och skada elektronikkretsarna. 

För att överföra kraften från motorn till drivhjulet valdes en remtransmission. Fördelen med denna 

lösning är att den även fungerar som en momentbegränsare då remmen tillåts slira mot remhjulen. 

Detta minskar risken för höga strömmar genom motorn som kan vara skadliga för denna. 

Remhjulen,  se  Figur  17,  tillverkades  i  en  3D‐skrivare,  dessa  ger  en  utväxling  på  100:137,  som 

tillsammans med drivmotorns  inbyggda växel på 14:1, ger en total utväxling på 100:9. Drivremmen 

består  av  en  standard  3  mm  O‐ring  som  hålls  spänd  av  en  spännrulle  som  skruvas  i  chassit. 

Utväxlingen  och  storleken  på  hjulen  tillsammans  med  motorn  från  Faulhaber  ger  en  teoretisk 

topphastighet på 30.9 km/h. 

 

Figur 17 Remtransmissionen 
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5.2 Balanssystemet 
Balanssystemet utgörs av en accelerometer, ett gyro, en mikrokontroller, en motordrivkrets och en 

DC‐motor med ett svänghjul. Balanseringen fungerar genom att mikrokontrollern beräknar robotens 

vinkel från jämviktsläget, använder en PID‐regulator för att bestämma en PWM‐signal till motorn och 

räknar klockar hur lång tid loopen tog. I Figur 19 ses ett beskrivande flödesschema för processen. För 

kretsschema se Bilaga A . 

 

Figur 18 Balanskrets 

 

Figur 19 Flödesschema för balanssystemet 

För  att  roboten  skall  bibehålla  jämnvikt  måste  mikrokontrollern  veta  systemets  vinkel  mot 

jämviktsläget. Den bestäms approximativt med en accelerometer och ett gyro. Används endast en 

accelerometer kommer vinkeln att  indikera  fel väldigt ofta, då den ger en konstant vinkel när den 

faller mot horisontalplanet samt är känslig för vibrationer. Används endast ett gyro kommer vinkeln 

efter en  längre tid att börja visa  fel, detta kallas  för drifting, vilket  innebär att vinkeln avviker med 

tiden. 

Gyrot  måste  alltså  komplementeras  med  en  accelerometer.  Accelerometern  mäter 

tyngdaccelerationen och gyrot mäter vinkelhastighet. Båda enheterna förmedlar informationen som 

en spänning, som varierar mellan 0 till 5 V för gyrot och 0 till 3,3 V för accelerometern. Spänningen 

A/D‐omvandlas  i mikrokontrollern till ett heltal. Mikrokontrollern  i balanssystemet använder en 10‐

bitars  A/D‐omvandling  och  en  referensspänning  på  5V  vilket  ger  ett  heltal  mellan  0  och  1023. 

Eftersom accelerometerns signal är max 3,3 V kommer dennas upplösning att bli lägre men detta är 

inget problem då det är små vinklar som mäts. 

En  approximativ  vinkel  fås med  accelerometern,  där  axeln  är  horisontell,  vilket  innebär  att  den 

indikerar  sinusvärdet  för  vinkeln  dividerat  med  ett  maxvärde.  Detta  maxvärde  representerar 

accelerometerns utslag vid 1 G som uppnås när axeln är vertikal. 
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Vinkeln beräknas grovt enligt formeln, 

 

där  ADC  är  det  A/D‐omvandlade  värdet  av  spänningen  från  accelerometern  och  ADC90°  är  det 

maximala värdet accelerometern uppnår när axeln är vertikal. Kalibreringen är till för att justera den 

indikerade  vinkeln  till  0°  då  roboten  befinner  sig  i  jämviktsläge.  Vacc  är  accelerometerns 

referensspänning  på  3,3V  och  Vref  är  mikrokontrollerns  referensspänningen  på  5V.  Eftersom 

accelerometern  konstant  utsätts  för  små  störningar  tillämpas  ett  lågpassfilter  i  form  av 

medelvärdesbildning med fem värden. 

Gyrots utsignal är  likt accelerometerns en spänning, som används för att beräkna vinkelhastigheten 

enligt formeln, 

 

där K är antalet (°/s)/mV gyrot har. 

Den  grova  vinkelbestämning  från  accelerometern  och  vinkelhastighet  från  gyrot  behandlas  i  ett 

komplementärfilter  där  den  filtrerade  vinkeln  beräknas.  Detta  görs  genom  att  använda  97 %  av 

integralen av vinkelhastigheten och 3 % av accelerometerns vinkel. Detta visar sig ge en  tillräckligt 

noggrann och snabb bestämning av den slutgiltiga vinkeln. Se Figur 20. 

 

Figur 20 Vinkelmätning 

Den beräknade vinkeln skickas sedan vidare till PID‐regulatorn som består av en proportionell del, en 

integrerande  del  och  en  deriverande  del.  Vid  integreringen  av  vinkelhastigheten  samt  till  PID‐

regulatorns  I‐del måste  looptiden vara känd. Genom att använda en av mikrokontrollerns  inbyggda 

timers som räknar looptiden i millisekunder. 

 Den proportionella delen svarar mot direkt mot felet multiplicerat med en konstant. Ju större 

KP,  desto  snabbare  reagerar  systemet  på  störningar,  dock  finns  risken  att  systemet  blir 

instabilt och börjar oscillera med ökande amplitud om detta värde sätts för högt. 

 

 Den  integrerande delen har  till uppgift att eliminera det statiska  felet. Felet  integreras och 

adderas  till  regulatorns  styrsignal  så  att  felet  går  mot  noll  efter  lång  tid.  
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 Den deriverande delen är proportionell mot ändringen av felet. Då derivatan av felet, d.v.s. 

vinkeln  från  jämviktsläget  är  vinkelhastigheten  används mätvärdena  direkt  från  gyrot  till 

denna del. 

Styrsignalen  som  beräknas  i  PID‐regulatorn  är  i  form  av  en  PWM‐signal  som  skickas  till 

motordrivkretsen. Blockschema för regulatorn ses i Figur 21 nedan. 

 

Figur 21 PID‐regulator 

De olika  konstanterna Kp, Ki och Kd  samt  vinkelkalibreringen  styrs  via en  trådbunden  fjärrkontroll. 

Fjärrkontrollen är urkopplad vid körning. 

5.3 Drivsystemet 
Drivsystemet som ses i Figur 22 tar emot kommandon via Bluetooth från fjärrkontrollen, söker efter 

en mållinje, startar den framdrivande motorn i tre olika hastigheter samt aktiverar balansmotorn. För 

kretsschema se Bilaga A . 

 

Figur 22 Kretskortet för drivkretsen 

Bluetooth‐enheten  har  två  olika  tillstånd,  Command‐mode  och  Data‐mode.  I  Data‐mode 

vidarebefodras  all  data  till  anslutna  enheter  medan  Command‐mode  gör  att  modulen  tolkar 

nyckelord  som  kommandon.  För  att  kunna  skicka  kommandon  till  Bluetooth‐enheten måste  den 

försättas  i Command‐mode  inom 60 sekunder efter uppstart, detta görs genom att skicka “$$$” till 

modulen. En röd status‐lampa på modulen som blinkar  långsamt börjar då blinka med en snabbare 

frekvens. Sedan skickas “W\r\n” till modulen där W står för Wake som gör enheten synlig för andra 

Bluetooth‐enheter, med  andra  ord  kan  flera  andra  Bluetooth‐enheter  anslutas.  Vid  en  upprättad 

anslutning kommer en grön status‐lampa att  lysa och den går automatiskt  in  i Data‐mode där den 

vidarebefordrar all data. 
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Eftersom  Bluetooth‐modulen  är  långsammare  än  mikrokontrollen  vid  uppstarten  så  får  inte 

kommandon  skickas  förrän  modulen  är  redo,  det  skulle  leda  till  att  modulen  helt  missar  de 

inkommande kommandona. Detta har lösts genom att inga kommandon skickas förrän en knapp blir 

nedtryckt på kretskortet. 

Modulen  är  efter  anslutningen  redo  att  ta  emot  data  från  fjärrkontrollen.  För  att  aldrig  missa 

inkommande  data  så  startas mottagningen  av  ett  interrupt.  Eftersom  data mellan  två  Bluetooth‐

enheter skickas bit för bit kommer en buffert att öppnas där den mottagna datan läggs in bit för bit i 

en  vektor.  Vid  avslutad  sändning  stängs  bufferten  och  datan  kontrolleras  bit  för  bit  mot 

referenssträngar.  När  den  mottagna  datan  matchar  en  fördefinierad  textsträng  kommer 

motsvarande kommando att aktiveras. Se Figur 23 för flödesschema av drivkretsen. 

Balanssystemet och  framdrivningen aktiveras genom att  skicka en hög  signal  till motordrivkretsen. 

Tre  olika  hastighetsalternativ  kan  väljas  från  fjärrkontrollen  som  då  skickar  ut  PWM‐signaler med 

olika duty cycle. 

För  att  roboten  autonomt  ska  stanna  vid mållinjen  används  en  reflexdetektor  för  att  känna  av 

mållinjen. Reflexdektorn använder sig av en IR‐diod för att sända ut infrarött ljus som reflekteras på 

ljusa men ej på mörka ytor. När den inbyggda detektorn tar emot reflekterat IR‐ljus sänder den ut en 

hög signal. Signalen från reflexdetektorn förstärks så att mikrokontrollen kan tolka den som en logisk 

etta. När roboten stannas av reflexdetektorn återställs start‐kommandot så att roboten kan startas 

igen.  

För  att  underlätta  felsökning  vid  framdrivningen  tänds  en  LED  när  en  PWM‐signal  skickas  till 

motordrivkretsen.  Detta  ger  feedback  på  om  det  är  fel  på  drivsystemets  kommunikation  med 

fjärrkontrollen  eller  om  det  är  vid motordrivkretsen  felet  ligger  om  roboten  inte  startar  vid  givet 

startkommando. 

 

Figur 23 Flödesschema för drivkretsen 

5.4 Fjärrkontrollen 
Komponenterna i fjärrkontrollen består av en mikrokontroller, en Bluetooth‐modul och en pekskärm. 

Bluetooth‐modulen  som  används  är  en  Parani‐ESD200  som  har  en  maximal  spänning  på  3,3V. 
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Systemet  drivs  av  tre  seriekopplade  AA‐batterier  som  ger  en  korrekt  spänning  via 

spänningsregulator.  

På Bluetooth‐modulen används pinnarna VDD, GND, RXD och TXD. VDD och GND är strömförsörjning 

respektive  jord  medan  TXD  sänder  ut  data  och  RXD  tar  emot  inkommande  data  från 

mikrokontrollern. Bluetooth‐modulen  styrs av AT‐kommandon och agerar  i  tre  steg. Först  initieras 

UART på mikrokontrollern, sedan skapas en anslutning till Bluetooth‐enheten på roboten och till sist 

körs en oändlig loop som styr drivsystemet. 

Vid  anslutningen  till  en  annan  Bluetooth‐enhet  skickas  kommandot  “AT+BTMODE,0\r\n”,  vilket 

innebär att modulen ställs  in på mode 0 och kan tolka AT‐kommandon. “\r\n” matar  in radbrytning 

och ny rad, vilket motsvarar Enter. Sedan skickas kommandot "ATS10=1\r\n" till Bluetooth‐modulen 

som aktiverar svar från den. Den kommer alltså att svara med “OK” vid en inmatning och “CONNECT” 

vid en lyckad anslutning. “ATD[adress]/r/n” kommandot kommer få modulen att ansluta till en annan 

Bluetooth‐enhet med den fördefinierade adressen. 

Eftersom det tar några sekunder innan Bluetooth‐modulerna lyckats skapa en anslutning sinsemellan 

kommer programmet att vänta tills mikroprocessorn har mottagit svaret “CONNECT” från modulen, 

vilket innebär att en anslutning har upprättats. 

Efter att en koordinat på pekskärmen trycks  in kommer motsvarande textsträng att skickas trådlöst 

via Bluetooth‐modulen på kontrollen till Bluetooth‐modulen på drivsystemet som sedan kommer att 

tolkas av drivsystemets mikroprocessor. Koordinaterna för start och stopp på pekskärmen har gjorts 

speciellt stora för att undvika feltryckningar. 

Till  fjärrkontrollen används mikrokontrollern ATmega16 eftersom den är enklast att  implementera 

med  Bluetooth‐modulens  kommunikationen.  Nackdelen med  denna modell  är  att minnet  inte  är 

tillräckligt stort för att lagra bilder till displayen som skulle kunna användas för att skapa en snyggare 

layout för det grafiska användargränssnittet. Efter en viss optimering av displayens övriga drivrutiner 

skriver den direkt ut de kommandon som önskas med på displayen med hjälp av print‐funktionen. 

För  att  enkelt  låta  användaren  se  om  kommandot  som  ska  skickas  har  skickats,  skrivs  det  ut  på 

skärmen i realtid, t.ex. om balanssystemet är igång eller vald hastighet. När en hastighet har valts och 

skickats, dyker det upp en pil som pekar på den valda hastigheten. Det går även att byta hastighet 

medans roboten körs.  

För att erhålla en användarvänlig fjärrkontroll tillverkades ett hölje av plast som skydd för kretskortet 

samt  för  att  få ett  enklare handahavande  av den.  Skalet  ritades upp  i  Solid Edge och  tillverkades 

sedan i en 3D‐skrivare, resultatet kan ses i Figur 26.  
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Figur 24 Skal till fjärrkontrollen 

För  att  få  en  så  kompakt  fjärrkontroll  som möjligt  löddes  alla  komponenter  förutom  Bluetooth‐

modulen och mikrokontrollern fast under själva displayen.  

 

Figur 25 Kretskortet för fjärrkontrollen 

Då fjärrkontrollen startas söker den efter Bluetooth‐enheten på roboten samtidigt som den skriver ut 

att den försöker få kontakt på skärmen. Vid en upprättad anslutning skrivs det istället ut på skärmen 

att det är kontakt. Efter kontakt med roboten avläser mikrokontrollern konstant efter tryckningar på 

pekskärmen. Ett  tryck ger en koordinatavläsning som  jämförs med olika villkor. Beroende på vilket 

villkor  som  koordinaten motsvarar  skickas  det  kommando  för  villkoret  till  roboten.  Efter  att  ett 

kommando skickats, skrivs det ut på displayen och på så sätt bekräftas det att kommandot verkligen 

har  skickats.  När  processen  är  klar  börjar  fjärrkontrollen  om  med  att  avläsa  tryckningar  från 

pekskärmen. Se Figur 26 för flödesschema. 

 

Figur 26 Flödesschema för fjärrkontrollen 
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6 Slutsatser, problem och förslag till förbättringar 
Efter  ett  antal programmeringar  av  balanssystemet och  tillägg  i  koden upptäckes  att ATmega16:s 

flash‐minne  blev  fullt.  Därav  tvingades  koden  optimeras.  Det  huvudsakliga  problemet  låg  i 

överanvändning  av  funktionsanrop,  där  kompilatorn  ersätter  varje  funktionsanrop  med  stora 

mängder kod. En lösning på den här typen av problem kan vara att använda en mikrokontroller med 

större flash‐minne, om funktionerna inte går att optimera mer.   

Det absolut främsta problemet med roboten är att den inte klarar av att balansera om den påverkas 

av ett statiskt moment eftersom balanssystemet endast kan ge ett stabiliserande moment så  länge 

svänghjulet accelererar enligt  tidigare  avsnitt. Eftersom motorn  av naturliga  skäl har ett maximalt 

varvtal, så kan roboten bara balansera en viss tid om referensvinkeln ligger fel. Det finns flera möjliga 

lösningar  till  detta,  en  av  dem  skulle möjligen  kunna  vara  att  utnyttja  vetskapen  att  roboten  vid 

oscillation  befinner  sig  en  längre  tid  på  ena  sidan  om  cykelns  kalibrerade  referensvinkel. 

Referensvinkeln  kan  då  adderas med  en  term  som  svarar mot  tidsintegralen  av  vinkeln  för  varje 

oscillationscykel, multiplicerat med en skalär. Detta resulterar i att tidsintegralen till slut blir noll och 

således slutar referensvinkeln kalibreras, vilket är bra eftersom just den vinkeln är den exakta vinkeln 

till  jämviktsläget.  Tester påbörjades  för metoden, men hann  aldrig  slutföras p.g.a.  andra problem 

som uppstod.                      

Som det har nämnts tidigare så drivs motorerna på roboten med en mycket högre spänning än vad 

tillverkaren  rekommenderar  i databladet. Detta  sliter mer då  strömmen, varvtalen och momenten 

blir högre än vad motorn och växeln är byggd för vilket följaktligen leder till att livslängden förkortas. 

Om man kör  roboten under en  längre  tid kan balansmotorn bli väldigt varm. Detta problem skulle 

man enkelt kunna kringgå om man valde en kraftigare motor. 

Ett problem var användningen av batterier. När motorerna och  logiken kördes på samma batterier 

stördes sensorernas analoga värden av brus vilket gav ett felaktigt värde på vinkeln. Problemet löstes 

med ett separat 9V‐batteri som endast användes av  logiken. Nackdelen är dock att dessa batterier 

inte har så hög kapacitet och tar snabbt slut. 

En tanke var att ge cykeln en servomotor för att styra framhjulet, så att cykeln skulle få en möjlighet 

att kunna svänga om den skulle börja avvika från kursen den måste hålla under tävlingen. Den största 

svårigheten med ett sådant system är att om framhjulet vrids och cykeln har en hastighet, kommer 

cykeln utsättas för ett krängande moment. Att bibehålla en sväng fungerar utan kodändring eftersom 

accelerometer används, men ingång i sväng kräver mer genomtänkt kod. Det medför att bland annat 

aktuell hastighet måste vara känd. Istället gjordes konstruktionen för cykeln på ett sådant sätt att en 

bra  utgångsriktning  kunde  vidhållas  hela  vägen  in  i mål.  Detta  genomfördes  genom  att  centrera 

däcken helt rakt, och inte ha en för kort längd på cykeln. 

Användning  av  ett  vapensystem  för  att  slå  ut motståndarna  i  tävlingen  uteslöts  relativt  snabbt  i 

projektet då det inte finns någon effektiv metod för att uppnå önskade resultat. En möjlighet vore att 

använda sig av en ultraljudsenhet och sända ut högfrekvent ljud för att störa robotar som använder 

ultraljud för att mäta lutning. Enda tillfället ett sådant vapen fungerar, är när det utsända ultraljudet 

från cykel studsar  i en exakt riktning till motståndarens ultraljudsmottagare. Ett annat vapensystem 

skulle t ex kunna vara riktat IR‐ljus, som stör motståndarens system för att upptäcka mållinjen. 



18 
 

Användning av en pekskärm  till  fjärrkontrollen  fungerar bra på alla  sätt och vis. Det går enkelt att 

lägga  till  eller  ta  bort  funktioner  som  fjärrkontrollen  ska  klara  av,  utan  att  behöva  löda  om  olika 

knappar vilket i sin tur skulle leda till att själva skalet måste modifieras. Det blir också mer intuitivt att 

använda en display än användning av knappar, då det skrivs ut exakt vilket kommando det handlar 

om.  Displayen  erbjuder  också  användaren  att  se  vad  görs,  det  vill  säga  att  skriva  ut  direkt  på 

displayen om en funktion är  igång eller ej. Det som skulle kunna förbättras på fjärrkontrollen är att 

använda den även för att ställa  in konstanterna och referensvinkeln för PID regulatorn.  Istället görs 

det genom att koppla upp en extern kontroll med sladdar direkt till cykeln. Detta är för att balans och 

drivning är  separerade  i olika moduler. Anledningen  till att det användes  tre  stycken AA batterier 

istället för ett 9 volts batteri, som skulle ha sparat plats, var att det blir  lägre värmebildning att dra 

ner 4.5 volt till 3.3 volt än att dra ner 9 volt. 
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Bilaga A  Kretsschema 
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Bilaga B  Kravspecifikation 
Projektet skall 

 inte kosta mer än 1500 kr i inköp 

 genomföras under perioden 2012‐03‐28 till 2012‐05‐14 

 genomföras i grupp om 4‐7 personer 

 
Roboten skall 

 använda aktiv balans 

 maximalt ha 2 hjul 

 kunna färdas en sträcka på 30 meter 

 kunna stå stilla 10 sekunder före och efter färd utan att falla omkull 

 kunna stanna autonomt vid en svart linje 

 kunna nödstoppas trådlöst 

 
Roboten bör 

 vara snabb 

 kunna störa ut andra robotars sensorer 

 kunna svänga 

 kunna backa 

 använda sig av så många av gruppmedlemmarnas specialiseringar som möjligt 
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Bilaga C  Kostnadsredovisning/Komponentlista 
Komponent Art.Nr Återförsäljare á-pris Antal Kostnad

Kickboardhjul 2-pack 45703 Biltema 79,90 1 79,90

Sparkfun ADXL335 (utgår) SEN-09269 Lawicel-Shop 159,00 1 159,00

Sparkfun MLX90609-R2 
(utgått) 

RB-Spa-90 Robotshop $59,95 1 418,16

Polulu VNH3SP30 POL-0707 Lawicel-Shop 329,00 1 329,00

Bluetooth Mate Silver WRL-10393 Lawicel-Shop 259,00 1 259,00

Parani ESD200 Parani-
ESD200

Lawicel-Shop 309,00 1 0,00

Laboratoriekort FR2 48-329-71 Elfa 34,00 2 0,00

ATmega16 154256 Conrad 73,00 3 0,00

Tangentbordsströmställare 35-603-07 Elfa 3,07 10 0,00

Powertip PC1602D (utgått) PC1602DRS KTC-MK $5,96 1 0,00

Hylslist 1x20P 43-839-95 Elfa 23,40 3 0,00

Reflexdetektor EE-SY413 75-406-93 Elfa 73,50 1 73,50

Lynxmotion Batteripack 12V 41009923 Electrokit 399,00 1 0,00

LCD EA Dogm128x-6 75-407-85 Elfa 198,00 1 0,00

Pekskärm EA Touch128-1 75-408-54 Elfa 133,00 1 0,00

Voltregulator LM2937IMP-
3.3 

73-266-49 Elfa 18,90 1 0,00

Voltregulator TS7805CI 73-000-16 Elfa 11,20 1 0,00

Laserpekare 63368 Kjell & Co. 89,90 1 89,90

Batterier 9V 32116 Kjell & Co. 29,90 2 59,80

Summa (inkl. moms) 1468,26

Summa (exkl. moms) 1174,61
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Bilaga E  Individuella rapporter 
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Abstract 

This report discusses the basics on how to integrate a PID-controller with a microprocessor 

for controlling the speed of a DC motor. A PID-controller is integrated in a microprocessor 

that controls the DC motor with an H-bridge with pulse width modulation. 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar grunderna till hur man implementerar en PID-regulator i en 

mikroprocessor för att varvtalsstyra en likströmsmotor. En PID-regulator är implementerad i 

en mikroprocessor som styr motorn via en H-brygga med pulsbreddsmodulering.  
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Inledning 

Tanken med denna rapport är att ge ökad förståelse för likströmsmotorer, hur de fungerar och 

styrs. För att kunna styra en likströmsmotor på önskat sätt är det lämpligt att känna till hur de 

fungerar. Efter teoristudien implementeras en PID-regulator för att styra motorn till önskat 

varvtal. 

Teoretisk fördjupning 

Likströmsmotor 

Likströmsmotorn är den vanligaste elektriska motorn på grund av sin enkla uppbyggnad i 

vilken rörelseenergi genereras genom att motorn förses med likriktad elektrisk energi, 

exempelvis från ett vanligt 9V-batteri
[1]

. Elektriska leksaker som radiostyrda bilar drivs 

vanligtvis med likströmsmotorer. 

En likströmsmotor består av en rotor och en stator med respektive komponenter, se Figur 1. 

Rotorn roterar i ett magnetfält skapat av den så kallade statorn. Rotorlindningen i en 

likströmsmotor består av ett antal spolar, så kallade härvor. Härvorna är anslutna till en 

kommutator som i sin tur består av ett antal metallameller. Metallamellerna är anslutna till ett 

uttag i rotorlindningen som i sin tur ansluts till yttre kretsar via de borstar som släpar mot 

kommutatorns yta
[2]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stator magneter 

Härvor 

Borstar 

Yttre kretsar 

Kommutator 

Rotor 

Figur 1. Del av likströmsmotor 
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Strömmen som leds genom den eller de elektromagneter som är riktade tvärs statorns 

magnetfält, skapar ett magnetfält. Beroende på riktningen hos strömmen kommer polen 

attraheras av antingen nord eller sydpol hos statorn, varvid rotorn vrider sig. När rotorn vrider 

sig vrider sig även kollektorn, och borstarna får kontakt med nya kontaktytor, så att nästa 

elektromagnet kopplas in. 

Pulsgivare 

En pulsgivare är en elektromagnetisk anordning som omvandlar den vinkelmässiga positionen 

eller rörelsen av en axel till en analog eller digital kod, som vidare används för att bestämma 

till exempel hastighet, avstånd och position. I detta fall en encoderskiva med 512 slitsar på 

motoraxeln samt två kanaler. Två IR-dioder med två sensorer känner av ifall signalen går 

igenom slitsen eller ej, och om sensorn tar emot signalen sätts kanalen till hög, annars låg, se 

Figur 2. Genom att använda två kanaler kan man avgöra vilket håll motorn roterar åt. Vid 

hastighetsregleringen är hänsyn till vilket håll motorn roterar åt ej relevant, därmed används 

endast en kanal vidare i projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på signal från pulsgivare 
 

H-brygga 

H-bryggor används för att man ska kunna styra höga effekter med bara signaler från en 

mikroprocessor till en likströmsmotor
[3]

, och på så sätt styra hastigheten och 

rotationsriktningen på en motor. Bryggan består i princip av fyra omkopplare (transistorer), 

som Figur 3 på nästa blad visar. Då omkopplarna S1 och S4 är stängda (och S2 och S3 är 

öppna), kommer en positiv spänning anbringas över motorn. Genom att öppna S1 och S4, 

samt stänga S2 och S3, kommer spänningen över motor omkastas, vilket medför att 

rotationsriktningen av motorn kommer växlas.   
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Figur 3. Strukturen av en H-brygga 
 

Genom att utnyttja H-bryggans phase ingång, kan man styra rotationsriktningen samt vilken 

hastighet motorn skall rotera med. Detta gör man genom att skicka en pwm-signal till phase 

ingången från mikrokontrollen, där pwm står för ”pulse width modulation”. Det som händer är 

att bryggan växelvis bottnar S1 med S4 och S3 med S2. Men en pwm-signal med dutycycle 

över 50 procent roterar motorn åt ett håll och under 50 procent åt andra hållet. 

PID-regulator 

En PID-regulator består av en proportionell del, en integrerande del och en deriverande del.  

 Den proportionella delen är den proportionella förstärkningen av felet e(t). Ju större 

värde på KP desto snabbare blir systemet. Väljs KP för stor kan regulatorn 

överkompensera felet och försätta systemet i självsvängning.  

 Den integrerande delen har till uppgift att ta bort det statiska felet eo. Felet integreras i 

varje tidpunkt och adderas till regulatorns styrsignal så att ( ) 0e t  då t  . 

 Den deriverande delen är proportionell mot derivatan hos felet. Beroende på 

skillnaden i reglerfelet mellan e(t) och e(t – Ts) adderas ett bidrag till utsignalen u(t) 

från regulatorn. 

Att ta fram en diskret PID-regulator kan göras genom att utgå från den matematiska 

funktionen
[4]

 

 

1

0

( )
( ) ( ) ( )p I D

de t
u t K e t K e t dt K

dt
       (1.1) 
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där e(t) är reglerfelet: e(t)=r(t) – y(t), r är referenssignalen och y är reglerade systemets 

utsignal. PID-regulatorn tar in felet och beräknar en styrsignal u(t) till systemet, se Figur 4. 

Parametrarna KP, KI och KD behöver väljas så att regulatorn, tillsammans med systemet som 

ska regleras, får det beteende som önskas. 

 

 

Figur 4. Återkopplad PID-regulator 

 

För att implementera en tidsdiskret PID-regulator i en mikroprocessor måste approximationer 

göras. Den deriverande delen approximeras med ”Euler bakåt”, det vill säga 

 
( ) ( )( ) s

s

e t e t Tde t

dt T

 
  (1.2) 

där Ts är samplingstiden. Man tar helt enkelt det nuvarande värdet subtraherat det förra, 

dividerat med samplingstiden mellan värdena. Den integrerande delen innebär matematiskt att 

felet summeras och kan approximeras tidsdiskret med 
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( ) ( )

t k

s i

i

e t dt T e t


   (1.3) 

Den integrerande delen kan bli onormalt stor om styrsignalen går i mättnad vilket innebär att 

den når sitt ändläge 0 procent eller 100 procent. Genom att begränsa den integrerande delens 

bidrag kan vi förhindra detta, vilket kallas Antiwindup, eller motverkan till 

integratoruppvridning. Med ovanstående förenkling av derivering och integrering ser nu 

regulatorn ut  

 
1

( ) ( )
( ) ( ) ( )

k
s

p I s i D

i s

e t e t T
u t K e t K T e t K

T

 
        (1.4) 

och vid varje samplingstidpunkt Ts görs en ny beräkning. Denna utsignal u(t) är sedan det 

som används för att reglera spänningen till motorn.  
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Problemdefinition och – lösning 

Problemdefinition 

 Förstå och förklara hur en likströmsmotor fungerar 

 Förstå och förklara hur en H-brygga fungerar 

 Förstå och förklara hur en pulsgivare fungerar och hur den kan användas vid 

implementeringen av en PID-regulator 

 Förstå och förklara hur en diskret PID-regulator implementeras i en mikroprocessor 

för att reglera varvtalet på en likströmsmotor 

 Skapa en prototyp med eget kretskort som visar hur ovanstående punkter utnyttjas  

Prototyp 1 

Till att börja med stod pulsgivaren först på kö för att fungera. På grund av bristande 

kunskaper tog det lång tid att hitta lösningen till hur man utvinner viktig information från den. 

Genom att koppla kanal A från pulsgivaren till en ingång på STK 500 gick det att räkna 

antalet pulser som pulsgivaren detekterar. Problemet som uppstod då var att pulsgivaren ej 

gav regelbundna resultat då motorn roterar, vilket troligtvis berodde på att 

spänningsmatningen till pulsgivaren innehöll brus. Genom att koppla in ett filter mellan 

spänningsmatningen och pulsgivaren, se Figur 5, gav den korrekt antalet pulser då motorn 

roterade. Till prototyp 2 kommer detta ej vara något problem, då en spänningsregulator istället 

används som minimerar bruset från spänningsmatningen.  

 

Figur 5. Prototyp 1 

 

 

 

 

Motor / 

Pulsgivare 

Filter H-brygga 
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Nästa steg var att få motorn att kontrolleras via AVR Studio 4, detta genom att skicka en 

pwm-signal till H-bryggan. Bryggans pinnar Ground, Enable, RC och Sense anslöts till jord 

samt Ref/Brake och LogicSupply anslöts till + 5 volt
[5]

. Phase-pinnen på H-bryggan anslöts 

till en av pwm-utgångarna på STK 500. 

Ett verktyg som var till stor hjälp var metio16-kortet som har en display och 

vridpotentiometer. Genom att veta vilka portar de var inkopplade till på mikroprocessorn var 

det ej nödvändigt att flytta över de till ett breadboard. Vridpotentiometern används som 

referensvärde för PID-regulatorn, där intervallet är mellan 300 RPM till 3000 RPM. Skället 

till intervallet är att under 300 RPM roterade motorn ej jämnt, då det pålagda hjulet är smått 

ojämnt och över 3000 RPM började däcket på hjulet slitas av.  

Prototyp 2 

Till prototyp 2 var tanken att tillverka ett eget etsat kretskort efter det kretsschema som ritades 

upp i Multisim, se kretsschemat under bilagor. Kretskortet designades på så sätt att knappar 

och andra komponenter som till exempel displayen ej finns direkt på kretskortet, utan kan 

anslutas via kontakter, vilket man kan se på Figur 6. 

 

Figur 6. Prototyp 2 – utan komponenter 
 

På så sätt kan man ha dra en kabel till varje komponent, se Figur 7 på nästa blad. Fördelen 

med detta är att det blir mindre pilligt att använda komponenterna samt att man ej behöver 

löda direkt på komponenterna och riskera att de går sönder.  
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Figur 7. Prototyp 2 – med komponenter 
 

På grund av tidsbrist tillverkades det ingen robustare slutkonstruktion, där tanken var att allt 

ska fästas på stål utskuret med en vattenskärmaskin, vilket illustreras på Figur 8.  

 

Figur 8. Prototyp 2 – CAD-illustration 
 

Utöver de komponenter i prototyp 1 har en spänningsregulator ersatt filtret av kondensatorer 

och på sätt få mindre brus från spänningsmatningen. För att kunna programmera 

mikroprocessorn direkt på kretskortet så löddes det även en ISP6PIN kontakt direkt på 

kretskortet.  
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On/Off switch 
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Utvecklingshjälpmedel 

Vid programmeringen av mikroprocessorn ATMega16 användes utvecklingsplattformen 

Atmel STK 500 och programvaran WIN-AVR Studio 4. Till prototyp 1 användes en 

tachometer för att kontrollera hastigheten på motorn samt en Fluke 123 Scopmeter, som 

användes för att kontrollera frekvenser, spänningar, etc. på breadboardet. Multisim användes 

för att rita upp kretsschemat till prototyp 2, som sedan överfördes till Ultiboard för att skapa 

masken till kretskortet.  

Programvara 

En fullständig programkod återfinns i bilagorna. Programmet är avsett för en ATmega16 

mikroprocessor, med en klockhastighet på 8 MHz. Globala deklarationer är av typen 

volatile, därför kan de användas mellan funktioner och samtidigt behålla sina värden. AD-

omvandling av vridpotentiometern sker med 10 bitar och programmet hanterar flyttal, till 

exempel parametrarna till PID-regulatorn. Utstyrningen till motorerna via 

pulsbreddsmodulering sker med ett heltal mellan 0 och 400.  

Programkoden består av en mainfunktion som kallar på övriga funktioner och räknar ut antal 

pulser från pulsgivaren, hur fort motorn roterar samt AD-omvandlingen via interrupts. 

Initiering(): Anropas endast en gång vid start där initieringen av portar, register, startvärden 

samt interrupts anges. 

Pid(): Reglerar pwm-signalen för att minimera felet mellan det avlästa och önskade 

hastigheten. Funktionen jobbar med samplingstiden 30 ms och därefter sker 

beräkningen av den reglerade pwm-signalen till motorn.   

Pwm_ut(): Styr pwm-signalen till H-bryggan genom att addera den reglerade pwm-

signalen från funktionen Pid() med den tidigare pwm-signalen. 

Display(): Skriver ut önskad och avläst hastighet på displayen. 
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Erfarenheter 

Projekt har givit stor erfarenhet om hur en mikroprocessor fungerar och hur man använder 

den och dess inbyggda funktioner. Övergången till ett bärbart system var en utmaning, då en 

del av mikroprocessorns portar var anslutna till spänningsmatningen, samt att pinnen AVCC 

måste anslutas till AREF för att AD-omvandlingen av vridpotentiometern skulle fungera.  

Största problemen låg i hårdvaran, vilket löstes tidigt i projektet. Ett exempel var avläsningen 

av pulsgivaren som skapade stort problem, då pulserna från den ej var jämna, vilket innebär 

opålitlig information. Till en början felsöktes programkoden grundligt, men efter vidare tester 

med scopmetern drogs slutsatsen att problemet låg i bruset från spänningsmatningen, vilket 

löstes genom att använda en spänningsregulator.  

Kunskaperna som erhållits om reglertekniken i detta projekt är ovärderliga. I kursen 

”reglerteknik” fick man lära sig hur framtagningen av funktioner görs teoretiskt, och nu när 

man fick implementera dessa kunskaper i ett projekt ser man nyttan i att kunna teorin bakom.  

Slutsatser och diskussion 

Resultatet är en likströmsmotor som styrs efter önskat varvtal med hjälp utav en PID-

regulator. Det är inte den snabbaste eller noggrannaste varvtalsstyraren som skapats, men det 

var inte tanken heller, utan att få en fungerande PID-regulator, vilket har visats.     

Det finns en del saker som skulle kunna förbättras i detta projekt. Någon form av PID-

regulator som dynamiskt kan korrigerar sig själv hade vart intressant att implementera. Men 

framför allt att implementera en motormodell i PID-regulatorn, då de PID-parametrar som 

används är empiriskt framsökta, skulle de kunna beräknas fram ifall man gör en funktion 

beroende på motorn och dess data från motorns datablad.   
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Bilagor 

Komponentlista och pris 

Billigare komponenter redovisas ej i tabellen, sammanlagt värde mindre än 50 kr.  

 

Använda portpinnar på ATMega16 

 

Portpinne Funktion 1 Funktion 2 

A2 A/D omvandlare  
 

B2-4 Display 
 

B5 Display ISP6PIN MOSI 

B6 Display ISP6PIN MISO 

B7 Display ISP6PIN SCK 

D0-1 Display 
 

D2 Pulsgivare Kanal A 
 

D4 Display 
 

D5 H-brygga Fast PWM 
 

D6-7 Display 
 

RESET ISP6PIN RESET 
 

AREF +5V DC 
 

AVCC +5V DC 
 

VCC +5V DC 
 

GND Ground 
 

Komponent Tillverkare Beteckning Ca pris Antal 

Mikrokontroller Atmel ATMega16 72 kr 1 

Motor Maxon motor RE-max 17 980 kr 1 

H-brygga Allegro Microsystems A3951SW 45 kr 1 

Display Display elektronik DEM 16101 SYH 63 kr 1 

Vridpotentiometer Piher 10 kohm 53 kr 1 

Spänningsregulator National Semiconductors LM7805 - 1 

Motstånd - 1 ohm - 1 

Motstånd - 10 kohm - 1 

Motstånd - 20 kohm - 1 

Kondensator - 0.1 uF - 1 

Kondensator - 0.47 uF - 1 

Kondensator - 0.47 pF - 1 

Kondensator - 1000 pF - 1 
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Kretsschema 

 

Figur 9. Kretsschema 

Kretskort 

 

 

Figur 10. Kretskort 
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Datablad 

 

 H-brygga - A3951SW 

http://dl.dropbox.com/u/11445613/FIM%202012/A3951SW.pdf 

 Motor - RE-max 17 

http://dl.dropbox.com/u/11445613/FIM%202012/RE-max.pdf 

 Spänningsregulator - LM7805 

http://dl.dropbox.com/u/11445613/FIM%202012/LM7805.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/11445613/FIM%202012/A3951SW.pdf
http://dl.dropbox.com/u/11445613/FIM%202012/RE-max.pdf
http://dl.dropbox.com/u/11445613/FIM%202012/LM7805.pdf
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Abstract 

The incredibly interesting Bluetooth technology is a well known and popular technology for 

wireless communications in professional use as well as in everyday life. This thesis about 

Bluetooth is intended to clarify the technology’s possibilities, which should provide an 

understanding of the technology’s high potential in all possible applications due to the wide 

selection of profiles. Profiles are standardized application protocols. The communications 

between two Bluetooth devices are through radio waves and it is possible to have the device 

operate in alternate frequencies where it adapts itself to ambient noise. This will provide a 

more stable and secure connection. 

 

Bluetooth technology consists of a series of standardized protocols which fulfills their 

primary purpose and forms the "backbone" of the technology. Together these protocols form a 

structure that is usually called a "stack". A wide variety of applications with Bluetooth are 

possible but this report will focus on connecting with an emulated serial port, without for that 

matter, omit general facts about Bluetooth. 

 

A practical study has also been made during the theoretical study of Bluetooth technology. 

This has resulted in a prototype that can communicate through Bluetooth with a cellphone and 

the communication can be presented graphically on a LCD, signaling through LED lights and 

buttons.  
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Sammanfattning 

Den otroligt intressanta Bluetooth-teknologin är en välspridd och populär teknik för trådlös 

kommunikation och används yrkesmässigt såväl som i vardagen. Denna avhandling om 

Bluetooth har till syfte att klargöra teknikens möjligheter, vilket i sin tur ger en förståelse över 

teknikens höga potential i alla möjliga tillämpningar tack vare det stora urvalet av profiler. 

Profiler är standardiserade applikationsprotokoll. Överföringen av kommunikationen mellan 

två Bluetooth-enheter sker via radiovågor och det är möjligt att låta enheten arbeta i 

alternerande frekvenser där den anpassar sig efter omgivningens störningar. På så sätt får man 

en mer stabil och säker anslutning. 

 

Bluetooth-tekniken består av en rad av standardiserade protokoll som uppfyller varsitt 

huvudsyfte och utgör ”ryggraden” i teknologin, tillsammans bildar de en struktur som brukar 

kallas för en ”stack”. En mängd olika tillämpningar med Bluetooth är möjliga men rapporten 

kommer att ha en fokus kring anslutning med en emulerad seriell port, utan att för den delen 

utelämna allmänna grunder inom Bluetooth. 

 

Även en praktisk studie har skett i samband med den teoretiska fördjupningen i Bluetooth-

tekniken. Det har resulterat i en prototyp som kan kommunicera via Bluetooth med en 

mobiltelefon där kommunikationen kan presenteras grafiskt på en LCD-display, signalera 

med hjälp av LED-lampor och knappar.  
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1. Inledning 

Hur ofta inträffar scenariot att man är vrålhungrig och går in på närmaste snabbmatrestaurang, 

som till exempel McDonald’s, för att sedan mötas av kassaköer ända ut till ytterdörrarna? En 

av snabbmatkedjornas starkaste argument är att leverera mat fortare än någon annan 

restaurang, i McDonald’s fall ska det inte dröja mer än 60 sekunder från beställning tills 

maten levererats. Den största flaskhalsen är dock den långa väntetiden i kön till kassan för att 

få komma fram och göra sin beställning. Därför har en prototyp utvecklats i samband med 

projektet som kan ta emot beställningar direkt från kundernas egna mobiler. Beställningen 

överförs via Bluetooth till ett fristående system där beställningen redovisas på en LCD-

display och lysdioder indikerar i vilket stadium beställningen befinner sig i. Detta ger kunder 

möjligheten att direkt gå in och sätta sig vid ett bord och göra beställningen i lugn och ro på 

sin mobil. Beställningen skickas direkt till köket och när maten är färdig kan en knapp 

aktiveras från köket varpå kunden får ett meddelande på mobilen som säger att maten är klar 

och kan hämtas. 

 

Innan denna prototyp presenteras kommer en teoretisk fördjupning att redovisas som ger en 

förståelse i Bluetooth-teknologin. En teknik som tillåter lokalt trådlös kommunikation. En 

teknisk lösning som är användbar inom flera olika tillämpningar och tillgänglig för alla då 

licensen är kostnadsfri där krav som ställs endast är till för att få en tydlig standard av 

tekniken. Detta ger en enkel och enhetlig framställning av teknikens grunder. 
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2. Teoretisk fördjupning 

 2.1 Historia 

Under mobiltelefonens barndom blev den snabbt framgångsrik, detta på grund av den stora 

fördelen man upplevde av mobiliteten. Men för att skicka datapaket mellan olika mobiler 

krävdes fortfarande sladdar och mobilen tappade då lite av sin mobilitet. Ericsson Mobile 

Communications var ett företag som såg problemet och tog därför initiativet till ett projekt 

som hette MC Link, detta skulle senare komma att resultera i utvecklandet av Bluetooth. För 

att tekniken skulle få fäste i marknaden såg Ericsson till att ett flertal företag involverades i 

projektet, så som Ericsson, IBM, Toshiba, Nokia och Intel. September 1998 grundades en 

organisation under namnet Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) med syftet att 

främja forskning och utveckling av Bluetooth-tekniken, året därpå släpptes den första 

officiella Bluetooth-standarden. 

 

För att främja spridningen av Bluetooth-tekniken och ge den ett stadigt marknadsfäste gjordes 

licensen helt kostnadsfri för tillverkare att implementera tekniken. För att kunna hålla en 

enhetlig standard så var enda kraven att företagen skulle bli medlemmar i gruppen Bluetooth 

SIG och rätta sig efter de befintliga riktlinjer som fanns. Därmed uppfylldes en bestämd 

teknisk specifikation vid utvecklandet av alla Bluetooth-enheter. Idag är Bluetooth SIG en 

organisation med över 14 000 företagsmedlemmar. 

 

Namnet Bluetooth är en direkt översättning av namnet på vikingen Harald Blåtand. Forskarna 

bakom den framgångsrika tekniken hade ett genuint intresse av medeltiden och inspirerades 

av hur vikingen Harald Blåtand lyckades förena och skapa ett samband mellan Norge och 

Danmark. Därför ansåg forskarna att Bluetooth blev lämpligt namn på en teknik som skapar 

en förbindelse mellan olika enheter och upprättar en kommunikationsväg. 

 

 2.2 Allmänt Om Bluetooth 

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik. Det är en enkel teknik som används för att 

skicka data mellan två enheter med ett begränsat avstånd. I dagens samhälle tillämpas 

tekniken i alla möjliga områden som till exempel headset, tangentbord, datormöss och även då 

man bara vill överföra filer mellan två mobiler eller datorer.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://sv.wikipedia.org/wiki/IBM
http://sv.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nokia_%28f%C3%B6retag%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intel
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Vad som gör Bluetooth så framgångsrikt är att tekniken är relativt strömsnål jämfört med 

bland annat Wi-Fi som drar fem gånger mer ström, därför är Bluetooth en mer lämplig teknik 

i mobila enheter där strömförsörjningen oftast består av batterier. I de enheter där 

strömförsörjningen är oväsentlig och mobiliteten inte är lika viktig så kan räckvidden ökas 

med hjälp av ökad effekt och externa antenner. Det kan då ge en teoretisk räckvidd på upp till 

100 meter. Dessutom finns möjlighet till krypteringar som ger en ökad säkerhet och möjlighet 

finns att koppla samman flera Bluetooth-enheter och på så sätt bilda ett litet nätverk. 

 

Genom hela rapporten kommer att Bluetooth-enheter ofta att refereras som master-enhet och 

slav-enhet. Skillnaden är att master-enheten har högre prioritet och kommer att se till att 

anslutningen mellan enheterna fungerar som de ska. Vilken enhet som blir master-enheten 

avgörs vid initieringsfasen då en anslutning upprättas och det blir oftast den enhet som skickar 

den första förfrågan om uppkoppling. Det krävs minst två enheter för att en förbindelse ska 

kunna upprättas, denna förbindelse heter Piconet och kan inkludera flera enheter som är 

sammankopplade till ett nätverk. Det finns möjlighet att koppla samman flera nätverk och då 

kallas det större nätverket för ett Scatternet. 

 

 2.3 Bluetooth Protokollstack 

Bluetooth-tekniken är uppbyggd av ett flertal protokoll som vardera har sin huvudfunktion. 

Dessa olika segment utgör grundstenarna i tekniken och tillsammans bildar de en 

protokollstack. Dessa protokoll arbetar på olika nivåer av strukturen och informationsflödet, 

därför benämns de även som lager. Lagrena har varsitt syfte som tillsammans bidrar till att 

bilda en komplett Bluetooth-enhet. Nedan visas en struktur på Bluetooth protokollstack. 
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Figur 1. Bluetooth protokollstack utgörs av flera protokoll i olika nivåer. 

 

 2.4 Radio-Lagret 

Längst ner i protokollet befinner sig radiolagret, det är den fysiska komponenten som är 

kapabel att sända och ta emot radiovågor. Radiovågorna ligger på ungefär 2,4 GHz eftersom 

Bluetooth använder sig av det licensfria ISM-nätet (Industrial, Scientific and Medical).  

Radiolagret har till uppgift att sända den data som ovanliggande lagret vill sända till någon 

ansluten enhet, radiolagret tar även emot data från andra Bluetooth-enheter och 

vidarebefordrar dessa till det ovanliggande lagret. Faktum är att det finns många andra 

tekniker som utnyttjar ungefär samma frekvensband som bland annat WLAN. Bluetooth 

använder sig därför utav frekvenshopp för att undvika eventuella störningar. 

 

Radiolagret kallas även för den fysiska länken och det betyder att information som överförs 

mellan två enheter alltid förs över via denna länk. Det finns även logiska länkar och det 

innebär att ett lager kommunicerar med motsvarande lager hos en annan enhet. Dock är dessa 

länkar inte direkt ihopkopplade utan måste passera alla lager under till och med radiolagret 

och vid mottagandet så passerar informationen dessa lager igen innan motsvarande lager får 

meddelandet. Vid en logisk länk är endast kommunikationen mellan motsvarande lager 

intressant och därför anses alla mellanliggande lager som en enda överföringslänk. 
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2.4.1 Frekvenshopp 

Bluetooth kan utnyttja en teknik som heter Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum 

(AFH). Det innebär att den lyssnar på radiovågorna i sin omgivning och upptäcker ett 

spektrum med lediga frekvenser som den sen anpassar sig till och hoppar sinsemellan. Den 

kan göra upp till 79 hopp bland olika frekvenser med 1 MHz intervaller för att undvika 

frekvenser med mycket störningar. Detta minskar risken för interferens som kan orsakas av 

mycket störningar och därmed fås en mer robust anslutning. Samtidigt som detta bidrar till att 

höja säkerhetsfaktorn då risken för intrång minskas avsevärt. För att anslutna enheter ska 

kunna kommunicera måste båda enheterna befinna sig på samma radiofrekvens samtidigt, 

därför är synkroniseringen en viktig faktor. Innan enheten börjar hoppa bland olika frekvenser 

så kommer master-enheten att skicka en algoritm som slav-enheten ska följa. 

 

2.4.2 Frequency-Shift-Keying (FSK) 

Bluetooth-enhetens transmissionsmedium består av radiovågor som kan beskrivas med en 

fortskridande sinusvåg. Till att börja med måste alla anslutna enheter ha en synkroniserad 

bärvåg gentemot master-enheten, detta är alltså referensvågen som alla enheter jämför med 

den inkommande vågen. När Bluetooth-enheten skickar information så kommer att varje binär 

bit av ett datapaket skickas ett i taget. Så för att kunna förmedla binära 1:or och 0:or måste 

bärvågen moduleras av en fyrkantsvåg som representerar följden av 1:or och 0:or. I den 

resulterande vågen kommer en 1:a att ha en högre frekvens än referensvågen och en 0:a 

kommer ha en lägre frekvens än referensvågen. Enligt bilden nedan. 

 

 

Figur 2. Den översta vågen är bärvågen, understa vågen motsvarar den binära följden och  vågen i mitten är den 

resulterande modulerade vågen. 
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Mottagande enheten kan sedan tolka 1:or och 0:or genom att jämföra den mottagna vågen 

med sin egen bärvåg som synkroniserades med master-enheten under initieringsfasen. För att 

dessutom få en mer stabil och jämn signal brukat ett Gaussfilter användas och denna teknik att 

förmedla data kallas då för Gaussian Frequency-Shift Keying (GFSK). 

 

2.4.3 Effektklasser 

Bluetooth enheter har oftast en låg effekt för att vara så energisnål som möjligt. Dock finns 

det vissa tillfällen då energiaspekten inte är något problem och då kan den utsända effekten 

ökas för att få en mycket längre räckvidd. Det finns totalt tre olika effektklasser som avgör 

hur lång räckvidd enheten har ungefär beroende på uteffekten. Hur klassificeringen är 

uppbyggd kan ses i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Tabell över räckvidd som en Bluetooth-enhet får beroende på den utsända effekten. 

Klass Utsänd Effekt Räckvidd Strömförsörjning 

1 1 – 100 mW 100 m Obegränsad 

2 0,25 – 2,5 mW 10 m Batteridriven 

3 1 mW 1 m Batteridriven 

 

En klass 1 enhet används oftast då man har en nätdriven strömförsörjning och har en otroligt 

lång räckvidd, därför ställs det krav på att dessa enheter ska ha en effektkontroll som reglerar 

den utsända effekten så att den inte är högre än vad som behövs. Det sker genom att master-

enheten skickar en förfrågan till slav-enheten som mäter signalstyrkan och svarar om effekten 

bör ökas eller minskas. Det finns även andra sätt att öka räckvidden och det är bland annat att 

montera en extern antenn. En klass 2 enhet med en extern antenn kan få upp till 30 meters 

räckvidd istället för 10 meter med en intern antenn. 

 

 2.5 Baseband-Lagret 

Ovanför radiolagret finns basebandlagret och är alltså ”medium access”, här kontrolleras 

alltså hur data ska överföras. Det är även här som data bland annat delas in i paket, får 

adresser och kontrolleras ifall data har blivit skadat under överföringen. 
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2.5.1 Datapaket 

När Bluetooth överför information så delas dataflödet upp i flera datapaket där varje paket har 

en ram som består av tre delar, nämligen: 

 Access Code 

 Header 

 Payload 

Först i paketet befinner sig Access Code som är 72 bitar lång och innehåller information om 

den unika koden varje enhet har, dess syfte är alltså att enheten ska veta att den ska ta emot 

data. Det finns tre olika sorters Access Code beroende på vilken sorts information som 

skickas och dessa heter Channel Access Code (CAC), Device ACCESS Code (DAC) och 

Inquiry Access Code (IAC). 

 

Headern innehåller adresser på slav-enheter, flödeskontroll, sekvensnumrering som sorterar 

paket som kommer in i fel ordning, bekräftelse av datapaket som mottagits korrekt och 

bitfelskontroll av headern i form av Checksum. Storleken på Headern är på 54 bitar. Payload 

kan vara upp till 2745 bitar och är själva datan som man vill överföra, även den kan innehålla 

en bitfelskontroll som utnyttjar Cyclic Redundancy Check (CRC). 

 

 

Figur 3. Illustrering av ett datapakets uppbyggnad. 

 

Ur ovanstående bild kan även Headerns struktur ses. Där det första fältet från vänster 

motsvarar adresserna på slav-enheterna, sedan kommer vilket typ av data som skickas. F 

motsvarar Access Control List, A är en bekräftelse på om föregående datapaket som 

skickades har mottagits och S är sekvensnumreringen som ordnar paketen i rätt ordning ifall 
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de skulle fel på grund av återsändningar. Sist i fältet är Checksum som kontrollerar att 

Headern är korrekt. 

 

2.5.2 Tidsdelning (TDM, Time-Division Multiplex) 

Anslutningen mellan två Bluetooth enheter är så kallad Duplex, det innebär att data kan 

skickas åt båda hållen men inte samtidigt. Därför måste sändare och mottagare turas om att 

skicka information, det är möjligt tack vare Time-Division Multiplex och innebär att 

tidsintervall skapas där enheterna turas om att skicka data i vartannat tidsintervall. Detta 

kräver att båda enheterna är väl synkroniserade och därför skickar master-enheten 

kontinuerligt värdet på sin systemklocka till slav-enheten som synkroniserar sin klocka. 

 

Varje tidsintervall är 625 µs och kallas för slot. Dessa slots är numrerade och master-enheten 

skickar sina datapaket på jämna slot medan slav-enheten skickar på udda slot. Ibland behövs 

dock fler än ett slot för att skicka stora datapaket, för att inte hamna ur fas så måste enheten 

alltid skicka ett udda antal slot. Med andra ord måste en enhet skicka data i 1, 3 eller 5 slot för 

att sändningsordningen inte ska bli omvänd. Under överföringen av ett och samma datapaket 

får inte heller enheterna göra några frekvenshopp, så om ett paket skickas under flera slots 

kommer enheterna hålla sig kvar på samma frekvens tills hela paketet har mottagits innan ett 

frekvenshopp görs. 

 

 

Figur 4. Paket med olika längd som skickas under ett udda antal långa timeslots. 



13 

 

 

2.5.3 Fysiska kanaler 

Det finns fyra olika tillstånd som en Bluetooth-enhet kan försätta sig i, respektive tillstånd har 

varsin fysisk kanal som kan upprättas beroende på vad enheten ska göra. Dessa fysiska 

kanaler heter: 

 Basic Piconet 

 Adapted Piconet 

 Inquiry Scan 

 Page Scan 

Basic Piconet är den grundläggande kanalen som upprättas vid överföring av data mellan 

Bluetooth-enheter och tillämpar alla metoder som har beskrivits ovan för att kommunicera. 

Medan Adapted Piconet fungerar precis som Basic Piconet med skillnaden att den använder 

sig av anpassad frekvenshoppning. Det innebär att enheten känner av sin omgivning och 

exkluderar frekvenser med mycket störningar i sitt frekvenshoppmönster. 

 

Inquiry Scan heter tillståndet som enheterna befinner sig i när de vill vara synliga för 

varandra, vilket krävs för att kunna skapa en anslutning mellan två enheter. När master-

enheten söker efter enheter i sin omgivning så befinner den sig i ett Inquiry State, de enheter 

som då är synliga är slav-enheter som befinner sig i ett Inquiry Scan State. Vad som händer är 

att master-enheten skickar ut ett paket på 68 bitar som endast innehåller Access Code, alltså 

ett ID. På grund av den minimala storleken på paketet så höjs utnyttjandegraden genom att 

halvera periodtiden för frekvenshoppen från 625 µs till 312,5 µs. Dubbelt så många paket 

kommer att skickas ut men när en enhet väl svarar på anropet så kommer detta att ske med 

den ursprungliga periodtiden på 625 µs. 

 

Page Scan heter det sista tillståndet och är alltså fasen efter Inquiry Scan, det är nu en 

anslutning upprättas mellan två enheter. Tillstånden delas upp i Page State och Page Scan 

State för master- respektive slav-enheten. Denna process går till på samma sätt som Inquiry 

Scan med den initialt fördubblade frekvenshoppen där master-enheten skickar ett ID paket 

och får ett svar 625 µs senare. Sedan kommer master-enheten att skicka ett paket (Frequency 

Hopping Synchronization packet) som synkroniserar slav-enheten med hjälp av master-

enhetens bluetooth-adress, värdet på systemklocka och en algoritm för frekvenshoppningen. 
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2.5.4 Logiska Transporter 

Trots att enheter är anslutna via en fysisk kanal kan data transporteras på olika logiska sätt i 

nätverket beroende på vad det är för data man vill skicka. De olika logiska transporterna är: 

 Asynchronous Connection-Oriented logical transport (ACL) 

 Synchronous Connection-Oriented logical transport (SCO) 

 Extended Synchronous Connection-Oriented logical transport (eSCO) 

 Active Slave Broadcast logical transport (ASB) 

 Passive Slave Broadcast logical transport (PSB) 

De två sistnämnda transporterna är Broadcast-transporter och det innebär att data skickas till 

alla slav-enheter i ett nätverk. De används vid tillfällen då flera Bluetooth enheter är 

sammankopplade i ett nätverk och man vill skicka ut samma data till alla enheter. ASB 

används för sändning till aktiva slav-enheter medan PSB används för sändning till passiva 

slav-enheter. 

 

De tre första logiska transporterna är point-to-point, vilket innebär dataöverföring mellan två 

specifika enheter där den ena är master-enheten och den andra är slav-enheten. De synkrona 

transporterna används främst vid sändning av data som är tidsberoende och därmed är 

transportfördröjningen en viktig faktor, det kan vara till exempel kontinuerliga ljud- och 

videoöverföringar. 

 

Ett tillämpat exempel är Bluetooth-handsfree där ljud skickas kontinuerligt med SCO, här är 

det viktigare att tidsfördröjningen är minimal medan små missade ljudsekvenser är en tillåten 

kostnad. Det finns ingen mening i att en ljudsekvens som saknas skickas senare och hamnar i 

fel paketordning då ljudsekvensen som dröjer ändå kommer att hamna ur sin ursprungliga 

mening. Eftersom tiden är en viktig faktor för synkrona överföringar går data oftast direkt till 

sitt applikationslager där den översätts eftersom fördröjning blir minimal då. 

 

Med Bluetooth version 2.0 är eSCO tillgängligt och då har problemet med förlorad data lösts 

genom att dem kan återsändas trots att det är en synkron transport. Resterande data som inte 

är tidsberoende kan skickas med asynkrona logiska transporter. 
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2.5.5 Bitfelshantering 

Ibland kan störningar och andra påverkande faktorer göra att data som skickas blir korrupt på 

vägen till sin destination. Därför har basebandlagret olika metoder för att upptäcka dessa fel 

som gör att datapaketen avviker från sin ursprungliga form. Dessa metoder är bland annat 

HEC, FEC och CRC. De kan endast upptäcka att fel har uppstått och därefter kommer en 

förfrågan att skickas som begär återsändning av det korrupta datapaketet. 

 

 2.6 Link Manager-Lagret 

Link Manager lagret administrerar över anslutningen mellan två Bluetooth enheter och styr 

alltså konfigurationen över anslutningsfasen, logiska transporter och fysiska länkar. Med 

andra ord sköter den anslutningen till andra enheter. Link Managers i olika enheter kan 

kommunicera med varandra via logiska länkar genom inbyggda kommandon som finns 

tillgängligt tack vare Link Manager Protokollet (LMP). Kommunikation kan även ske internt 

mellan Link Managern och enhetens egna lager. Vid sådan kommunikation används den 

asynkrona transportvägen (ACL). 

 

När anslutningen upprättas mellan två enheter så är det Link Managern som har till uppgift att 

få enheterna synkroniserade och se till att andra inställningar är korrekta för att en anslutning 

ska vara möjlig. 

 

Link Managern hos en master-enhet kan till exempel kontrollera synkroniseringen genom att 

begära information från en slav-enhet som visar systemklockan och slotindelningen. Det finns 

även kommandon som Link manager kan utföra för att parkera en Bluetooth enhet eller helt 

enkelt byta indelningen av master och slav. Det är även Link manager som ansvarar över 

effektregleringen på den sändande signalen hos klass 1 enheter. Den kan dessutom aktivera 

adaptiv frekvenshoppning genom att byta den fysiska länken från Basic Piconet till Adapted 

Piconet. 

 

 2.7 L2CAP-Lagret 

Detta lager heter ”Logical Link Control and Adaption Protocol” och är ett lager som fungerar 

som en tolk. Den vidarebefordrar informationen i rätt format så de övriga lagren förstår 

datapaketen. Information ovanför L2CAP inkommer till L2CAP lagret i form av ”Service 

Data Units” (SDU), när denna information skickas till L2CAP Resource Managern så samlas 
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den in, segmenteras om och paketeras i formatet ”Protocol Data Unit” (PDU). Dessa paket 

skickas vidare till de nedre lagren och överförs via den asynkrona logiska transporten ACL-U 

till en mottagande enhet. Väl framme vid mottagarens L2CAP lager sker exakt samma sak 

fast i omvänd ordning, PDU paketen omvandlas till SDU paket som de ovanliggande lagren 

sedan kan tolka. 

 

L2CAP har även möjlighet att hantera flera simultana transmissioner genom att numrera varje 

informationskanal med ett Channel ID som kan åtskilja flöden till flera olika protokoll, detta 

möjliggör även att samma protokoll kan utnyttjas av flera tjänster samtidigt. Även här finns 

metoder för att kontrollera att inga databitfel inträffat. 

 

 2.8 RFCOMM Protocol 

RFCOMM Protokollet har möjligheten att emulera seriella portar och på så sätt överföra 

information enligt RS-232-standarden. Protokollet tar emot information från en RS-232 

anslutning som sedan formateras om till ett format som L2CAP lagret kan tolka. Vidare kan 

informationen självklart gå den motsatta vägen och sändas ut enligt RS-232-standarden. 

RFCOMM Protokollet stöder upp till 60 stycken emulerade seriella portar. 

 

 2.9 Service Discovery Protocol (SDP) 

Service Discovery Protokollet har möjligheten att förmedla vilka tjänster som är tillgängliga 

hos den anslutna enheten i syfte att konfigurera passande inställningar. Det går till på så sätt 

att alla sorts tjänster får ett unikt ID nummer på 128 bitar. Genom förfrågningar från enhetens 

applikationslager kan protokollet sedan skicka en förfrågan i ett PDU-paket (Protocol Data 

Units) till den anslutna enheten via L2CAP-protokollet. Den anslutna enheten kommer då att 

returnera ett svar på vilka tjänster som finns i dess register. Slutligen kan SDP protokollet 

vidarebefordra informationen till applikationen som begärde förfrågan från början. 

 

 2.10 Profiler (Applikationslager) 

Det finns en mängd olika profiler till Bluetooth, det är i själva verket standardiserade 

applikationer. För att två Bluetooth-enheter ska kunna kommunicera med varandra måste 

båda två stödja samma profil för att kunna förstå varandra. I alla Bluetooth-enheter finns den 

mest grundläggande profilen Generic Access Profile (GAP) som stödjer de mest 
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grundläggande funktionerna i en Bluetooth-enhet, alla andra profiler är en påbyggnad av 

denna profil som ger en mer specifik applikationstillämpning. 

 

Nedan beskrivs Serial Port Profilen men det finns många andra profiler som till exempel FTP 

(File Transfer Profile) som används till överföring av filer mellan enheter som mobiler och 

datorer. HSP (Headset Profile) används för att kunna överföra ljud mellan headset och 

mobiltelefon under ett samtal. 

 

2.10.1 Serial Port Profile (SPP) 

Serial Port Profile kan emulera en trådlös seriell-port anslutning mellan två enheter genom att 

utnyttja alla ovannämnda lagren. Den är speciell i och med att master och slav indelningen har 

tappat sin betydelse. Den enda skillnaden mellan två enheter är i princip vid initieringsfasen 

då den ena enheten skickar en förfrågan om att upprätta en förbindelse och den andra enheten 

accepterar denna förfrågan. I och med att ingen master-enhet kan distribuera information kan 

endast två enheter vara anslutna med denna profil och alltså finns ingen möjlighet till att 

skapa ett nätverk med ett flertal enheter sammankopplade. Dock kan andra anslutningar 

upprättas via andra profiler på en och samma enhet.  
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3. Prototyp 

Som rapportens inledning beskrivit så anses kassakön till en snabbmatsrestaurang vara den 

absolut största flaskhalsen när man vill beställa mat som ska levereras snabbt. En lösning har 

därför utvecklats som resulterat i en prototyp där kunder till snabbmatsrestauranger kan 

beställa mat direkt på sin egen mobiltelefon. Beställningen överförs via Bluetooth till ett 

fristående system som är tänkt att placeras direkt i restaurangens kök. Via en grafisk LCD-

display kommer beställningen att kunna avläsas och dioder indikerar inkommande och klara 

beställningar. Även en knapp ska kunna ge feedback på att en klar beställning kan hämtas. 

 

 3.1 Problemdefinition 

Från början fördes tankar kring möjligheterna hos en Bluetooth-enhet. Sedan utgick idéerna 

från vad som kunde optimeras eller lösas på ett bättre sätt med hjälp av Bluetooth 

kommunikation. Bluetooth-enheten skulle ha ett verkligt syfte och ha potentialen att bidra till 

en optimering i ett verklighetstillämpat fall. Dock togs hänsyn till att denna teoretiska 

fördjupning skulle fokusera på Bluetooth och därför sattes begränsningar på att inte 

implementera alltför stor del av andra tekniker då ett av målen med denna fördjupning var att 

bli expert på just Bluetooth tekniken. 

 

Till slut upptäcktes den stora flaskhalsen vid beställning i snabbmatsrestauranger. Den 

ursprungliga idén baserades på att kommunikationen skulle ske mellan två fristående system 

med varsin mikroprocessor och Bluetooth modul. Sedan beslutades att kommunikationen 

skulle ske mellan kundernas mobiltelefoner och ett fristående system i restaurangens kök. 

Detta motiverades av att man vid en verklig tillämpning skulle göra en stor kostnadsbesparing 

genom att endast behöva ett system, dessutom fås en mer flexibel lösning i och med att 

kunderna använder sina egna mobiltelefoner. 

 

 3.2 Hårdvara 

Bluetoothmodul, Parani-ESD200 

Bluetooth-modulen som användes är tillverkat av Sena Technologies och modellen heter 

Parani-ESD200. Det är en klass 2 enhet med en intern antenn och den ska ha en teoretisk 

räckvidd på ungefär 30 meter. Den kommer att styras med hjälp av AT-kommandon. Övrig 

viktig information om modulen listas nedan. 
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 Protokoll: RFCOMM, L2CAP och SDP 

 Profil: Serial Port Profile (SPP) 

 Kommunikation: Seriell UART 

 Bluetooth version: 1.2 

 Drivspänning: 3,3 V DC 

 

Mikroprocessor, ATMega16 

Mikroprocessorn som användes heter ATMega16 och är tillverkat av ATMEL Corporation. 

Det är en 8-bitars AVR Mikroprocessor med 16 KB programmerbart flashminne. 

 40 pinnar 

 Programmerbar Seriell UART kommunikation  

 Drivspänning: 2,7 – 5,5 V DC 

 

 3.3 Programvara 

AVR Studio 5 

C kompilator, med simulator och assembler. 

Stöder AVR 8- bitars och 32 bitars. 

 

Hyperterminalen 

Program som kan ansluta och kommunicera via datorn kommunikationsportar (COM). 

Kan tillåta anslutning till andra datorer, tel-net platser och modem. 
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 3.4 Tillvägagångssätt 

Till att börja med användes ett Breadboard och STK500 som utvecklingskort, den har två 

USART pinnar som är kopplade till en egen RS-232 kontakt. Denna RS-232 utgång på 

STK500 kopplades till datorns USB port med en USB konverterare. Bluetooth modulen 

kommunicerar genom TxD och RxD pinnarna, TxD pinnen sänder ut data och RxD pinnen tar 

emot data. Genom att koppla in Bluetooth modulens TxD och RxD pinnar i respektive 

USART pinnar på STK500 så är modulen kopplad till datorn. Ett viktigt steg innan strömmen 

slås på är att Bluetooth modulen inte får köras på högre spänning än 3,3 V. Detta kan enkelt 

ställas in på STK500 kortet då den även klarar av att köras på denna spänning utan problem. 

 

 

Figur 5. Bluetooth-modul och LCD-display inkopplat till STK500 och spänningsregulatorn på ett Breadboard. 

 

Sedan användes HyperTerminal programmet på datorn för att kunna kommunicera med 

Bluetooth modulen. Härifrån kan Bluetooth modulen styras genom att mata in AT-

kommandon i HyperTerminalen och Bluetooth modulen har fyra olika svar som är OK, 

ERROR, CONNECT och DISCONNECT som den sänder efter att den har fått ett kommando 

eller byter tillstånd. Det finns en mängd AT-kommandon för att styra Bluetooth modulen och 

ge den olika inställningar, se manualen för ESD-200 för att se alla tillgängliga AT-

kommandon. Genom att ge AT-kommandon för sökning och anslutning kunde Bluetooth 

modulen enkelt kopplas ihop med andra Bluetooth enheter. De viktigaste AT-kommandon är 
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här ”AT+BTSCAN” för att få Bluetooth modulen att synas för andra enheter som söker. 

Sökning aktiveras av ”AT+BTINQ?” och anslutning till en synlig enhet sker med hjälp av 

”ATD[adress]”. 

 

Mikroprocessorn ATMega16 har två USART pinnar som sitter på PD0 och PD1. Dessa 

kommer att användas för att kommunicera med Bluetooth modulen men just nu kopplades den 

direkt in i USART pinnarna på STK500 för att kontrollera funktionaliteten. Den enkla 

programmeringen att få ett eko från ATMega16 utgicks från ”Interrupt Driven USART in 

AVR-GCC” av Dean Camera. När en tangentknapp trycktes ner så skickades den till 

ATMega16 och sedan gav den tillbaka motsvarande bokstav som syntes i HyperTerminal. 

 

För att presentera en mottagen beställning implementerades LCD-skärmen PC 1602-D av 

Powertip. Drivrutinen (metio16.h) till LCD-skärmen fanns redan tillgänglig men den 

utnyttjade USART pinnarna på ATMega16. Därför ändrades drivrutinen där skärmen fick 

utnyttja PD2 och PD5 istället för PD0 och PD1. Dock får skärmen en alldeles för dålig 

kontrast när den drivs med 3,3 V. Därför implementerades en spänningsregulator som får in 5 

V och skickar ut 3,3 V. Då fick STK500 och skärmen drivas på 5 V och Bluetooth modulen 

kopplades till spänningsregulatorn som drev modulen på 3,3 V.  

 

Bluetooth modulen ska sedan ha direktkontakt med ATMega16, då kommer TxD och RxD 

pinnarna på modulen att kopplas till TxD och RxD pinnarna på mikroprocessorn. En vital 

detalj är att TxD på modulen ska kopplas till RxD på ATMega16 och RxD ska in i TxD. 

Eftersom när mikroprocessorn sänder information så skickas den ut på TxD pinnen och 

modulen som ska ta emot data måste få in den på RxD pinnen. 

 

Beställningen skulle ske från en mobiltelefon och då användes en HTC Legend med Android 

baserat OS. Dock går det inte att få full kontroll över Bluetooth modulen i mobilen genom 

Android OS, därför hämtades en form av HyperTerminal från SENA som heter ”SENA 

BTerm”. SENA BTerm fungerar exakt likadant som HyperTerminal fast det är utvecklat till 

mobilen. Nu kan mobilen kopplas till Bluetooth modulen genom att försätta den ena enheten i 

Page Scan State och låta den andra anslutas till enheten. 

 

Nu återstod programmeringen och det första som behövde införas var en buffert eftersom 

USART endast hanterar en Byte i taget, därför behövs en buffert för att kunna skicka och ta 
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emot texter på flera Byte. Kommunikation kommer att ske åt båda hållen men för att göra 

allting användarvänligt och snabbt för kunden med mobilen så kommer ATMega16 att skicka 

menyer och flervalsalternativ där kunden endast behöver välja alternativ genom att svara med 

en siffra som motsvarar raden för det valda alternativet. 
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4. Resultat 

Arbetet resulterade i en prototyp som fungerar precis som förväntat. Ett kretskort etsades med 

jordplan på ovansidan och ledningarna på undersidan. Sockets till mikroprocessorn, LCD-

display och Bluetooth modul löddes fast. Därefter löddes spänningsregulatorn med två 

stycken kondensatorer på 10µF. Strömförsörjningskontakt och en strömbrytare löddes dit, 

detta för att kunna stänga av och sätta på systemet utan att behöva dra ur strömkabeln. För att 

underlätta eventuella ändringar i koden löddes en ISP6PIN kontakt in för framtida flashningar 

av ATMega16 minnet. Dessutom fick skärmen en fysisk switch eftersom den använder 

samma pinnar på ATMega16 som ISP6PIN, detta fick som konsekvens att skärmen måste slås 

av varje gång man programmerar ATMega16. 

 

Den slutliga prototypen drivs även på fyra stycken uppladdningsbara AA-batterier. 

Uppladdningsbara batterier har en spänning på 1,2 V till skillnad från alkaliska batterier som 

har 1,5 V, dock så är oftast den verkliga spänningen på uppladdningsbara batterier ungefär 1,3 

V. Detta gör att hela systemet drivs på 5,2 V och det fungerar exakt lika bra som 5 V eftersom 

alla komponenter tål en spänning på 5,5 V. 

 

Bluetooth-enheten styrs av AT-kommandon och består av ett antal viktiga steg. Först initerias 

UART på mikrokontrollern ATmega16. Sedan ska en anslutning skapas till Bluetooth-enheten 

på mobilen och till sist körs en loop som tar emot beställningen. 

Vid anslutningen till en annan Bluetooth-enhet skickas kommandot “AT+BTMODE,0\r\n”, 

vilket innebär att modulen ställs in på mode 0 och kan tolka AT-kommandon. “\r\n” matar in 

radbrytning och ny rad, vilket motsvarar Enter. Sedan matas kommandot "ATS10=1\r\n" in 

till Bluetooth-modulen som aktiverar svar från den. Den kommer alltså att svara med “OK” 

vid en inmatning och “CONNECT” vid en lyckad anslutning. “ATD[adress]\r\n” kommandot 

kommer få modulen att ansluta till en annan Bluetooth-enhet med den fördefinierade 

adressen. 

 

Eftersom det tar några sekunder innan Bluetooth-modulerna lyckats skapa en anslutning 

sinsemellan kommer programmet att vänta tills mikroprocessorn har mottagit svaret 

“CONNECT” från modulen innan den går vidare i programsekvensen, vilket betyder att en 

anslutning har upprättats. 
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Figur 6. Den slutgiltiga prototypen. 

 

På grund av tidsbrist fanns inte tid till att löda dit och implementera dioderna och knappen 

som meddelar att en beställning är färdig. Dessutom fanns en tanke på att en reset-knapp till 

ATMega16 vore praktiskt men även den hann inte lödas dit i tid. Det finns dock inga större 

svårigheter i att löda dit tre stycken dioder med tillhörande resistenser och två knappar där 

dem leds från en pinne på ATMega16 till jord. I själva verket är alla ledningar redan dragna 

och det enda som återstår är att löda resterande komponenterna på rätt plats som kan ses på 

bilden. 

 

 

Vid anslutningsfasen öppnas terminalappen, SENA BTerm, på mobilen. Sedan skrivs 

”AT+BTSCAN” följt av Enter. Detta AT-kommando gör att Bluetooth modulen i mobilen 
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blir synlig för andra enheter. Efteråt sätts prototypen igång som kommer att anslutas till 

mobilen. Logiken kan följas nedan. 

 

4.4.1 Programkodens logik 

 Först initieras ingångar och utgångar på ATMega16 port_init() 

 USART initieras på ATMega16  usart_init() 

 Displayen initieras   disp_init() 

 Bluetooth initieras och ansluts till en synlig Bluetooth-enhet, vid anslutning tänds en 

diod    bt_connect() 

 Nedanstående logik ligger i en oändlig while-loop 

 En välkomsttext skickas till den mottagande mobilen och även alternativet att göra en 

beställning   start_order() 

 Efter valt alternativ presenteras menyn på olika hamburgare  

    burger_order() 

 Den valda hamburgaren visas och alternativ på tillbehör presenteras 

    sider_order() 

 Det valda tillbehöret visas och alternativ på dricka presenteras 

    drink_order() 

 Den valda drickan visas och hela beställningen presenteras varav man får bekräfta att 

beställningen stämmer  confirm_order() 

 Vid bekräftelse visas hela beställningen på LCD-displayen och ännu en diod tänds 

som visar på inkommen beställning till köket 

 När beställningen är klar trycks en knapp ner och ett meddelande skickas till mobilen 

som säger att beställningen är klar och kan hämtas och ännu en diod tänds som 

indikerar på en avslutad beställning order_done() 

 

 

 

  



26 

 

6. Slutsatser & Diskussion 

Projektet anses som framgångsfullt och en fungerande prototyp framställdes som utför det 

som var tänkt. Teorin till hur Bluetooth fungerar är snarare ett komplement än ett krav för att 

lyckas implementera tekniken. Tack vare den enhetliga standardiseringen sker mycket av 

modulens funktioner automatiskt. Den teoretiska fördjupningen i Bluetooth tekniken ger dock 

en stor förståelse och en fullgod insikt på exakt vad som händer i en Bluetooth modul. 

 

Med ytterligare tid hade resterande komponenter kunnat lödas fast och då hade signaler 

kunnat skickas via ljusdioder och respons kunnat ges via en knapp. Andra förslag på 

förbättringar vore att man skulle kunna komplettera systemet genom att implementera SENA 

BTerm, terminalen i mobilen, i en Android App som kunnat ge mycket fler funktioner på 

mobilen. 

 

Bland annat hade man kunnat utnyttja högtalarna i mobilen och kunnat ge 

beställningsalternativen via ljud, vid färdig beställning hade ett pip kunnat spelas upp på 

mobilen. I själva verket har till exempel McDonald’s redan en egen App som visar 

erbjudanden och information. En terminal hade enkelt kunnat implementeras i deras befintliga 

App och då hade systemet redan kunnat utnyttjas ute i marknaden. Dock har prototypen tagits 

fram i syfte att ta emot beställningar från en person i taget, vid implementering i verkligheten 

hade en anpassning behövts för att kunna ta emot beställningar från flera kunder samtidigt. Då 

hade en annan modul krävts som kan hantera ett flertal slavenheter. I det läget hade även en 

större skärm varit praktiskt för att kunna se flera beställningar på en gång.  
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8. Bilagor 

 

 Komponentlista 

 

 Mikrokontroller: Atmel ATMega16 

 Bluetooth-modul: Sena Parani ESD-200 

 LCD-skärm: Powertip PC 1602-D 

 Spänningsregulator: LM1117T-3,3 

 Kondensator: 2 stycken 10 μF 

 Resistorer: 2 stycken 10 KΩ 

 2 stycken switchar 

 1 ISP6PIN kontakt 

 2 tryckknapp 

 3 lysdiod 

 1 strömförsörjningskontakt 

 

 Använda portpinnar hos AVR:en 

 

 PB2 – PB7 

 PD0 – PD2 

 PD4 – PD7 
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 Kretsschema 
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 Pinnar på ESD200 
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 Programkod 

 

/* 
 * BennyBluetooth.c 
 * 
 * Created: 2012-03-26 02:16:27 
 *  Author: Benny 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include "metio16.h" 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <string.h> 
#include <util/delay.h> 
 
#define F_CPU 8000000  
#define USART_BAUDRATE 9600 
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) 
#define buffer_size 128 //Bufferstorlek 
 
volatile char buffer[buffer_size]; 
volatile unsigned char message_end = 0; 
volatile unsigned char byte_counter = 0; 
 
// vald beställning som pekas till senare vid summering 
volatile unsigned char* burger; 
volatile unsigned char* side; 
volatile unsigned char* drink; 
 
/* Order Options */ 
#define welcome_string ("Hej och välkommen till McDonald's\r\nGör din beställning 
genom att skriva \r\nsiffran för ditt val och tryck ENTER:\r\n\n") 
#define custom_option ("1.Beställ\r\n\n") 
 
#define waiting_string ("Din beställning är mottagen\r\n") 
#define done_string ("Din beställning är klar och kan hämtas i beställningsluckan 
nu\r\n") 
#define confirm_string ("Bekräfta din beställning: (ja/nej)\r\n") 
 
/* Burger Options */ 
#define burger1 ("1.BigMac\r\n") 
#define burger2 ("2.Nugget\r\n") 
#define burger3 ("3.Tasty \r\n") 
#define burger4 ("4.Cheese\r\n\n") 
 
/* Sideorder Options */ 
#define side1 ("1.Liten Pommes  \r\n") 
#define side2 ("2.Mellan Pommes \r\n") 
#define side3 ("3.Stor Pommes   \r\n") 
#define side4 ("4.Mini Morötter \r\n") 
#define side5 ("5.Mini Äpplen   \r\n\n") 
 
/* Drink Options */ 
#define drink1 ("1.Cola  \r\n") 
#define drink2 ("2.Sprite\r\n") 
#define drink3 ("3.Fanta \r\n") 
#define drink4 ("4.Juice \r\n") 
#define drink5 ("5.Mjölk \r\n\n") 
 
 
int main(void) 
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{ 
 port_init();   //initierar portarna 
 usart_init(BAUD_PRESCALE); //initierar uart 
 disp_init();   //initierar displayen 
 bt_connect();  //anslutning av Bluetooth 
 _delay_ms(1000); 
  
 while(1) 
 {  
  start_order(); 
 }  
} 
 
 
/* interrupt för att ta emot data */ 
 
ISR(USART_RXC_vect) 
{ 
 
 unsigned char data; 
 data = UDR;   // läser inkommande data 
  
 if (message_end == 0) 
 { 

buffer[byte_counter] = data; // lägger den inkommande 
datan bit för bit i 
buffern 

  byte_counter++; 
   

//om terminerande karaktär som t.ex. “Enter” eller buffern 
tar slut stängs buffern 
if (data == 0x0d || data == 0x0a || data == 0x00 || 
(byte_counter >= (buffer_size-1))) 

  { 
 
   message_end = 1; //buffer stängs 

buffer[byte_counter] = 0; //tar bort “Enter” 
karaktären 

   byte_counter = 0; //nollställer räknaren 
  } 
 }  
} 
 
 
/* Sänder data bit för bit*/ 
// Denna funktions används ofta och i princip så skickar den en textsträng som syns på 
mobilskärmen 
void usart_send(unsigned char* bytetosend) 
{ 
 
for (int i = 0; i<buffer_size; i++) 
 { 

if(bytetosend[i] == 0x00) 
 {break;} 
     

while (( UCSRA & (1 << UDRE )) == 0) {}; // Do nothing until UDR 
is ready for more data to be written to it 

 UDR = bytetosend[i]; //sändning av texten bit för bit 
 } 
} 
 
/* initiering av uart och interrupt */ 
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void usart_init() 
{ 
 UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE); // Turn on the 
 transmission and reception circuitry 

UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); // Use 8- bit 
character sizes 
UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8- bits of the baud rate value 
into the high byte of the UBRR register 
UBRRL = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8- bits of the baud rate value into 
the low byte of the UBRR register 

  
 UCSRA = 0x00; 
  
 UCSRB |= (1 << RXEN); //enablar USART_RXC 
     sei(); //enablar global interrupts flag 
  
 message_end = 0; 
 byte_counter = 0; 
 
} 
 
 
/* initierar displayen */ 
void disp_init() 
{ 
init_disp(); 
clear_disp(); 
cursor_off(); 
move_cursor(1,2); 
dprintf("   McDonald's   "); 
_delay_ms(2000); 
} 
 
 
/* initierar portarna */ 
void port_init() 
{ 
DDRB |= 0xFC; 
DDRD |= 0xF4; 
DDRC |= 0xFF; 
PORTC = 0xFF; 
} 
 
 
/* Ansluter till en förvald Bluetooth enhet */ 
void bt_connect() 
{ 
 usart_send("at+btmode,0\r\n"); //mode 0 möjliggör AT-kommandon 
 _delay_ms(1000);  

usart_send("ATS10=1\r\n"); //Gör att modulen svarar med ”OK”, ”CONNECT” 
etc 

 _delay_ms(1000); 
 usart_send("ATD649C8E387364\r\n"); //Anslut till modul med denna adress 
 _delay_ms(1000); 
  
 while(1) 
 { 

// Processorn väntar tills en anslutning har skapats och 
modulen svarar med ”CONNECT” innan den går vidare  
if(message_end == 1) 

  { 
   if(ack(buffer, "CONNECT")) 
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   {break;} 
    
   clr_buffer(); 
  } 
 
 }   
} 
 
/* identifierar mottagen data, om “data” och “answer” är lika returneras 1, annars 
returneras 0 */ 
// Denna funktions används kontinuerligt för att kunna identifiera vilka alternativ 
användaren väljer 
int ack(unsigned char * data,unsigned char * answer) 
 { 
  int elements = strlen(answer); 
  for(int i = 0; i<elements; i++) 
  { 
   if(data[i] != answer[i]) 
   { 
   return 0; 
   }   
   
  } 
  clr_buffer(); 
  return 1; 
 } 
 
 
/* rensar buffern */  
void clr_buffer(void) 
 { 
  for(int i = 0; i<buffer_size; i++) 
   { 
   buffer[i] = 0; 
   } 
  message_end = 0; 
 } 
 
 
/* välkomsttext och val av beställning */ 
void start_order() 
{ 
 usart_send(welcome_string); 
 usart_send(custom_option); 
 
 clr_buffer(); 
 
 while(1) 
 {  
  if(ack(buffer, "1\r")) 
  {  
   usart_send(custom_option); 
   burger_order(); 
  } 
   
  if(ack(buffer, "0")) 
  { 
   clr_buffer(); 
  }   
    } 
}   
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/* val av olika hamburgare */ 
void burger_order() 
{ 
 unsigned int svitch = 1; 
  
 //olika alternativ på hamburgare skickas till mobilskärmen 
 usart_send(burger1); 
 usart_send(burger2); 
 usart_send(burger3); 
 usart_send(burger4); 
 clr_buffer(); 
  
 while(svitch) 
 { 

// vid val av alternativ 1 från mobilen (m.a.o ”1” 
identifieras i buffern 

  if(ack(buffer, "1\r")) 
  {  

usart_send(burger1); // hamburgare 1 skickas 
till skärmen på mobilen 

burger = burger1; // hamburgare 1 läggs in 
i burger som pekas till 
senare vid bekräftelsen 

svitch = 0; // går ur while-slingan 
för att gå vidare 

  } 
   
// Resterande val kommer att byggas på samma princip som ovan 
 
  if(ack(buffer, "2\r")) 
  { 
   usart_send(burger2); 
   burger = burger2; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "3\r")) 
  { 
   usart_send(burger3); 
   burger = burger3; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "4\r")) 
  { 
   usart_send(burger4); 
   burger = burger4; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "0")) 
  { 
   clr_buffer(); 
  }    
  
 } 
  
 side_order(); // går vidare till tillbehör  
  
} 
 
/* val av olika tillbehör */ 
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void side_order() 
{ 
 unsigned int svitch = 1; 
  
 usart_send(side1); 
 usart_send(side2); 
 usart_send(side3); 
 usart_send(side4); 
 usart_send(side5); 
 clr_buffer(); 
  
 while(svitch) 
 { 
  if(ack(buffer, "1\r")) 
  { 
   usart_send(side1); 
   side = side1; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "2\r")) 
  { 
   usart_send(side2); 
   side = side2; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "3\r")) 
  { 
   usart_send(side3); 
   side = side3; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "4\r")) 
  { 
   usart_send(side4); 
   side = side4; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "5\r")) 
  { 
   usart_send(side5); 
   side = side5; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "0")) 
  { 
   clr_buffer(); 
  }    
   
 } 
  
 drink_order(); 
} 
 
/* val av olika drycker */ 
void drink_order() 
{ 
 unsigned int svitch = 1; 
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 usart_send(drink1); 
 usart_send(drink2); 
 usart_send(drink3); 
 usart_send(drink4); 
 usart_send(drink5); 
 clr_buffer(); 
  
 while(svitch) 
 { 
  if(ack(buffer, "1\r")) 
  { 
   usart_send(drink1); 
   drink = drink1; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "2\r")) 
  { 
   usart_send(drink2); 
   drink = drink2; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "3\r")) 
  { 
   usart_send(drink3); 
   drink = drink3; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "4\r")) 
  { 
   usart_send(drink4); 
   drink = drink4; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "5\r")) 
  { 
   usart_send(drink5); 
   drink = drink5; 
   svitch = 0; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "0")) 
  { 
   clr_buffer(); 
  }    
   
 } 
 confirm_order(); 
} 
 
/* Här visas alternativen som man har valt och man ombeds bekräfta beställningen med 
”JA” */ 
void confirm_order() 
{   
 usart_send(confirm_string); 
 usart_send(burger); 
 usart_send(side); 
 usart_send(drink); 
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 clr_buffer(); 
   
 while(1) 
 { 
  if(ack(buffer, "JA\r")) 
  { 
    

// här skickas beställningen till skärmen hos 
kökspersonalen 
clear_disp(); 

   move_cursor(1,1); 
   dprintf(burger); 
   move_cursor(1,9); 
   dprintf(drink); 
   move_cursor(2,1); 
   dprintf(side); 
    
   usart_send(waiting_string); 
   break; 
  } 
   
  if(ack(buffer, "0")) 
  { 
   clr_buffer(); 
  }    
  
 } 
} 
 
 
void order_done() // när knappen trycks in är beställningen klar och man ombeds hämta 
beställningen 
{ 
 usart_send(done_string); 
 clr_buffer(); 
} 
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Sammanfattning	  
Syftet	  med	  detta	  projekt	  är	  att	  utveckla	  en	  enklare	  prototyp	  av	  ett	  servosystem	  
som	  drivs	  av	  en	  likströmsmotor	  där	  axelns	  position	  återkopplas	  med	  hjälp	  av	  en	  
potentiometer	  till	  en	  egenbyggd	  krets	  bestående	  av	  en	  mikrokontroller	  som	  
använder	  en	  PID-‐regulator	  för	  beräkna	  styrsignaler	  till	  motorn.	  Användaren	  kan	  
med	  annan	  vridpotentiometer	  styra	  servot	  och	  får	  via	  en	  LED-‐indikator	  
information	  om	  axelns	  avvikelse	  från	  önskad	  position.	  
	  

Abstract	  
This	  projects	  purpose	  is	  to	  develop	  a	  simple	  prototype	  of	  a	  servosystem	  that	  is	  
powered	  by	  a	  DC-‐engine	  and	  the	  shafts	  position	  is	  monitored	  with	  a	  
potentiometer.	  By	  using	  a	  microcontroller	  and	  a	  PID-‐algorithm	  the	  user	  is	  able	  to	  
control	  the	  servo	  using	  a	  second	  potentiometer	  and	  the	  shafts	  deviation	  from	  the	  
desired	  position	  is	  displayed	  on	  a	  LED-‐indicator.	  
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Inledning	  
Servomotorer	  är	  en	  väldigt	  viktig	  komponent	  i	  många	  mekatroniska	  system	  och	  
det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  dessa	  har	  pålitliga	  och	  precisa	  styrkretsar.	  Denna	  
rapport	  beskriver	  utvecklingsarbetet	  av	  en	  enkel	  servomotor	  som	  är	  en	  del	  av	  
kandidatarbetet	  i	  mekatronik	  2012	  på	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan,	  Stockholm.	  
	  
Rapporten	  börjar	  med	  en	  del	  som	  förklarar	  teori	  och	  funktion	  av	  
huvudkomponenterna	  som	  används,	  vidare	  så	  beskrivs	  den	  framtagna	  
prototypen	  och	  sen	  en	  avslutning	  med	  reflektioner	  kring	  projektet	  och	  förslag	  till	  
förbättringar.	  
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Teknisk	  fördjupning	  

DC-‐motor	  
DC-‐motorer	  är	  konstruerade	  för	  att	  drivas	  med	  likström	  och	  brukar	  delas	  upp	  i	  
två	  olika	  typer;	  med	  eller	  utan	  borstar.	  I	  detta	  projekt	  används	  en	  motor	  med	  
borstar	  vilket	  brukar	  ses	  som	  den	  enklaste	  typen	  då	  den	  inte	  kräver	  någon	  
extern	  motorkontroll	  för	  att	  styra	  strömriktningen	  i	  motorns	  lindning,	  utan	  detta	  
sker	  rent	  mekaniskt	  med	  en	  kommutator.	  	  
Alla	  elmotorer	  använder	  sig	  av	  elektromagnetism	  för	  att	  omvandla	  elektrisk	  
energi	  till	  mekanisk.	  På	  den	  roterande	  delen,	  även	  kallad	  rotor,	  är	  lindningar	  
monterade.	  En	  motors	  poltal	  specificeras	  av	  antal	  lindningar.	  Genom	  dessa	  flyter	  
strömmen	  och	  eftersom	  de	  ligger	  i	  ett	  magnetfält	  som	  i	  små	  motorer	  oftast	  
genereras	  av	  permanentmagneter	  uppstår	  en	  kraft	  vinkelrätt	  mot	  strömmens	  
och	  magnetfältets	  riktning,	  vilket	  illustreras	  i	  Figur	  1.	  Konstruktionen	  gör	  att	  
denna	  kraft	  ger	  upphov	  till	  en	  rotation	  hos	  motoraxeln.	  
Strömmen	  till	  lindningen	  överförs	  genom	  att	  kontakter,	  kallade	  borstar,	  släpar	  
mot	  kollektorn	  som	  är	  en	  trumma	  med	  lika	  många	  kontaktytor	  som	  poler.	  För	  att	  
inte	  rotationen	  ska	  upphöra	  vänds	  strömmen	  i	  lindningen	  varje	  halvvarv	  (i	  en	  
tvåpolsmotor)	  vilket	  också	  medför	  att	  kraften	  på	  ledaren	  också	  växlar	  riktning.	  	  
Då	  magnetfältets	  och	  strömmens	  riktning	  inte	  ändras	  i	  Figur	  1	  kommer	  kraften	  
hela	  tiden	  vara	  riktad	  vertikalt,	  detta	  innebär	  att	  när	  polerna	  har	  nått	  sitt	  högsta	  
respektive	  lägsta	  läge	  kommer	  kraftvektorn	  gå	  genom	  rotationscentrum	  och	  den	  
kommer	  följaktligen	  inte	  ge	  något	  bidrag	  till	  momentet.	  Så	  för	  att	  erhålla	  ett	  så	  
jämnt	  moment	  under	  hela	  varvet	  används	  oftast	  motorer	  med	  tre	  eller	  fler	  poler,	  
udda	  antal	  poler	  medför	  att	  det	  alltid	  flyter	  ström	  genom	  minst	  en	  lindning	  och	  
genererar	  moment.	  
	  

	  
Figur	  1	  –	  Principskiss	  av	  likströmsmotorn	  för	  att	  illustrera	  dess	  funktion.	  Notera	  att	  kraften	  på	  lindningen	  

pekar	  vinkelrätt	  mot	  strömmens	  och	  magnetfältets	  riktning.	  
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H-‐brygga	  
Vid	  styrning	  av	  likströmsmotorer	  kan	  man	  använda	  en	  så	  kallad	  H-‐brygga.	  Med	  
denna	  krets	  kan	  man	  med	  en	  styrsignal	  från	  t.ex.	  en	  mikroprocessor	  styra	  höga	  
spänningar	  och	  strömmens	  riktning	  i	  motorn	  och	  därmed	  varvtal	  respektive	  
rotationsriktning.	  
H-‐bryggan	  består	  i	  sin	  enklaste	  form	  av	  fyra	  transistorer	  kopplade	  enligt	  Figur	  2.	  	  
	  	  

	  
Figur	  2	  –	  Skiss	  av	  en	  motor	  som	  drivs	  av	  en	  H-‐brygga	  i	  sitt	  enklaste	  utförande.	  Notera	  motorns	  

rotationsriktning	  beroende	  på	  vilka	  transistorpar	  som	  är	  bottnade	  respektive	  strypta.	  

Transistorerna	  fungerar	  i	  princip	  som	  strömbrytare	  som	  man	  kan	  reglera	  med	  
en	  styrsignal.	  För	  att	  erhålla	  en	  sluten	  krets	  och	  att	  ström	  flyter	  genom	  motorn	  
måste	  alltid	  transistorerna	  bottnas	  i	  par,	  och	  beroende	  på	  vad	  man	  vill	  att	  
motorn	  ska	  göra	  så	  bottnar	  man	  olika	  par,	  se	  Tabell	  1.	  
	  
Tabell	  1	  –	  Sanningstabell	  för	  H-‐bryggan	  i	  Figur	  2.	  En	  etta	  betyder	  att	  transistorn	  är	  bottnad	  och	  en	  nolla	  

strypt.	  Andra	  kombinationer	  än	  dessa	  ger	  kortslutning	  eller	  ingen	  funktion	  alls.	  

Läge	   S1	   S2	   S3	   S4	   Motorns	  funktion	  
1	   1	   0	   0	   1	   Moturs	  rotation	  
2	   0	   1	   1	   0	   Medurs	  rotation	  
3	   0	   0	   0	   0	   Frigång	  
4	   0	   0	   1	   1	   Broms	  
5	   1	   1	   0	   0	   Broms	  

	  
Genom	  att	  låta	  H-‐bryggan	  växla	  mellan	  läge	  ett	  och	  tre	  kommer	  spänningen	  över	  
motorn	  att	  se	  ut	  som	  i	  Figur	  3,	  dvs.	  en	  fyrkantsvåg	  med	  konstant	  periodtid.	  Om	  
frekvensen	  är	  tillräcklig	  hög	  kommer	  motorns	  mekaniska	  tröghet	  göra	  att	  den	  
inte	  hinner	  reagera	  på	  de	  snabba	  svängningarna	  utan	  ser	  bara	  inspänningen	  som	  
ett	  medelvärde	  över	  en	  period.	  Detta	  kallas	  för	  PWM-‐styrning	  
(pulsbreddsmodulering)	  och	  genom	  att	  ändra	  hur	  lång	  tid	  H-‐bryggan	  är	  i	  läge	  ett	  
respektive	  tre	  kan	  man	  styra	  motorns	  varvtal	  då	  denna	  är	  proportionell	  mot	  
ankarspänningen.	  Kvoten	  mellan	  tiden	  då	  H-‐bryggan	  är	  sluten	  och	  periodtiden	  
kallas	  för	  duty-‐cycle	  och	  uttrycks	  i	  procent.	  
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Figur	  3	  –	  Exempel	  på	  PWM-‐signaler	  med	  olika	  duty-‐cycle.	  Streckade	  linjen	  är	  tidsmedelvärdet	  av	  

spänningen	  över	  en	  period.	  

I	  projektet	  används	  en	  integrerad	  motordrivkrets,	  Allegro	  3951SW,	  som	  är	  en	  H-‐
brygga	  med	  flera	  inbyggda	  funktioner	  som	  kan	  vara	  användbara.	  I	  databladet	  
rekommenderas	  det	  för	  servotillämpningar	  där	  motorn	  körs	  i	  låga	  hastigheter	  
med	  hög	  precision	  att	  styra	  motorn	  genom	  att	  sätta	  porten	  ENABLE	  till	  antingen	  
hög	  eller	  låg,	  den	  förra	  ger	  läge	  ett	  och	  den	  senare	  läge	  två.	  Detta	  innebär	  att	  en	  
duty-‐cycle	  på	  50	  %	  ger	  ett	  spänningsmedelvärde	  på	  noll	  volt	  över	  motorn	  och	  
den	  kommer	  följaktligen	  att	  stå	  still.	  

Reglerteknik	  
De	  flesta	  styrsystems	  syfte	  är	  att	  utsignalen	  ska	  följa	  en	  given	  insignal	  eller	  
referenssignal.	  Det	  finns	  flera	  olika	  sorters	  regulatorer	  men	  PID-‐regulatorn	  är	  
den	  absolut	  vanligaste	  industrin	  idag	  enligt	  Glad	  &	  Ljung	  (2011).	  Det	  är	  en	  
återkopplad	  regulator	  vilket	  innebär	  att	  utsignalen	  från	  systemet	  y(t)	  som	  styrs	  
återförs	  till	  referenssignalen r(t)	  och	  bildar	  felet	  e(t)	  enligt	  blockschemat	  i	  Figur	  
4.	  Fördelen	  med	  detta	  är	  att	  man	  inte	  behöver	  ha	  exakt	  kännedom	  om	  hur	  
systemet	  fungerar,	  hänsyn	  tas	  till	  störningar	  som	  kan	  påverka	  utsignalen	  och	  ett	  
instabilt	  system	  kan	  stabiliseras	  med	  återkoppling.	  
PID-‐regulatorn	  består	  av	  tre	  komponenter,	  en	  proportionell,	  en	  integrerande	  och	  
en	  deriverande	  del	  som	  verkar	  på	  felet	  e(t) enligt	  

	   u(t) = KPe t( ) + KI e
0

t

∫ τ( )dτ + KD
d
dt
e t( ) .	   (1)	  

Konstanten	  före	  varje	  term	  bestämmer	  hur	  stor	  påverkan	  varje	  term	  har	  på	  
styrsignalen	  och	  vilka	  egenskaper	  regulatorn	  har.	  Grovt	  sett	  kan	  man	  säga	  att	  en	  
stort	  KP	  ger	  ökad	  snabbhet	  med	  risk	  för	  minskad	  stabilitet;	  stort	  KI	  bidrar	  också	  
till	  minskad	  stabilitet	  men	  krävs	  ofta	  för	  att	  eliminera	  det	  statiska	  felet;	  stort	  KT	  
bidrar	  till	  att	  öka	  stabiliteten.	  
	  

	  
Figur	  4	  –	  Blockschema	  för	  ett	  system	  med	  PID-‐regulator.	  Här	  är	  r	  är	  referenssignal,	  e	  felet, u	  styrsignal, y	  

utsignal	  och	  G	  systemets	  överföringsfunktion.	  

Att	  implementera	  en	  PID-‐regulator	  i	  ett	  reglersystem	  med	  en	  mikrokontroller	  är	  
relativt	  enkelt,	  det	  svåra	  ligger	  i	  att	  välja	  storleken	  på	  konstanterna	  för	  de	  olika	  
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termerna	  för	  att	  få	  ett	  stabilt	  och	  snabbt	  system.	  Den	  första	  termen	  i	  (1)	  
beräknas	  helt	  enkelt	  genom	  att	  subtrahera	  referensvärdet	  med	  nuvärdet	  och	  
multiplicera	  med	  konstanten.	  
För	  att	  slippa	  belasta	  processorn	  med	  integration	  gör	  man	  följande	  förenkling	  
när	  man	  beräknar	  den	  andra	  termen	  

	   KI e
0

t

∫ τ( )dτ ≈ KI e(n)∑ .	   (2)	  

Alltså	  summerar	  man	  bara	  felet	  till	  en	  variabel	  varje	  gång	  PID-‐algoritmen	  körs	  
och	  därmed	  kommer	  utsignalen	  från	  systemet	  om	  det	  är	  rätt	  kalibrerat	  att	  gå	  
mot	  det	  önskade.	  
Den	  deriverande	  termen	  beräknas	  genom	  att	  beräkna	  differensen	  mellan	  det	  
nuvarande	  felets	  storlek	  och	  felet	  förra	  gången	  slingan	  kördes.	  
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Problemformulering	  och	  mål	  
Projektets	  främsta	  mål	  var	  att	  bygga	  en	  prototyp	  av	  ett	  servo	  där	  axelns	  position	  
ska	  kunna	  regleras	  med	  hjälp	  av	  återkoppling	  från	  en	  potentiometer.	  Utifrån	  
detta	  har	  projektets	  syfte	  också	  varit	  att:	  

• Få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  en	  likströmsmotor	  fungerar.	  
• Förstå	  hur	  en	  H-‐brygga	  fungerar	  och	  hur	  den	  används	  för	  att	  styra	  en	  

likströmsmotor.	  
• Förstå	  och	  kunna	  implementera	  PID-‐kontroller	  i	  ett	  mekatroniskt	  system.	  
• Tillverka	  en	  fristående	  prototyp	  som	  kan	  köras	  utan	  att	  vara	  beroende	  av	  

andra	  komponenter,	  endast	  matningsspänning	  ska	  behövas.	  
• Få	  erfarenhet	  av	  prototypframtagning	  av	  elektronik.	  

Prototyp	  

Mekaniken	  
För	  att	  kunna	  precisionsstyra	  servot	  så	  ansågs	  det	  lämpligt	  att	  använda	  en	  motor	  
med	  lågt	  varvtal	  på	  utgående	  axel.	  Valet	  föll	  på	  en	  likströmsmotor	  med	  utväxling	  
från	  Stegia	  som	  gav	  ett	  uppskattat	  varvtal	  på	  100	  rpm	  vid	  ankarspänningen	  12	  V.	  
Tyvärr	  fanns	  det	  inget	  datablad	  att	  tillgå	  och	  eftersom	  motorn	  är	  relativt	  gammal	  
så	  var	  det	  osäkert	  om	  specifikationerna	  var	  lika	  som	  för	  nya	  med	  samma	  
modellnamn	  som	  hittades	  på	  tillverkarens	  hemsida.	  
För	  att	  kunna	  mäta	  axelns	  position	  användes	  en	  vanlig	  vridpotentiometer	  med	  
möjlighet	  att	  kunna	  rotera	  tio	  varv.	  
För	  att	  kunna	  överföra	  axelns	  rörelse	  till	  potentiometern	  konstruerades	  en	  
transmission	  bestående	  av	  två	  remhjul,	  se	  Bilaga	  C,	  i	  plast	  som	  tillverkades	  i	  en	  
3D-‐skrivare.	  Som	  rem	  användes	  en	  vanlig	  o-‐ringstätning.	  
	  

	  
Figur	  5	  –	  Den	  slutgiltiga	  prototypen	  med	  motor	  till	  höger	  och	  potentiometern	  för	  återkoppling	  till	  vänster.	  

Mikrokontroller	  
Som	  mikrokontroller	  föll	  valet	  på	  en	  ATmega16	  från	  Atmel.	  Det	  ansågs	  lämpligt	  
att	  utgå	  från	  denna	  modell	  då	  den	  tidigare	  under	  kursen	  använts	  vid	  
laborationer	  så	  dess	  prestanda	  var	  kända.	  
Den	  har	  många	  ingångar	  och	  användbara	  funktioner	  såsom	  hårdvaru-‐PWM	  och	  
A/D-‐omvandling	  med	  interrupt-‐funktion.	  
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STK-‐500	  
Då	  vi	  i	  kursen	  fått	  låna	  Atmels	  utvecklingskort	  STK-‐500	  föll	  det	  sig	  naturligt	  att	  
använda	  detta	  som	  programmerare	  och	  bas	  när	  första	  prototypen	  skulle	  byggas.	  
På	  detta	  har	  man	  enkel	  åtkomst	  till	  mikrokontrollerns	  alla	  in-‐	  och	  utgångar	  som	  
gör	  det	  enkelt	  och	  snabbt	  att	  kunna	  prova	  olika	  idéer.	  På	  kortet	  finns	  även	  ett	  
flertal	  lysdioder	  som	  användes	  för	  att	  få	  återkoppling	  någon	  sorts	  återkoppling	  
från	  sitt	  program.	  
Mjukvaran	  skrevs	  och	  kompilerades	  i	  AVR	  Studio	  5.1,	  också	  från	  Atmel,	  och	  
överfördes	  till	  mikrokontrollerns	  minne	  via	  seriell	  kommunikation.	  

Kretskort	  
När	  kretsen	  som	  först	  byggts	  på	  lödfritt	  breadboard	  skulle	  överföras	  till	  ett	  eget	  
fristående	  kretskort	  så	  ritades	  kretsschemat,	  se	  Bilaga	  A,	  först	  i	  National	  
Instruments	  Multisim	  11.0	  och	  sedan	  gjordes	  layouten,	  se	  Bilaga	  B,	  i	  Ultiboard	  
11.0	  från	  samma	  tillverkare.	  Den	  slutgiltiga	  designen	  exporterades	  till	  
programmet	  CopperCAM	  från	  Galaad	  vilket	  skapade	  maskinkoden	  för	  att	  kunna	  
tillverka	  kretskortet	  en	  CNC-‐fräs	  från	  Roland,	  modell	  MDX-‐40A.	  
När	  kretskortets	  var	  fräst	  och	  alla	  komponenter	  lödda	  på	  plats	  undersöktes	  det	  
med	  mikroskop	  för	  att	  upptäcka	  brister	  i	  tillverkningen	  och	  när	  det	  framgick	  att	  
prototypen	  inte	  fungerade	  som	  det	  skulle	  felsöktes	  det	  genom	  mätningar	  med	  en	  
Fluke	  123	  Scopemeter.	  
	  

	  
Figur	  6	  –	  Det	  färdiga	  kretskortet.	  
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Mjukvara	  
När	  mikrokontrollern	  startar	  körs	  en	  initialisering	  för	  att	  konfigurera	  in-‐	  och	  
utportar,	  startvärden,	  PID-‐regulatorns	  konstanter	  samt	  de	  funktioner	  som	  
används.	  
	  
För	  att	  styra	  motorn	  används	  hårdvaru-‐PWM	  med	  Timer2	  på	  port	  PD7	  som	  är	  
kopplad	  till	  PHASE	  på	  H-‐bryggan,	  Phase	  Correct	  mode	  används	  eftersom	  det	  
rekommenderas	  till	  motortillämpningar	  i	  databladet	  för	  den	  valda	  processorn.	  
Signalens	  duty-‐cycle	  sätts	  genom	  att	  skriva	  värdet	  från	  PID-‐algoritmen	  till	  
register	  OCR2.	  
	  
De	  analoga	  signalerna	  från	  återkopplings-‐	  och	  referenspotentiometern	  hämtas	  
på	  port	  PA0	  respektive	  PA1.	  A/D-‐omvandlingen	  av	  signalerna	  sker	  växelvis	  med	  
åtta	  bitars	  upplösning	  och	  resultaten	  skrivs	  till	  globala	  variabler	  i	  en	  interrupt-‐
funktion	  så	  att	  de	  kan	  användas	  vid	  beräkning	  av	  styrsignalen	  i	  main().	  	  
	  
För	  att	  ge	  operatören	  av	  servot	  en	  indikation	  av	  värdet	  på	  felet	  vid	  drift	  så	  
används	  åtta	  LED:s	  kopplade	  till	  portarna	  PC0-‐PC7.	  Detta	  görs	  i	  en	  egen	  funktion	  
med	  namnet	  indicator()	  där	  det	  beräknade	  felet	  är	  ingångsvariabel.	  Lamporna	  är	  
uppdelade	  i	  två	  grupper,	  en	  för	  negativa	  respektive	  positiva	  fel.	  Varje	  lampa	  
motsvarar	  felet	  med	  storlek	  ett,	  så	  t.ex.	  om	  differensen	  mellan	  referensvärdet	  
och	  börvärdet	  är	  två	  kommer	  två	  lampor	  lysa.	  	  
	  

	  
Figur	  7	  –	  Blockschema	  som	  beskriver	  hur	  programmet	  jobbar.	   	  
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Erfarenheter,	  problem	  och	  förbättringsförslag	  
Projektet	  borde	  ha	  inletts	  med	  en	  bättre	  studie	  om	  olika	  tekniker	  för	  
återkoppling	  av	  axelpositionen,	  t.ex.	  kanske	  det	  hade	  varit	  bättre	  att	  använda	  en	  
encoder	  då	  man	  slipper	  den	  analoga	  signalen	  från	  potentiometern	  som	  lätt	  kan	  
påverkas	  av	  brus	  och	  ge	  felaktiga	  resultat	  vid	  A/D-‐omvandling.	  Det	  var	  
framförallt	  när	  motorn	  växlade	  rotationsriktning	  problem	  uppstod,	  då	  kunde	  
man	  ibland	  få	  spänningspikar	  i	  kretsen	  som	  påverkade	  signalen.	  Detta	  försökte	  
lösas	  med	  att	  laborera	  med	  kondensatorer	  av	  varierande	  storlek	  men	  resultat	  
blev	  aldrig	  helt	  hundraprocentigt.	  Även	  på	  signalen	  från	  referenspotentiometern	  
kunde	  brus	  orsaka	  problem,	  en	  lösning	  på	  detta	  kunde	  ha	  varit	  att	  lägga	  till	  en	  
knapp	  som	  är	  tvungen	  till	  att	  vara	  nertryckt	  när	  man	  ställer	  referenssignalen.	  På	  
detta	  sätt	  kan	  man	  låsa	  referensvärdet	  och	  eliminera	  den	  felkällan.	  
	  
Med	  en	  encoderlösning	  hade	  man	  inte	  varit	  lika	  låst	  till	  hur	  många	  varv	  axeln	  
kan	  snurra	  innan	  potentiometern	  når	  sitt	  ändläge,	  vilket	  också	  öppnar	  för	  fler	  
tillämpningar	  av	  servot.	  Dessutom	  uppstod	  det	  problem	  med	  att	  lagret	  i	  
potentiometern	  hade	  en	  tendens	  till	  att	  skära	  då	  den	  inte	  är	  konstruerad	  för	  att	  
rotera	  så	  mycket	  som	  den	  gör	  i	  denna	  tillämpning.	  Detta	  löstes	  relativt	  enkelt	  
genom	  att	  plocka	  isär	  den	  och	  smörja	  med	  jämna	  mellanrum,	  dock	  så	  är	  det	  
ingen	  lösning	  som	  skulle	  fungera	  i	  en	  riktig	  produkt	  för	  användning	  i	  industrin	  
t.ex.	  Då	  behövs	  en	  mer	  robust	  konstruktion	  med	  kullager	  eller	  liknande.	  Men	  
faktum	  kvarstår	  att	  potentiometern	  är	  en	  mekanisk	  produkt	  med	  kontaktytor	  
som	  glider	  mot	  varandra	  och	  vid	  långtida	  användning	  orsakar	  slitage	  medan	  en	  
encoder	  kan	  vara	  av	  optisk	  modell	  som	  inte	  slits.	  	  
	  
Mer	  tid	  borde	  ha	  lagts	  på	  reglertekniken,	  speciellt	  att	  försöka	  göra	  en	  modell	  och	  
simulera	  systemet	  i	  Matlab	  eller	  liknande	  program	  med	  olika	  konstanter	  i	  PID-‐
regulatorn	  alternativt	  ta	  fram	  en	  leadlag-‐regulator.	  Problemet	  var	  att	  så	  lite	  data	  
fanns	  att	  tillgå	  på	  den	  valda	  motorn.	  Parametrar	  kunde	  antagligen	  tagits	  fram	  
genom	  olika	  experimentella	  metoder	  såsom	  tomgångsprov,	  kortslutningsprov	  
samt	  en	  uppskattning	  av	  systemet	  friktion	  och	  tröghet.	  Dock	  så	  ansågs	  inte	  tiden	  
räcka	  till	  och	  att	  det	  skulle	  finnas	  så	  många	  källor	  till	  fel	  i	  mätningarna	  för	  att	  det	  
skulle	  ge	  tillräckligt	  exakta	  värden.	  
Svårigheten	  med	  att	  prova	  sig	  fram	  med	  olika	  PID-‐konstanter	  var	  att	  bedöma	  om	  
prestandan	  förbättrades	  eller	  försämrades	  vid	  ändringar	  då	  man	  endast	  kunde	  
avgöra	  detta	  genom	  att	  visuellt	  se	  hur	  snabb	  och	  stabil	  den	  blev.	  Det	  hade	  
underlättat	  om	  det	  fanns	  utrustning	  att	  tillgå	  så	  man	  kunde	  logga	  motoraxelns	  
position	  som	  funktion	  av	  tiden	  och	  plotta	  detta.	  Då	  hade	  man	  fått	  mer	  konkreta	  
data	  att	  analysera.	  
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Reflektion	  
Den	  främsta	  erfarenheten	  jag	  kommer	  bära	  med	  mig	  från	  detta	  projekt	  är	  att	  
saker	  som	  verkar	  fungera	  bra	  i	  teorin	  inte	  alltid	  gör	  det	  i	  praktiken.	  
Ett	  snabbt	  och	  stabilt	  servosystem	  med	  hög	  precision	  är	  inte	  det	  enklaste	  att	  få	  
till.	  Jag	  är	  själv	  inte	  helt	  nöjd	  med	  min	  slutgiltiga	  prototyp,	  den	  upplevs	  vara	  
alldeles	  för	  instabil	  och	  ligger	  ofta	  och	  pendlar	  kring	  den	  önskade	  positionen.	  
Även	  om	  resultatet	  inte	  blev	  som	  jag	  hade	  hoppats	  har	  jag	  lärt	  mig	  mycket	  av	  
hela	  processen	  och	  mina	  nyvunna	  erfarenheter	  kommer	  förhoppningsvis	  vara	  
till	  stor	  nytta	  i	  framtida	  projekt.	  
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Abstract 
Infrared communication is a very common way of communication that most people use daily in vari-

ous kinds of remote controls. This type of communication is well suited for remote controls because 

of its relative low power consumption compared to other kinds of communication techniques, which 

helps to increase battery life. In this report, the reader first get a review of how infrared light works 

and what it can be used for and more specifically how it is used to communicate with. Then follows a 

detailed review of how a prototype of a universal remote control was done, using a microcontroller, 

an IR receiver and an IR LED. 

Sammanfattning 
IR kommunikation är en mycket vanlig kommunikation som de flesta använder dagligen i olika sorters 

fjärrkontroller. Denna typ av kommunikation lämpar sig väl för fjärrkontroller då den är relativt 

strömsnål jämfört med andra sorters kommunikationstekniker, vilket bidrar till att batteritiden ökar. I 

denna rapport får läsaren först en genomgång av hur IR ljus fungerar, vad det kan användas till och 

mer specifikt hur det används för att kommunicera med. Sedan följer en detaljerad genomgång hur 

framtagandet av en prototyp av en universalfjärrkontroll gick till, med hjälp av en mikrokontroller, en 

IR mottagare och en IR lysdiod.  
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1 Inledning 
Denna rapport är en del i den kurs som leder till kandidatexamen i ämnet mekatronik. Syftet med 

den första delen av kursen, där denna individuella rapport ingår, är att studenten ska skapa en så 

djup förståelse av sitt valda ämne att denne sedan kan kalla sig expert på området. För att bli exami-

nerad ska en egen implementering av en produkt/modul tas fram och sedan ska detta redovisas i en 

rapport. I denna rapport kommer ämnet IR kommunikation behandlas, mer specifikt genom den IR 

kommunikation som sker mellan en fjärrkontroll och målsystem.  

1.1 Problemdefinition 
Målet för detta projekt blev tidigt satt till att ta fram en universalfjärrkontroll som kunde spela in en 

befintlig fjärkontroll, utan att ta hänsyn till vilket protokoll som var implementerat på denna. Ef-

tersom det finns många olika protokoll blev det mer intressant att försöka bortse från vilket protokoll 

som används och istället spela in signalen som den är för att sedan återge den på ett korrekt sätt. 

Detta för att inte behöva implementera olika protokoll för i princip varje tillverkare. 

1.2 Kravspecifikation 
En batteridriven och handhållen fjärrkontroll med minst 5 st. programmerbara knappar. Fjärrkontrol-

len ska helst kunna spela in vilket protokoll som helst och sedan återge detta med en minsta räckvidd 

på 2 m. I övrigt ska en mikrokontroller från Atmel användas och det bör finnas ett programmerings- 

och debugginggränssnitt direkt på fjärrkontrollen för enklare utveckling av programvaran, samt en 

lysdiod som kan indikera fjärrkontrollens status. 

2 Teoretisk fördjupning 
I detta avsnitt beskrivs vad infrarött ljus är och vad det har för egenskaper, samt hur det används i 

olika typer av tekniska tillämpningar. 

2.1 Infrarött ljus 
Infrarött(IR) ljus är inte synligt för det mänskliga ögat då det ligger precis utanför det synliga 

spektrumet, på våglängder mellan ca 700nm – 1mm. IR ljus är också känt som värmestrålning ef-

tersom det värmer upp föremål som det absorberas i. Tempererade kroppar sänder ut IR ljus med en 

intensitet som ökar med temperaturen.1 

2.1.1 Användning av IR ljus 

IR ljus går att använda både aktivt och passivt. När det används aktivt sänds IR ljuset ut kontollerat av 

en IR källa och kan då användas för t.ex. kommunikation eller som mätinstrument när man utför 

infraröd spektroskopi inom kemisk analys för att identifiera organiska molekyler.2 En passiv tillämp-

ning är att mäta den IR strålning som ett objekt sänder ut i en IR kamera för att kunna anlysera objek-

tets yttemperatur, även kallat termografi. Detta kan också användas för att skapa ett sorts mörker-

seende där det går att urskilja objekt som är varmare än omgivningen t.ex. människor. 3 

                                                           
1
 NE.se, Infraröd strålning, http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/lang/infrar%C3%B6d-str%C3%A5lning, 2012-03-

25 
2
 NE.se, Infraröd spektroskopi, http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/infrar%C3%B6dspektroskopi, 2012-03-25 

3
 NE.se, Infraröd strålning, http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/lang/infrar%C3%B6d-str%C3%A5lning, 2012-03-

25 
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2.2 IR kommunikation 
Kommunikation med IR ljus sker vanligtvis mellan en IR lysdiod och en IR mottagare. Det är på detta 

sätt som kommunikationen mellan fjärrkontroller och diverse apparater fungerar. Den största nack-

delen med IR kommunikationen är att eftersom det är ljus så kan det inte ta sig igenom fasta objekt 

eller runt hörn utan att studsa. Det blir även en begränsad räckvidd då ljusets intensitet avtar relativt 

snabbt med avståndet.4  

2.2.1 Modulering 

Det finns väldigt många källor som sänder ut IR ljus. På grund av detta kan IR kommunikation bli svår, 

eller rent av omöjlig, om man inte modulerar signalen. Detta görs genom att IR lysdioden tänds och 

släcks med en viss frekvens. Det kallas då för att signalen sänds på en bärvåg. På mottagarsidan är 

mottagaren gjord för att endast reagera på en viss bärvågsfrekvens. På så sätt blir överföringen obe-

roende av potentiella störningskällor som sällan sänder ut IR ljus med en sådan specifik frekvens.5 

2.2.2 IR diod 

IR dioder har vanligtvis ett våglängdsspektrum mellan 870-950nm. Detta gör att de ligger precis un-

der spektrumet för synligt ljus. Med digitalkameror som inte har IR filter i sin lins går det att se det 

ljus som IR lysdioder skickar.  

2.2.3 IR mottagare 

IR mottagare är gjorda för att endast reagera på en speciell frekvens. De brukar dock vara så pass 

okänsliga att de kan ta emot signaler som ligger inom +/- 2 kHz från den frekvens som är angiven.6 I 

mottagaren sitter en fotodiod som reagerar på IR ljus av en specifik våglängd denna gör om ljuset till 

en elektrisk signal som sedan förstärks och manipuleras så att det till slut blir en hög eller låg spän-

ning på mottagarens signalpinne beroende på om en signal tas emot eller inte.7 

2.3 Protokoll 
Eftersom de flesta mottagare har liknande frekvenser som de mottar på måste det finnas någon sätt 

att särskilja olika fjärrkontroller och apparater. Lösningen på detta är att implementera olika kom-

munikationsprotokoll. Den flesta stora tillverkare av elektronikprodukter har utvecklat egna proto-

koll. Protokollen har till uppgift att hålla reda på vad som ska definieras som ettor och nollor. Genom 

att styra hur länge IR lysdioden skickar bärvågen respektive är släckt är det möjligt att särskilja ettor 

och nollor. Vanligtvis är tiden som lysdioden skickar bärvågen samma för en etta och nolla och sedan 

varieras tiden som lysdioden är släckt för att skilja mellan de två. Tiden som dioden skickar bärvågen 

hålls kort då detta sparar energi. På detta sätt är det då möjligt att skicka pulståg som innehåller 

kommandon till mottagarsystemet. De flesta protokoll innehåller en startpuls som talar om för mot-

tagaren att det kommer ett kommando.  

Det finns ingen generell standard för dessa protokoll, utan de flesta tillverkare har tagit fram sina 

egna protokoll, vilket gör att det finns dåligt med dokumentation exakt hur de olika protokollen är 

definierade. Den mesta dokumentationen som finns bygger på empiriska tester som har gjorts med 

olika fjärrkontroller. 

                                                           
4
 Wikipedia, Infrared, http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared, 2012-03-25 

5
 SB-projects, http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php, 2012-03-25 

6
 Datablad för IRM8601 

7
 SB-projects, http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php, 2012-03-25 
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Nedan beskriv de protokoll som har undersöks under projektets gång. Dessa är även de vanligaste 

protokollen. 

2.3.1 NEC-protokollet8 

NEC-protokollet är ett protokoll utvecklat av det japanska elektronik företaget NEC9. Kallas även för 

det japanska protokollet. Detta verkar vara ett utbrett protokoll då de flesta av dem fjärrkontroller 

(5st.) som testades under arbetets gång implementerade NEC-protokollet eller en variant av NEC 

protokollet. 

Pulståget börjar med en startsignal som består av en 9 ms lång bärvågspuls följt av en 4,5 ms lång 

paus. Sedan kommer en 8 bitar lång adress följt av samma adress inverterad. Efter detta kommer ett 

kommando på 8 bitar följt av samma kommando inverterat (se Figur 1). Anledningen till att adressen 

och kommandot sänds inverterat är för att kunna implementera en felkontroll i mottagaren. 

 

Figur 1 Pulståg från NEC-protokollet 

Moduleringen av bärvågen för att särskilja de logiska bitarna sker genom att den totala pulslängden 

varieras. Båda består av först en 560 µs lång bärvågspuls följt av en olika lång paus. För en etta är 

totala pulslängden 2,25 ms och för en nolla är totala pulslängden 1,125 ms (se Figur 2). 

 

Figur 2 Pulslängder för logiska bitar i NEC-protokollet 

När hela pulståget har skickats och knappen på fjärrkontrollen hålls intryckt skickas upprepnings-

kommandon med 110 ms mellanrum. Upprepningskommandot består av en 9 ms lång bärvågspuls, 

2,25 ms paus och en till 560 µs lång bärvågspuls (se Figur 3). 

 

Figur 3 NEC-protokollets upprepningskommandon 

                                                           
8
 SB-projects, http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php, 2012-03-25 

9
 Wikipedia, NEC, http://en.wikipedia.org/wiki/NEC, 2012-03-25 



 
 

4 
 

2.3.2 Extended NEC-protokollet10 

Extended NEC-protokollet fungerar på samma sätt som NEC-protokollet förutom att den inverterade 

adressen har tagits bort och istället har man en 16 bitars adress (se Figur 4). Detta innebär sämre 

tillförlitlighet men protokollet kan användas till många flera mottagare. 

 

Figur 4 Pulståg från extended NEC-protokollet 

2.3.3 RC-5-protokollet11 

RC-5-protokollet utvecklades av Philips under senare delen av 1980-talet. Detta är det andra stora 

protokollet som många olika tillverkare använder sig av i hela världen.12 Protokollet använder så kal-

lad Manchesterkodning för att definiera de logiska bitarna, vilket innebär att ettor och nollor tar lika 

lång tid att överföra. 

Pulståget inleds med två startbitar som alltid är 1:or. Efter dessa kommer en växlingsbit som inverte-

ras varje gång en knapp trycks ner, för att mottagaren ska kunna veta att om en knapp hålls nere 

eller trycks ner upprepade gånger. Sedan följer en 5 bitar lång adress och ett 6 bitar långt kommando 

(se Figur 5). 

 

Figur 5 Pulståget från RC-5-protokollet 

Moduleringen sker med Manchesterkodning där den totala pulstiden för ettor och nollor är lika 

långa, 1,778 ms. En nolla är definierad som 889 µs bärvågspuls följt av 889 µs paus. En etta är defini-

erad som 889 µs paus följt av 889 µs bärvågspuls (se Figur 6). 

 

Figur 6 Pulslängder för logiska bitar i RC-5-protokollet 

                                                           
10

 SB-projects, http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php, 2012-03-25 
11

 SB-projects, http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.php, 2012-03-25 
12

 Wikipedia, RC-5, http://en.wikipedia.org/wiki/RC-5, 2012-03-25 
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När hela pulståget har sänts så upprepas det varje 114 ms med bibehållen växlingsbit. 

2.3.4 Andra protokoll 

Utöver de protokoll som redan har beskrivits och, som verkar var de mest utbredda, finns det en stor 

mängd andra protokoll. Många elektroniktillverkare har valt att utveckla sina egna protokoll. En stor 

fördel med att ha sitt eget protokoll är att risken att apparater från olika tillverkare börjar styra 

varandra minskar och det är lättare att ha kontroll på adresserna för de olika apparaterna.  

3 Utvecklingshjälpmedel 
För att ta fram en prototyp till en universalfjärrkontroll användes några olika hjälpmedel för utveckl-

ing. Dessa bestod av både hårdvara och mjukvara. De flesta av hjälpmedlen är specifika för tillverka-

ren Atmels mikrokontroller.  

3.1 STK-500 
STK-500 är Atmels egna utvecklingskort som används för att programmera mikrokontrollers via en 

utvecklingsmiljö på en dator. På kortet finns tillgång till alla portar på processorn samt 8 st. knappar 

och 8 st. lysdioder. Det går även att använda kortet som programmerare för externa processorer.  

3.2 Breadboard 
En breadboard används för att snabbt kunna bygga upp och testa en elektrisk krets utan att behöva 

löda.  

3.3 JTAGICE mkii 
JTAGICE mkii är ett av Atmels egna debuggingverktyg som kan användas för att programmera och 

debugga en mikrokontroller. Med hjälp av debuggingfunktionaliteten går det att pausa ett program 

som körs på processorn och kolla variabelvärden och register. Det går även att sätta breakpoints i 

programkoden vid vilka programmet pausas.  

3.4 AVR Studio 5.1 
AVR Studio 5.1 är Atmels utvecklingsverktyg på datorn där koden för programvaran skrivs och kompi-

leras. Programmet sköter även kommunikationen med debuggern eller programmeraren när mikro-

kontrollern ska programmeras eller debuggas. Med en inbyggd simulator går det att simulera och 

debugga körningen på en mikro-kontroller utan att ha tillgång till en fysisk sådan. 

3.5 Fluke 123 scopemeter 
Fluke 123 scopemeter är en digital scopemeter som kan mäta det mesta i elektriska kretsar. Mycket 

användbar för att kontrollera hur signaler ser ut över tiden, då det går att pausa under mätningen av 

en signal och på så sätt se hur signalen ser ut. 
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4 Utförande 
För att bli bekant med de olika komponenterna kopplades IR lysdioden och IR mottagaren upp på en 

breadboard som sedan kopplades till en ATmega16 på ett STK-500 kort. Utsignalen från mottagaren 

kopplades även in till en Fluke 123 scopemeter för att kontrollera hur pulståget, från de fjärrkontrol-

ler som fanns att tillgå, såg ut (se Figur 7). 

 

Figur 7 Pulståget från en Creative RM-1000 fjärrkontroll men extended NEC-protokoll sett på en Fluke 123 scopemeter 

4.1 Hårdvara 
De komponenter som användes till fjärrkontollen var relativt få och enkla. För IR kommunikationen 

användes en IR lysdiod och en IR mottagare. Styrningen av IR kommunikationen utfördes av en 

mikrokontroller. Utöver dessa komponenter användes en spänningsregulator, för att få rätt spänning 

till processorn, 5 st. knappar, en switch, en grön status lysdiod samt en del motstånd och kondensa-

torer. 

4.1.1 Mikrokontroller, ATmega16 och ATmega644 

ATmega16 och ATmega644 är båda mikrokontrollers från Atmel. Båda har 40 st. pinnar varav 32 st. 

kan användas för I/O, 2 st. 8-bitars timers och en 16-bitars timer, samt en högsta intern klockfrekvens 

på 8 MHz. De största skillnaderna på dessa mikrokontrollers är storleken på de inbyggda minnena, 

samt den högsta externa klockfrekvens de klarar av. 

ATmega16 användes i den inledande fasen av projektet för att ta emot och skicka IR signalerna. När 

signalerna senare skulle lagras i den inbyggda EEPROMen räckte inte det 512 byte stora minnet på 

ATmega16, därför byttes denna ut till ATmega644 som har 2048 byte EEPROM. 

4.1.2 IR lysdiod och IR mottagare 

Som IR diod användes en IR333/S2 som har en våglängd på 940nm och en spridningsvinkel på 48°. 

Dioden klarar av en kontinuerlig ström på 100 mA och en maxström på 1A under 100 µs vid en duty 

cycle på 1 %. 

Mottageren är en IRM-8601S som reagerar på IR ljus med en frekvens på 38 kHz. Störst känslighet fås 

vid en våglängd på 940nm. Inspänningen till mottagaren är 5V. När mottagaren inte tar emot någon 

signal är utspänningen 5 V och när den tar emot en signal är utspänningen maximalt 0,5 V. 
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4.1.3 Spänningsregulator 

Spänningsregulatorn är en TS7805CI som reglerar en inspänning på 7 - 35 V till en utspänning på 4,8 - 

5,2 V.  

4.2 Prototypen 
Framtagandet av prototypen startade med i att komponenterna löddes fast på ett experimentkort 

(se Figur 8). Detta gav snabbt ett fristående system att arbeta med. För spänningsmatningen finns en 

anslutning avsedd att ansluta ett 9 V batteri till, då spänningsregulatorn kräver minst 7 V för att 

kunna leverera 5 V. Det kan dock fungera med lägre spänning eftersom processorn klarar av spän-

ningsnivåer ner till 2,7 V. Lägre spänningsnivåer än 5 V kan leda till att klockfrekvensen blir lägre, 

vilket kan göra att bärvågen inte blir exakt 38 kHz. Dessutom är IR mottagaren beroende av en spän-

ningsnivå runt 5 V, vilket betyder att det rekommenderas att ha en inspänningsmatning som är större 

än 7 V. 

 

Figur 8. Prototyp av fjärrkontroll på ett experimentkort 

 

Fjärrkontrollen har 5 st. programmerbara knappar som är tänkta att användas som på/av, volym upp, 

volym ner, kanal upp, kanal ner (se Figur 9). Knapparna går att använda till vilken funktion som helst 

men placeringen av dem på fjärrkontrollen har gjorts med detta ändamål i åtanke. Programmerings-

knappen har två lägen, ett för att programmera den knapp som trycks in och ett för att sända från 

den knapp som trycks in. Det läge som syns i Figur 9 är programmeringsläget. 
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Figur 9 Knapparnas tänkta funktion 

4.2.1 Kopplingsschema 

Kopplingsschemat för fjärrkontrollen är skapat med mjukvaran Multisim 11. De olika delsystemen har 

separerats för bättre läsbarhet (se Figur 10). 

 

Figur 10 Kopplingsschema över fjärrkontrollen 

Spänningsregulatorn och IR mottagaren har kopplats in enligt sina respektive datablad med resistan-

ser och kondensatorer, lysdioderna har seriekopplats med motstånd för att i statuslysdiodens fall 

inte få en för stor ström och i IR lysdiodens fall för att få en större ström som ger längre räckvidd. Till 
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JTAG-gränssnittet har endast de nödvändiga anslutningarna dragits samt reset-anslutningen.  Knap-

parna var tänkta att alla vara anslutna till PORTB men detta var inte möjligt då PB2 och PB3 inte gick 

att använda på grund av att AVCC inte var ansluten, vilket upptäcktes först senare. Knapparna är 

anslutna mellan jorden och respektive port på processorn och sedan har de interna pull-up-

motstånden aktiverats med hjälp av programvaran på mikrokontrollern. 

4.3 Programvara 
Mjukvaran till fjärrkontrollen är framtagen i programmeringsspråket C med hjälp av AVR Studio 5.1. 

Kompileringen av koden är gjord med den inbyggda kompilatorn i AVR Studio 5.1 som heter AVR-

GCC. Programmeringen av mikrokontrollern gjordes med en JTAGICE mkii eftersom detta gränssnitt 

var det som valts till prototypen. Det hade också varit fullt möjligt att programmera mikrokontrollern 

via något annat gränssnitt t.ex. med ISP via ett STK-500 kort.  

4.3.1 Inspelning av inkommande signal 

För att känna av när mottagaren tog emot en signal, kopplades mottagarens utgång till en så kallad 

extern interrupt på mikrokontrollern. På denna pinne kan processorn känna av om spänningsnivån 

går från en hög spänning till en låg eller vise versa. Mjukvaran fungerar på så sätt att när processorn 

får en extern interrupt startas timer1, som är en 16-bitars timer. Eftersom spänningsnivån från mot-

tagren är hög från början börjar programmet att lyssna efter en fallande flank. Varje gång det kom-

mer ett externt interrupt ändras vilken flank som interruptet reagerar på. Samtidigt läses timer1 av 

och nollställs. På detta sätt fås värden på hur långa pulserna i pulståget från fjärrkontrollen är. Dessa 

värden lagras efter varandra i en vektor som lagras i EEPROMen när hela pulståget är mottaget. För 

att avgöra om hela pulståget har tagits emot lyssnar programmet efter den långa paus som kommer 

mellan signaler eller efter den sista signalen genom att hela tiden ta medelvärdet av den nyss mot-

tagna paustiden med den förra och om det nya medelvärdet avviker med mer än en faktor 7 så har 

en paus kommit och mottagningen avbryts. 

4.3.2 Generering av bärvåg 

Vid genereringen av bärvågen ska IR lysdioden tändas och släckas med en frekvens på 38 kHz. För att 

uppnå detta används timer0 i CTC-läge (Clear Timer on Compare match) med ett interrupt aktiverat 

för när timern når sitt CTC-värde. När detta interrupt utförs tänds IR lysdiodenen om den var släckt 

eller släcks om den var tänd. Följande ekvation bestämmer vilket CTC-värde som krävs för att gene-

rera en bärvåg med en frekvens av 38 kHz, 

      
        

(       )   
   

Där          är processorns klockfrekvens,       är den efterstävade utfrekvensen,   är timerns pre-

scaler och       är det sökta CTC-värdet. Med en processorfrekvens på 8 MHz, en eftersträvad 

frekvens på 38kHz och en prescaler på 1 fås att       ska vara 209 då timern endast kan räkna med 

heltal. 

4.3.3 Sändning av inspelad signal 

När en inspelad signal ska sändas läser programmet in signalen från EEPROMen till en vektor. Ef-

tersom det externa interruptet som var kopplat till mottagaren var inställt på att reagera på en fal-

lande flank från början är det första värdet i vektorn en tidsperoid då signalen ska sändas. Detta be-

tyder att varannan position i vektorn kommer att vara tid som bärvågen ska sändas och varannan tid 
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som IR lysdioden ska vara släckt. För jämna vektorpositioner ska IR lysdioden sända och för ojämna 

vektorpositioner ska den vara släckt. För att räkna tiden som IR lysdioden ska sända respektive vara 

släckt används timer1 i CTC-läge. Varje gång ett värde hämtas i vektorn sätts CTC-värdet för timer1 

till detta, samtidigt som genereringen av bärvågen sätts på eller av, beroende på om vektorposition-

en var jämn eller ojämn.  

4.3.4 Lagring av signaler i EEPROM 

För att inte behöva spela in fjärrkontrollen varje gång den slås på, sparas vektorerna för de olika 

knapparna i den inbyggda EEPROMen. Varje vektor består av 100 st. unsigned int vilka är 2 byte var. 

Detta betyder att lagringsutrymmet för alla knapparna kommer uppgå till 1000 byte. 

4.3.5 Flödesscheman 

Flödesschemen är uppdelade i fem olika scheman, ett för huvudprogrammet, ett för mottagnings 

logiken, ett för sändlogiken, ett för knapptryckning med avsikt för att sända samt ett för knapptryck 

med avsikt för att programmera. 

I huvudprogrammet är de olika interruptfunktionerna definierade med sina respektive interruptvek-

torer. Här har även de globala variabler som behövs definierats. Första gången programmet körs 

initieras de register som behövs. När inget interrupt utförs ligger programmet i en evighetsslinga och 

lyssnar efter knapptryckningar som har för avsikt att sända från en knapp eller att programmera en 

knapp (se Figur 11). 

 

Figur 11 Flödesschema över huvudprogrammet 

När huvudprogrammet får en instruktion om att programmera en knapp, utförs följande funktion 

som ställer in mikrokontrollern för att kunna ta emot ett pulståg från mottagaren och lagra det, på 

en för varje knapp, förutbestämd position i EEPROMen (se Figur 12). 
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Figur 12 Flödesschema för knapptryck med avsikt att programmera en knapp 

När mikrokontrollern tar emot ett pulståg utförs det genom att varje gång som ett externt interrupt 0 

sker lagras det föregående timer1-värdet i en vektor som sedan lagras i EEPROMen (se Figur 13). 

 

Figur 13 Flödesschema för det interrupt som utför när ett pulståg tas emot 

När användaren trycker på en knapp med avsikt för att sända kommer programmet att kontrollera 

att ett pulståg inte redan sänds samt att det finns ett pulståg att sända för den nedtryckta knappen. 

Sedan sätts timer1 på för att räkna det första värdet i vektorn (se Figur 14 ). 
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Figur 14 Flödesschema för knapptryck med avsikt att sända ett pulståg 

Sändningen sker från ett interrupt som är kopplat till timer1. Detta utförs då timer1 har räknat till ett 

givet värde. När detta interrupt utförs kontrollerar programmet om den nuvarande vektorpositionen 

är jämn eller ojämn och sätter på, respektive stänger av, bärvågen för nästa sändning. Om värdet 

som ska sändas är noll eller om vektorn har stegats igenom avbryts sändningen (se Figur 15). 

 

Figur 15 Flödesschema för det interrupt som utförs när ett pulståg sänds 

4.4 Erfarenheter 
En av de största erfarenheterna med projektet har varit förståelsen av hur en bärvåg används för att 

skydda kommunikationen i ett medium som innehåller mycket störningar. Infraröd strålning finns ju 

nästan överallt med olika frekvenser och intensitet. Det var även en bra erfarenhet att förstå hur 
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olika protokoll kan implementeras och användas för överföring av data utan någon fysisk förbindelse. 

Projektet har också givit mycket erfarenhet av den mikrokontroller som använts, om hur olika timers 

och externa interrupt som finns att tillgå fungerar och används. Det var också en utmaning när ett 

stand alone-system skulle tas fram. När processorn inte längre kördes från utvecklingskortet STK-500 

fanns inte längre tryggheten i att alla pinnar på processorn var anslutna på rätt sätt. Till exempel tog 

det ganska lång tid att inse att reset-pinnen måste vara ansluten till spänningsmatningen och att 

även AVCC-pinnen måste anslutas till spänningsmatningen för att PORTA och delar av PORTB skulle 

gå att använda överhuvudtaget. Stort fokus har även legat på att ta fram programvara för mikrokon-

trollern så att denna ska kunna känna av när ett pulståg kommer, mäta hur långa de olika pulserna 

är, samt lagra och spela upp dessa igen. Mycket av tiden för programmeringen har lagts på hante-

ringen av de olika timers som använts. 

5 Resultat 
Resultatet är en universalfjärrkontroll som har testats att styra en TV och digitalbox av märket Sams-

ung med en variant av NEC-protokollet, ett ljudsystem av märket Logitech med NEC-protokollet, en 

stereo av märket Phillips med RC-5-protokollet och en stereo av märket Gear4 även denna med NEC-

protokollet. En fjärrkontroll av märket Creative med extended NEC-protokoll har även samplats och 

kontrollerats via en Fluke 123 att pulstågen stämmer överens.   

6 Diskussion 
Den största fördelen med denna fjärrkontroll är att den kan hantera flera olika protokoll utan att ha 

specifik programvara för dessa protokoll. Den implementerar istället en generell programvara som 

teoretiskt ska kunna hantera alla protokoll. En av de svagheter som finns i programvaran är att om 

pulståget är väldigt långt kommer fjärrkontrollen inte att kunna spela in hela pulståget, då vektorn 

som pulståget lagras i har en begränsning på 100 positioner. Detta har dock varit mer än nog för de 

protokoll som har testats och därför har bedömningen gjorts att det räcker med 100 positioner i vek-

torn. Det har till och med varit så att för de protokoll som har korta kommandon som upprepas har 

pulståget spelats in för många gånger och därför har sedan en uppspelning resulterat i att motta-

garen har utfört kommandot två gånger, t.ex. höjt volymen två steg istället för ett. Detta löstes ge-

nom att implementera en funktion som känner av en paus och avbryter inspelningen efter denna. 

Lagringen av vektorerna kan också ses som en nackdel då detta tar stor plats i det interna minnet, 

som är begränsat, vilket gör att möjligheten att lägga till fler knappar är begränsad. Vissa protokoll 

sänder olika saker när användaren trycker på knappar upprepade gånger. All sådan funktionalitet går 

tyvärr förlorad när signalen spelas in på detta sätt. Det skulle gå att lösa genom att användaren får 

spela in två knapptryckningar och sedan skickas dessa om vartannat, men det skulle ta upp dubbelt 

så mycket minne. 

En annan nackdel är att räckvidden endast är 2,5 m på grund av att IR lysdioden drivs direkt av 

mikroprocessorn som endast kan leverera 40 mA per pinne. Detta skulle kunna lösas genom att IR 

lydioden istället drivs av en transistor som i sin tur styrs av mikrokontrollern. Då skulle en större 

ström kunna levereras till IR lysdioden.  

En annan förbättring skulle vara att sänka spänningsnivån för kretsen till 3 V vilket innebär att två 

AA/AAA batterier skulle kunna användas istället, vilket är smidigare än ett 9 V batteri. Då går det 
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även att ta bort spänningsregulatorn som bidrar till strömförbrukningen. Mikrokontrollern behöver 

inte bytas ut då den klarar spänningsnivåer ner till 2,7 V. För att ytterligare minska strömförbruk-

ningen, och ta bort behovet att bryta strömmen när fjärrkontrollen inte används, kan processorns 

funktioner för strömsparning användas. När dessa används sätts processorn i ett sovläge där den 

drar mycket lite ström och som den väcks ifrån när något yttre sker, t.ex. en knapptryckning. Utök-

ning av knappar är en nödvändig förbättring för att göra fjärrkontrollen mer användbar, till detta 

skulle även ett plasthölje bidra till att öka användarupplevelsen. Ökningen av antal knappar innebär 

att ett externt minne skulle behövas för att kunna lagra fler pulståg. 
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8 Bilagor 

8.1 Använda portpinnar på AVR Atmega644 
 

Portpinne Ingång/Utgång Användning 

PB0 Utgång Status LED 

PB1 Ingång Knapp 1: Programmering 

PB4 Ingång Knapp 4: Kanal upp 

PB5 Ingång Knapp 5: Kanal ner 

PB6 Ingång Knapp 6: Volym ner 

RST - Reset 5V 

VCC - Spänningsmatning 5V 

GND1 - Jord 

PD2 Ingång Extern interrupt 0  
från IR mottagare 

PD3 Ingång Knapp 3: Volym upp 

PD4 Ingång Knapp 2: Av/På 

PD7 Utgång IR LED 

PC2 - JTAG gränssnitt 

PC3 - JTAG gränssnitt 

PC4 - JTAG gränssnitt 

PC5 - JTAG gränssnitt 

GND - Jord 

 

8.2 Programkod 

8.2.1 remote.h 
/* 
 * remote.h 
 * 
 * Created: 2012-03-19 16:01:03 
 *  Author: antonlag 
 */  
 
 
#ifndef REMOTE_H 
#define REMOTE_H 
 
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz 
#define SW2_AND_NOT_SW1 (((~PIND)&(1 << 4)) == (1 << 4)) && (((~PINB)&(1 << 1)) != (1 
<< 1)) // Switch 2 && !Switch 1 
#define SW2_AND_SW1 (((~PIND)&(1 << 4)) == (1 << 4)) && (((~PINB)&(1 << 1)) == (1 
<< 1)) // Switch 2 && Switch 1 
#define SW3_AND_NOT_SW1 (((~PIND)&(1 << 3)) == (1 << 3)) && (((~PINB)&(1 << 1)) != (1 
<< 1)) // Switch 3 && !Switch 1 
#define SW3_AND_SW1 (((~PIND)&(1 << 3)) == (1 << 3)) && (((~PINB)&(1 << 1)) == (1 
<< 1)) // Switch 3 && Switch 1 
#define SW4_AND_NOT_SW1 (((~PINB)&(1 << 4)) == (1 << 4)) && (((~PINB)&(1 << 1)) != (1 
<< 1)) // Switch 4 && !Switch 1 
#define SW4_AND_SW1 (((~PINB)&(1 << 4)) == (1 << 4)) && (((~PINB)&(1 << 1)) == (1 
<< 1)) // Switch 4 && Switch 1 



 
 

 
 

#define SW5_AND_NOT_SW1 (((~PINB)&(1 << 5)) == (1 << 5)) && (((~PINB)&(1 << 1)) != (1 
<< 1)) // Switch 5 && !Switch 1 
#define SW5_AND_SW1 (((~PINB)&(1 << 5)) == (1 << 5)) && (((~PINB)&(1 << 1)) == (1 
<< 1)) // Switch 5 && Switch 1 
#define SW6_AND_NOT_SW1 (((~PINB)&(1 << 6)) == (1 << 6)) && (((~PINB)&(1 << 1)) != (1 
<< 1)) // Switch 6 && !Switch 1 
#define SW6_AND_SW1 (((~PINB)&(1 << 6)) == (1 << 6)) && (((~PINB)&(1 << 1)) == (1 
<< 1)) // Switch 6 && Switch 1 
#define VECTOR_LENGTH 100 
 
void readSignal(int *j, unsigned int timevalue, int **time, int eeprom_address, un-
signed int *mean_quiet); 
 
void sendSignal(int *i, int **send); 
 
void toggleLEDS(); 
 
void initRegisters(); 
 
void LEDSoff(); 
 
void buttonSend(int *i, int eeprom_address, int **send); 
 
void buttonProg(int *j, int *eeprom_addr, int time1, int **time); 
 
#endif /* REMOTE_H */ 

8.2.2 remote.c 
/* 
* remote.c 
* 
* Created: 2012-03-19 16:01:28 
*  Author: antonlag 
*/  
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <string.h> 
#include "remote.h" 
 
void readSignal(int *j, unsigned int timevalue, int **time, int eeprom_address, un-
signed int *mean_quiet) 
{ 
unsigned int old_mean_quiet = (*mean_quiet); 
  
if (((*j) < VECTOR_LENGTH) && (timevalue != 0)) 
{ 
time[(*j)] = timevalue; 
PORTB ^= (1 << 0); // Toggle LED 
   
if(((*j) % 2) == 1) // If j is not even, i.o.w. the signal is off 
{ 
if ((*mean_quiet == 0)) 
{ 
(*mean_quiet) = (*mean_quiet) + timevalue; 
} 
else 
{ 
(*mean_quiet) = ((*mean_quiet) + timevalue) / 2; 



 
 

 
 

} 
} 
   
if(((*j) > 30) && ((*mean_quiet) > (old_mean_quiet * 4))) 
{ 
EIMSK &= ~(1 << INT0); // Disable ExtInt0 
cli(); 
eeprom_write_block(( const void *) time, (void *)eeprom_address, 2*VECTOR_LENGTH); 
sei(); 
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)); // Stop timer1 
} 
   
(*j)++; 
}  
  
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)); // Stop timer1 
TCNT1 = 0;    // Set timer1 value to 0 
EICRA ^= (1 << ISC00); // Toggle rising/falling 
TCCR1B |= (1 << CS11); // Start timer1 with prescaler Fcpu/8 
if((*j) == VECTOR_LENGTH) 
{ 
EIMSK &= ~(1 << INT0); // Disable ExtInt0 
cli(); 
eeprom_write_block(( const void *) time, (void *)eeprom_address, 2*VECTOR_LENGTH); 
sei(); 
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)); // Stop timer1 
} 
} 
 
void sendSignal(int *i, int **send) 
{ 
if(((*i) <= (VECTOR_LENGTH-1)) && (send[(*i)] != 0)) 
{ 
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)); // Stop timer1 
TCNT1 = 0;   // Set timer1 value to 0 
   
if(((*i) % 2) == 0) // If i is even 
{ 
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Enable CTC interrupt for timer0 
TCCR0B |= ((1 << CS00)); // Start timer0 with prescaler Fcpu/1  
} 
else if(((*i) % 2) == 1) // If i is not even 
{ 
TCCR0B &= ~((1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02)); // Stop timer0 
TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0A); // Disable CTC interrupt for timer0 
PORTD |= (1<<7); // Turn off IR-LED  
} 
OCR1A = send[(*i)]; 
(*i)++; 
TCCR1B |= (1 << CS11); // Start timer1 with prescaler Fcpu/8 
} 
else if (((*i) > (VECTOR_LENGTH-1)) || (send[(*i)] == 0)) 
{ 
TCCR0B &= ~((1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02)); // Stop timer0
  
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)); // Stop timer1 
(*i) = 0; 
PORTD |= (1<<7); // Turn off IR-LED 
PORTB |= (1 << 0); // Turn off LED 
TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0A); // Disable CTC interrupt for timer0 
TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A); // Disable CTC interrupt for compare match output 
A on timer1 



 
 

 
 

PORTB |= (1 << 0); // Turn off LED 
_delay_ms(100); 
} 
} 
 
void toggleLEDS() 
{ 
PORTB ^= (1 << 0); // Toggle LED 
PORTD ^= (1 << 7); // Toggle IR-LED  
} 
 
void initRegisters() 
{ 
DDRD &= ~(1 << 2); // Set port D2 as input for ExtInt0 
DDRB |= (1 << 0); // Output LED 
DDRD |= (1 << 7); // Output IR-LED 
 
DDRB &= ~(1 << 1); // Input switch 1 
PORTB |= (1 << 1); // Pull-up switch 1 
DDRD &= ~(1 << 4); // Input switch 2 
PORTD |= (1 << 4); // Pull-up switch 2 
DDRD &= ~(1 << 3); // Input switch 3  
PORTD |= (1 << 3); // Pull-up switch 3  
DDRB &= ~(1 << 4); // Input switch 4 
PORTB |= (1 << 4); // Pull-up switch 4 
DDRB &= ~(1 << 5); // Input switch 5 
PORTB |= (1 << 5); // Pull-up switch 5 
DDRB &= ~(1 << 6); // Input switch 6 
PORTB |= (1 << 6); // Pull-up switch 6 
  
// Setup timer0 for 38Khz output signal  
TCCR0A |= (1 << WGM01); // Configure timer0 for CTC mode  
OCR0A   = 209;   // Set CTC compare value to generate 
~38kHz at 8MHz AVR clock, with a prescaler of 1  
// END Setup timer0 
  
sei(); // Enable global interrupts 
} 
 
void LEDSoff() 
{ 
PORTB |= (1 << 0); // Turn off LED 
PORTD |= (1 << 7); // Turn off IR-LED 
} 
 
void buttonSend(int *i, int eeprom_address, int **send) 
{ 
EIMSK &= ~(1 << INT0); // Disable ExtInt0 while sending 
  
if ((*i) == 0) 
{ 
cli(); 
eeprom_read_block((void *) send, ( const void *) eeprom_address, 2*VECTOR_LENGTH); 
sei(); 
}   
    
if (((*i) == 0) && (send[(*i)] != 0)) 
{ 
// Do first count  
OCR1A = send[(*i)]; 
 
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Enable CTC interrupt for timer0 



 
 

 
 

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Enable CTC interrupt for compare match output A on timer1 
TCCR1B |= (1 << WGM12);  // CTC mode with OCR1A as TOP value 
TCCR1B |= (1 << CS11);  // Start timer1 with prescaler Fcpu/8 
TCCR0B |= ((1 << CS00)); // Start timer0 with prescaler Fcpu/1 
} 
} 
 
void buttonProg(int *j, int *eeprom_addr, int eeprom_time, int **time) 
{ 
PORTB &= ~(1 << 0); // Turn on LED 
(*eeprom_addr) = eeprom_time; 
memset(time, 0, sizeof(time)); // Reset the vector to 0 
    
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)); // Stop timer1 
TCCR0B &= ~((1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02)); // Stop timer0 
TCCR1B &= ~(1 << WGM12); // Turn off CTC mode with OCR1A as TOP value 
TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0A); // Disable CTC interrupt for timer0 
TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A); // Disable CTC interrupt for compare match output A on tim-
er1 
(*j) = 0; 
TCNT1 = 0; 
EIMSK |= (1 << INT0); // Enable ExtInt0 while receiving 
EICRA |= (1 << ISC01); // Trigger on falling edge  
} 

8.2.3 main.c 
/* 
* main.c 
* 
* Created: 2012-03-12 15:48:36 
*  Author: antonlag 
*/  
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <string.h> 
#include "remote.h" 
 
volatile unsigned int i = 0; 
volatile unsigned int j = 0; 
volatile unsigned int eeprom_addr; 
volatile unsigned int time[VECTOR_LENGTH]; 
volatile unsigned int send[VECTOR_LENGTH]; 
volatile unsigned int mean_quiet = 0; 
 
unsigned int EEMEM time1[VECTOR_LENGTH]; 
unsigned int EEMEM time2[VECTOR_LENGTH]; 
unsigned int EEMEM time3[VECTOR_LENGTH]; 
unsigned int EEMEM time4[VECTOR_LENGTH]; 
unsigned int EEMEM time5[VECTOR_LENGTH]; 
 
ISR(INT0_vect) 
{  
readSignal(&j, TCNT1, &time, eeprom_addr, &mean_quiet); 
} 
 
 
ISR(TIMER1_COMPA_vect)  
{  



 
 

 
 

sendSignal(&i, &send); 
} 
 
 
ISR(TIMER0_COMPA_vect)  
{ 
toggleLEDS(); 
} 
 
 
int main(void) 
{  
  
initRegisters(); 
  
while(1) 
{  
LEDSoff(); // Turn LEDs off 
   
/*  
*  START SWITCH 2 
*/ 
if (SW2_AND_NOT_SW1) // Switch 2 && !Switch 1 
{ 
buttonSend(&i, &time1, &send); 
}  
   
if (SW2_AND_SW1) // Switch 2 && Switch 1 
{  
buttonProg(&j, &eeprom_addr, &time1, &time); 
}  
/*  
*  END SWITCH 2 
*/ 
   
/*  
*  START SWITCH 3 
*/ 
if (SW3_AND_NOT_SW1) // Switch 3 && !Switch 1 
{ 
buttonSend(&i, &time2, &send); 
}  
   
if (SW3_AND_SW1) // Switch 3 && Switch 1 
{  
buttonProg(&j, &eeprom_addr, &time2, &time); 
} 
/*  
*  END SWITCH 3 
*/  
   
/*  
*  START SWITCH 4 
*/ 
if (SW4_AND_NOT_SW1) // Switch 4 && !Switch 1 
{ 
buttonSend(&i, &time3, &send); 
}  
   
if (SW4_AND_SW1) // Switch 4 && Switch 1 
{  
buttonProg(&j, &eeprom_addr, &time3, &time); 



 
 

 
 

} 
/*  
*  END SWITCH 4 
*/ 
   
/*  
*  START SWITCH 5 
*/ 
if (SW5_AND_NOT_SW1) // Switch 5 && !Switch 1 
{ 
buttonSend(&i, &time4, &send); 
}  
   
   
   
if (SW5_AND_SW1) // Switch 5 && Switch 1 
{  
buttonProg(&j, &eeprom_addr, &time4, &time); 
} 
/*  
*  END SWITCH 5 
*/ 
   
/*  
*  START SWITCH 6 
*/ 
if (SW6_AND_NOT_SW1) // Switch 6 && !Switch 1 
{ 
buttonSend(&i, &time5, &send); 
}  
   
if (SW6_AND_SW1) // Switch 6 && Switch 1 
{  
buttonProg(&j, &eeprom_addr, &time5, &time); 
} 
/*  
*  END SWITCH 6 
*/ 
} 
} 
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Abstract 

Touch screens is on great forward march in today’s society, they offer an interactive way to 

communicate with the user in a way so that people of all ages and levels of knowledge about 

technology can easily understand the endless number of different applications today’s 

technology can offer.  

This project is about a deeper understanding in LCD modules and pressure sensors, where LCD 

stands for Liquid Crystal Display. The LCD that was used in this project was an EA Dogm128x-6 

with associated pressure sensor EA Touch128-1. The project deals with background information 

and detailed analyzes of LCD’s and various types of pressure sensors, the type of pressure 

sensor used in this project was of the resistive type. The project also includes a prototype build 

of a standalone touch screen module, with an accompanying example of one of its all 

applications. The example is a calculator that uses the pressure sensor for input information. A 

program library has also been written where the most important features have been included, 

so that the finished module can easily be reprogrammed into perform customized applications. 

 

Sammanfattning 

Pekskärmar är något som är på stor framåtmarsch i dagens samhälle, de erbjuder ett interaktivt 

sätt att kommunicera med användaren, på ett sätt så att människor i alla åldrar och med olika 

nivåer med kunskap om teknik, lätt kan förstå de oändligt många olika tillämpningar som 

dagens teknologi kan erbjuda. 

Detta projekt är en fördjupelse i LCD moduler och pekskärmer, där LCD står Liquid Crystal 

Display. För detta projekt användes LCD:n EA Dogm128x-6 med tillhörande pekskärm EA 

Touch128-1. Projektet tar upp bakgrundsfakta och ingående tekniska analyser av LCD:er och 

olika typer av pekskärmer, den typ av pekskärm som användes i detta projekt var av resestiv 

typ. I projektet ingår också ett prototypbygge av en fristående pekskärms modul, med ett 

tillhörande exempel på ett av dess alla användningsområden, exemplet är en miniräknare som 

använder sig av peksärmen för indata information. Även ett programbibliotek har skrivits där de 

allra viktigaste funktionerna finns inkluderade, så att den färdiga modulen lätt kan 

omprogrameras till att utföra kontoriserade applikationer. 
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Inledning 

I dagens samhälle blir pekskärmar bara vanligare och vanligare, nästan alla nya mobiltelefoner 

använder sig av någon slags typ av pekskärm. Det har även kommit laptops som använder sig av 

denna teknik, och en helt ny gren av datorer, de så kallade pads som baserar sig enbart på en 

pekskärm. Pekskärmar smyger sig nu in i till alla användningsområden, till och med i 

supermarkets dyker de upp, där man kan både välja saker att handla och betala sina plockade 

varor med. 

 Att använda peksärmar ger användaren ett interaktivt sätt att göra komplicerade uppgifter till 

enkla, genom att låta skärmen på ett intuitivt sätt anpassas till applikation, så att användaren 

kan förstå hur hen ska trycka för uppgiften. 

Detta projekt går igenom bakomliggande och djupare analyser av LCD:er och pekskärmer, och 

hur en fristående modul byggs upp från grunden. För att göra detta, så användes AVR-studio för 

att skriva ett programbibliotek innehållandes de allra viktigaste funktionera för att kunna bygga 

upp olika slags applikationer som den färdiga modulen kan använda sig av. Till själva 

programeringen av mikrokontrollen som i det här projektet var en Atmega644, användes ett 

STK-500 kort.  

Själva displayen är en EA Dogm128x-6 med 128x64 pixlar, x:et i Dogm128x-6 byts ut beroende 

för vilken typ av modell det är, det vill säga vilken bakgrundsfärg och textfärg displayen har se 

datablad dogm128x-6(1). Pekskärmen är en EATouch128-1(1) som är anpassad till just denna 

display. 

Som ett exempel på ett av de alla användningsområden som en pekskärm kan användas till 

skrevs ett program som simulerar en miniräknare. Där indata för talen och vilken operation som 

önskas utföras skrivs ut på displayen. Sedan får använderen trycka på pekskärmen, som läser av 

vilken koordinat trycket sker på. Mikrokontrollen läser då av vad som ska göras. 

Målen med projektet var att få en djupare förståelse för peksärmar, skriva ett kompakt 

bibliotek då utrymme med minne på mikrokontrollen är av betydelse, med funktioner som lätt 

kan användas till olika kustomiserade applikationer. Sedan med insamlad kunskap bygga en 

kompakt fristående pekskärmsmodul. 
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Teoretisk fördjupning 

Historia för LCD 

LCD som står för Liquid Crystal Display, displayerna innehåller som namnet säger flytande 

kristaller. Flytande kristaller upptäckes redan 1881 då Friedrich Reinitzer extraherade kolesterol 

från morötter. Men det var inte förrän 1962 då Richard Williams som anses vara en av 

uppfinnarna till LCD:er upptäckte att flytande kristaller hade elektriska egenskaper. Han tog då 

och skapade ett randigt mönster i en tunn film av flytande kristaller, då spänning tillfördes 

filmen bildades elektro hydrodynamisk instabilitet. Mellan 1964 och 1968 arbetade George 

Heilmeier, Louis Zanoni och Lucioan Barton med detta fenomen och tog fram en metod för att 

elektriskt kontrolera det reflekterande ljuset från en film av flytande kristaller, och då LCD:er 

grundar sig på hur ljus reflekteras så var LCD:n född, och är idag en multimiljon industri(2). 

Hur LCD fungerar 

LCD:er består dels av genomskinliga 

skivor som vardera har en polariserande 

film på dess yttersida, den polariserande 

filmen vrider det infallande ljuset    . 

Mellan glasskivorna finns den tunna 

filmen av de flytande kristallerna. 

Kristallerna mellan glasskivorna har 

placerats i separata celler, varje cell 

utgör då en fyrkantig pixel. 

Dessa celler är ordnade så att i vila, det 

vill säga utan spänningspåläggning 

tvingas kristallerna ligga twistade så att 

ljuset polariseras i detta skikt. Denna 

polarisering tillsammans med 

polariseringen från de yttre glasskivorna 

gör så att allt ljus blir fullständigt 

polariserad, så att inget ingett ljus tillåts 

att passera, därmed blir skärmen släckt. 

När det sker en spänningspåläggning 

vrider sig kristallerna så att 

polariseringen upphör. 

Om kristallerna är utan spänning 

kommer då inget av ljuset att nå fram till 

Figur 1: Principskiss över LCD med spänning. bakgrundsbelysning 

Figur 2: Principskiss över LCD utan spänning. Bakgrundsbelysning 
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betraktaren, som då uppfattar displayen som släckt. Det finns två olika varianter av att använda 

ljuset för att möjliggöra detta, den ena varianten tillåter omgivande ljus att reflektera tillbaka 

vid den bakre skivan som då har en reflektiv film bakom sig. Denna typ av display heter 

reflektiv. Den andra typen använder bakgrundsbelysning bakom den bakre skivan, denna typ är 

då transmetivr(3)(4). Då den reflektiva typen använder sig av omgivningens ljus fungerar den 

dåligt vid mörka miljöer då den inte har något ljus som kan reflekteras. Den transmetiva 

fungerar bra i mörka men inte fullt så bra i ljusa miljöer. Det finns då ett mellanting av de två 

typerna, som heter transflektiv somanvänder båda teknikerna(5). 

Varje enskild pixel kan adresseras och vridas enskilt, på så sätt kan bilder skapas. Displayer som 

tillåter kristallerna att vrida sig 90 grader kallas för twist nematic, displayer som tillåter en 

vridning på minst      upp till       kallas för super twist nematic. Den typ av displayer som är 

super twist nematic kan lättare vrida kristallerna, därmed behöver den inte lika hög 

spänningspåläggning, vilket i sin tur leder till att hastigheten för att byta adressering av pixlarna 

går snabbare så att uppdateringshastigeten ökas(3)(4). 

I färg LCD:er så uppgör varje pixel istället av tre 

celler med kristaller, varje enskild cell av de tre 

har antingen ett rött, grönt eller ett blått filter 

bakom sig. Genom att kombinera vilka celler som 

ska vara påslagna respektive avslagna går det att 

skapa alla färger för just denna pixel(6). 

 

 

 

 

Passiv LCD 

För passiva displayer ges en av glasskivorna rader och den andra kolummer av ett transparent 

elektriskt ledande material, dessa rader och kolummer är sammankopplade till integrerande 

kretsar. När vald pixel ska tändas läggs en spänning på rätt kolumn och en ground på 

motsvarande rad så att de korsar varandra, där utvald pixel befinner sig. När denna pixel får 

spänning på sig vrids kristallerna som befinner sig vid denna punkt så att pixeln blir 

opolariserad, och därmed tänd. En nackdel med denna metod är att uppdateringstiden för 

bilden som ska visas är långsam jämfört med aktiva displayer. Ofta blir det också dålig kontrast 

Figur 3: Princip för färg LCD 
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med passiva LCD:er då det är svårt att precist kontrolera spänningen, det blir så att runt 

liggande pixlar kan få en oönskad vridning(3)(5)(7). 

Aktiv LCD 

Till skillnad mot passiva displayer så har aktiva displayer en tunn film med transistorer och 

kondensatorer för varje enskild pixel, som kan tända pixlarna. När en pixel ska tändas sätts 

korrekt kolumn på, och en spänning läggs på, på rätt rad. Alla andra rader och kolummer är 

avstängda. Kondensatorn håller då kvar spänningen för pixeln så att, de andra pixlarna kan 

tändas på samma sätt, så att en bild hinner ritas upp. Denna metod ger bättre kontrast jämfört 

med passiva displayer, då de är snabbare på att uppdatera sig och ger en mindre påverkan på 

omliggande pixlar(3)(5)(7). 

Historia för touch screen 

Strax efter LCD:n hade tagits fram blev pekskärmen utvecklad av Doktor Sam Hurst som tyckte 

att hans elever var lata på att skriva in data och sökte därmed ett snabbare sätt, vilket var att 

använda sig av en pekskärm. Denna pekskärm var inte transparent som dagens pekskärmer. 

Men trots det ansågs den redan då vara av hög betydelse, något som dagens samhälle kan 

intyga. 1974 kom pekskärmen att se ut som den som ser ut idag. Det finns ett antal varianter av 

pekskärmer för den här typen av funktion. Den som kom 1974 använder sig av resistivitet, det 

är även den typ som är vanligast använd idag. En pekskärm är en skärm som är känslig för tryck, 

och används i vitt sprida användnings områden till exempel i bankomater och GPS:er. 

Pekskärmen anses idag vara en av de enklaste och mest intuitiva användargränssnitt som 

finns(8). 

Resistiv pekskärm 

En resistiv pekskärm består av två 

huvudlager båda dessa lager är 

transparenta, så att den bakomliggande 

displayen har möjlighet att synas igenom 

då pekskärmen ligger fastklistrad ovanpå 

själva displayen. Båda lagerna är elektriskt 

ledande, och separerade med ett litet 

mellanrum. För att hjälpa hålla 

mellanrumet finns det små korn mellan 

lagerna, vars uppgift är att trycka isär 

lagerna. De enskilda lagerytorna har sina 

ledande kontakter längs två av sina sidor. 

Ena av lagret har sina ledande kontakter 

längs långsidorna medans det motsatta Figur 4: Resestiv pekskärm 
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lagret har på kortsidorna istället, det är över dessa kontakter som det växlandes byts mellan att 

tillföra spänning och göra en mätning på. När pekskärmen sedan belastas med ett tryck så blir 

det kontakt mellan gapet för lagerna. Beroende på vart någonstans det blir kontakt så ändras 

resistansen. För att se vilken koordinat som blir nedtryckt, så mäts då spänningen över 

pekskärmen. Själva tryckpanelen fungerar alltså som en spänningsdelare. När x och y 

koordinaterna ska mätas, så appliceras det först spänning på kortsidorna, då kan y koordinaten 

mätas på någon av de resterande pinnarna som trycksenson har. För att mäta på x axeln läggs 

istället spänning över långsidorna. Med denna metod för att mäta koordinater så går det bara 

att mäta en axel i taget. För att mäta effektivt x-y kordinaten lägger mikrokontrollen snabbt en 

spänning på kortsidorna och gör en analog till digital omvandling som sedan tolkas som 

koordinaten y, snabbt därpå ändrar mikrokontrollen så att spänningen hamnar över långsidorna 

istället, och mäter på samma sätt x-axeln. 

Fördelarna med den resistiva typen är att den är billig och okänslig för vätska. Största nackdelen 

är att den försämrar kontrasten för displayen, då den tillför extra lager som kan reflektera bort 

ljus från displayen, den är även känslig för skarpa objekt som kan repa den relativt mjuka 

filmen(9)(10). 

På senare tid har det utvecklats resistiva pekskärmer som även kan mäta hur stort trycket är 

som belastar, det vill säga z koordinaten. Det finns flera användningsområden för den 

egenskapen, bland annat så kan det utnyttjas till olika spel och en hårdare tryckning på skärmen 

kan innebära att samma koordinat kan få flera betydelser beroende på hur hårt trycket är(5). 

Kapasetiv pekskärm 

en kapasetiv pekskärm har inte lager som den 

resistiva, istället har den en isolerande platta oftast 

gjord av glas, vilket kan ses som en fördel då man 

inte behöver klistra på den på den befintliga 

skärmen. Istället kan den användas direkt som en 

del av displayen. Denna isolerande platta blir sedan 

belagd med en transparent ledare. Tack vare att 

alla levande varelser är elektriskt ledande, så bildas 

det en förvrängning i det elektriska fältet på den 

belagda ytan. Varpå en sensor känner av om den 

nuddas av till exempel ett finger. Detta leder till att 

användaren aldrig behöver trycka lika hårt som på 

en resistiv skärm. En nackdel med detta är att 

sensorn inte märker av om användaren bär 

handskar som då isolerar fingret från skärmen. 
Figur 5: Kapasetiv pekskärm 
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Förvrängningen i det elektriska fältet mäts som en förändring i kapacitansen som motsvarar en 

koordinat. Den största fördelen med kapasetiva är att den klarar av multi touch och 

sveprörelser mycket bättre än den resistiva(9)(10).  

Projektet 

Utvecklingshjälpmedel 

AVR studio-5 tillsammans med dess kompilator AVR gcc har använts för att skriva och kompilera 

C koden som behövs för att driva displayen. Koden har sedan programmerats in på 

Mikrokontrollern Atmega644 med hjälp av ATMELS STK-500 kort. En Jtag användes kort i början 

för att skriva ut spårskrifter, innan displayen kunde visa variabler, och därefter användas till att 

skriva ut de nödvändiga spårutskifterna. 

Bilderna till displayen läggs in som vektorer med hexadecimaltal i mikroprocessorn. För att 

konvertera bilderna till hexadecimal som först ritades i paint, användes freeware programmet 

BMP2LCD (11). 

Ett kopplingsschema ritades upp i programmet Multisim, som använder sig av en databas för de 

enskilda komponenternas utseende. Detta kopplingshema kan överföras till Utilityboard, så att 

det går att skapa en kretskort layout. Trots det användes aldrig Utilityboard i detta projekt, då 

det var mer praktiskt att använda ett experimentkort för fastlödningen av komponenterna, då 

det behövdes en speciell layout för tänkt slutprototyp. Mer detaljerat om layouten, kommer 

nedan. 

En Flukemeter användes i början för att mäta spänningsändringarna till pekskärmen vid pålagt 

tryck för att få full kunskap om vilka pinnar till pekskärmen som skulle vara kopplade till 

spänning respektive till AD omvandlingen. 

Under stadiet till att få en fungerande 

display, kopplades de nödvändiga 

komponenterna upp på ett bread board 

som var kopplat till STK-500 kortet. Sista 

fasen innan komponenterna löddes fast 

på ett fristående system användes ett 

ytterligare bread board för 

mikrokontrollern. Så att ett fristående 

system kunde provköras innan lödningen. 

Electronics Assembly erbjuder ett 

freeware program StartDog(1) som visar 
Figur 6: Fristående system uppkopplat på bread boards 
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olika konfigurationer för displayen. Detta används innan displayen köps in för att anpassa hur 

den ska drivas för att få olika bakgrund och textfärger, då displayen var given användes det 

programmet endast till att få förståelse vad olika konfigurationer av TN innebar. 

 

Hårdvara 

Displaymodulen har inbyggda chip, men de har ej tillräckligt med ram minne för att kunna bli 

programmerade med extra funktioner. För att då styra displayen användes ATMELS ATmega644 

mikrokontroller(12). ATmega644 har ett ram minne på 64KB, en mikrokontroller med lägre 

minne än så är inte att rekommendera. Då bilderna tar upp tar upp stor plats, önskas en fullstor 

bild krävs en vektor med 1024 element på grund av att LCD modulen är uppdelad i kolummer 

och pages (128x8=1024) se nedan. Mikrokontrollern kan köras på endast 3,3 volt. Då denna LCD 

modul körs på 1,9 volt, så valdes det att inte dra ner på spänningen till mikrokontrollern, dels 

för att spänningen ändå måste stegas ner till LCD:n och för att få maximal klockfrekvens på 

20MHz, även om det inte är absolut nödvändigt med så hög 

klockfrekvens(1). 

 LCD modulen är en Dogm128x-6 FSTN positiv med 128x64 pixlar från 

Electronics Assembly, med röd bakgrundsfärg. En resistor på 103 Ohm 

enligt Dogm128x-6 datablad, användes för att få ner spänningen till 

1,9 volt som den här LCD:n körs på. Kristallerna i modulen klarar av att 

fungera på temperaturer mellan -    C till     C. Displayen är 

uppdelad i 128 stycken kolummer och 8 stycken pages, varje page är 

åtta bitar. Med det menas att det går att stega fram 128 gånger i x led, 

men i y led så hoppar displayen 8 bitar per steg istället. Så när data ska 

skickas, skickas de i bitar om åtta som avgör vilka pixlar i vald kolumn 

och page ska vara tända respektive släckta(1). 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Adresser till LCD modul 

Figur 7: LCD med tillhörande pekskärm 
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Pekskärmen är en resistiv EA touch128-1 som är tillverkad 

för denna display, sensorn klistras enkelt fast direkt på LCD 

modulen. Sensorn har 4 pinnar, spänning över Top-Bottom 

gör det möjligt att mäta spänning på Left eller Right som då 

är y kordinaten, på samma sätt mäts x koordinaten om 

spänning läggs över Left-Right. Sensorn klarar av spänning 

på 3-12 volt, och kräver ett tryck på 50 gram för att ge 

spänningsändring.  

 

 

Programvara 

Allmänt 

Ett av målen var att få till ett kompakt program bibliotek som tar upp lite minne i 

mikrokontrollern och som erbjuder en användare utan några större förkunskaper, att enkelt 

och snabbt kunna skriva egna applikationer för användning av LCD modulen, med tillhörande 

pekskärm. Det program bibliotek som tillverkarna av denna modul erbjuder är stor och krånglig 

med många onödiga funktioner. Inte ens med atmega644 mikrokontrollern fick hela deras 

bibliotek plats. Det var också svårt att veta vilka av filerna i deras bibliotek som kunde uteslutas 

för att få plats vid programmering av kontrollern. Därav i detta projekt skrevs endast de 

viktigaste och mest använda drivruter till ett bibliotek. Med dessa funktioner kan sedan stora 

och komplicerade applikationer byggas upp av. 

LCD 

Eftersom de enskilda pixlarna tänds genom att signera en kolumn och en rad (se teoretisk 

bakgrund) så skulle det krävas 128+64 =192 pinnar ut från mikrokontrollern för att styra detta. 

För att lösa problemet med att inte behöva tillhandaha så många pinnar, kommer LCD modulen 

med ett inbyggt chip. Det inbyggda chipet har ett för litet RAM minne för att kunna 

programeras ytterligare, därför sker en kommunikation via SPI (Seriell Peripheral Interface) 

med en extern mikrokontroller. I det här fallet en ATmega644, som har en inbyggd SPI funktion 

i sig(12). Det går även att kommunicera mellan modul och mikrokontroller utan inbyggd SPI, 

tillverkarna av modulen erbjuder ett program bibliotek som gör just detta. Men i det här 

projektetet kommer den inbyggda SPI funktionen att utnyttjas. 

Figur 9: Skiss över pekskärm 
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För att möjliggöra kommunikation har LCD modulen 5 pinnar som ska kopplas till 

mikrokontrollern, dessa pinnar är: 

 SI (Serial data in)  kopplas till mickrokontrollerns MOSI (Master Out Slave In) 

 CS (Chip Select) kopplas till mikrokontrollerns SS (Slave Select) 

 SCK (Serial Clock) kopplas till mikrokontrollens egen SCK 

 A0 kopplas till valfri pin (se nedan) 

 RESET kopplas till valfri pin (se nedan) 

Normalt används A0 till att skicka data tillbaka till mikrokontrollern, men Dogm128x-6 modulen 

kan inte skicka data bara läsa. Istället används A0 till att bestämma om ett kommando eller 

data ska skickas. Sätts A0 till låg tolkar LCD modulen byten som skickats från mikrokontrollern 

som ett kommando, dessa kommandon finns fördefinierade i Dogm128x-6 databladet (1). Sätts 

A0 till hög tolkar LCD modulen det som data, det vill säga att sätta pixlar. A0 kan definieras till 

valfri pin på mikrokontrollern, detsamma gäller för RESET. 

SCK används vid SPI för att se till så att i det här fallet, att mikrokontrollen och LCD modulen går 

på samma klockfrekvens. 

När överföring ska ske sätts CS till låg, detta är för att det inbyggda chipet i LCD modulen ska bli 

beredd på att det kommer att komma data. 

Vid SPI skickas endast en bit i taget ifrån mikrokontrollerns MOSI till LCD modulens SI. Men 

innan det sker läggs den byte som ska skickas i ett dataregister SPDR som ser till så att bara en 

bit i taget skickas, som är en inbyggd funktion vid SPI. För att veta när fulländat byte har 

skickats används kontrollregistret SPSR som sätter ut en flagga som talar om när hela byten har 

skickats.  

Detta kan illustreras enligt.  

Figur 10: SPI kommunikation med LCD modul 
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Pekskärm 

Pekskärmen i detta projekt var av resisitva typen, då x-y koordinaterna mäts enskilt på olika 

pinnar från pekskärmen (se bakomliggande teori), så behöver det göras två analog till 

digitalomvandlingar på två olika portar, en för x och en för y koordinaten. Två AD omvandlingar 

kan inte ske samtidigt därför växlar AD omvandlingarna mellan att först mäta x-axeln för att 

sedan mäta y-axeln. Samma sak sker med spänningspåläggningen över pekskärmen(1). 

X kordinaten:  

 Bottom: AD omvandla. 

 Right:  pålagd spänning, i det här projektet 5 volt, innebär logisk 1 ut. 

 Left:  ground, innebär logisk 0. 

 Top: ingen funktion, ingen pullup 

Y koordinaten: 

 Right: AD omvandla. 

 Bottom: pålagd spänning. 

 Top: ground. 

 Left: ingen funktion 

För att få stabilare avläsningar av koordinaterna går det att använda sig av ett lågpassfilter i 

form av en kondensator, eller genom sampling. För den här pekskärmen räckte det med endast 

att använda sampling. Det sker genom att det summeras 10 värden av AD omvandlingen per 

axel och tar ut medeltalet av den summan, som då är en stabil koordinat. 

AD omvandlingen sker genom attanvända mikroprocessorns register ADMUX och ADCSRA. AD 

omvandlingens värden sparas i ADC det är detta värde som samplas(12). ADC registret är 10 

bitar stort men de sista bitarna är inte signifikanta för avläsningen av koordinaterna, därför 

används bara de tre första, som ger ett stabilt och noggrant värde för koordinaterna. Skulle alla 

tio bitar användas leder det till ett problem, och det är att om koordinaterna ska jämföras med 

något villkor, till exempel en koordinat i ett visst intervall ska trigga en funktion, så kan 

mikrokontrollern inte jämföra koordinaten med vald intervall om alla bitar ska användas.  

För optimal mätning av x-y koordinaterna är det lämpligt att använda funktionen interrupt. 

De uppmätta koordinaterna beter sig linjärt över hela skärmen(1), detta innebär att det går att 

signera en enskild pixel till en x-y koordinat. Det görs enkelt genom att ta reda på vad lägsta 

respektive högsta koordinatvärde är för varje axel. Sedan tas differensen mellan värdena och 

divideras med antalet pixlar som motsvarande axel har. 
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Flödeschema för koordinat funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibilioteket 

Innehållet i biblioteket tillhandager funktioner för att starta SPI, läsa koordinater, initiera 

displayen och ett antal andra viktiga funktioner. Biblioteket består av flera olika C-filer med 

deras tillhörande headerfiler. Det ingår också en extra funktion i form av en tillämpning i 

biblioteket för att demonstrera en av alla möjliga tillämpningar som går att bygga upp. Denna 

tillämpning är inte nödvändig att ha med i biblioteket för att modulen ska fungera, utan kan 

uteslutas vid behov. Biblioteket är bifogad som en ZIP fil, och en tabell över alla filer i 

biblioteket finns i bilaga 5, där även använda portpinnar finns deklarerade. 

Tillämpningen är en miniräknare som använder sig av pekskärmen till 

indata. Miniräknaren klarar av operationerna + , - , * , / , cos , sin , tan , sqrt 

och ^2. Filerna för tillämpningen finns i bilaga 5.  

 

 

Start 

 

Gör en AD 

omvandling 

Är displayen tryckt 

 

Sampla X koordinat 

Retunera x_cord 

Sampla Y koordinat 

Retunera y_cord 

Retunera sant Retunera falskt 

JA NEJ 

Figure 11: Layout för 
miniräknaren  
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Flödeschema för tillämpning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Startkonstanter 

Op = 0, Num1= 0 

Num2= 0, Calculate = 0 

op == 0 

 

 

Num1 = input data 

Kolla koordinat 

För input data 

Till konstanterna 

 

 

 

 

calculate == 0 

Num1==0 

Num1 =num1*10+ input data 

Num2 = input data 

Num2 =num1*10+ input data 

Num2==0 

Beroende på 

vad op har för 

värde nu, utför 

korrekt 

operation för 

num1 & num2 

Num1!=0 skriv ut num1 

Num2!=0 skriv ut num2 

Skriv ut svar 

Rita upp miniräknarens layout 

C tryckt 

JA 

JA 

JA 

JA JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 
NEJ 

NEJ 
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Tillverkning av prototyp 

Faser i byggandet 

Fas 1: 

LCD modulen kopplades först upp på ett bread board med dess nödvändiga komponenter. När 

den blev någorlunda fungerande börjades arbetet med att få igång pekskärmen. 

Fas 2: 

Enligt dogm128x-6 datablad så ska kondensatorerna till LCD modulen vara på 1 𝜇𝐹. De 

tillgängliga som fanns av den typen, var väldigt stora. Det provades med en mindre storlek på 

kondensatorerna men de hade bara en kapasistans på 680 n𝐹. Men det fungerade lika bra. Så 

de stora klumpiga byttes ut. 

Fas 3: 

Ett kopplingsschema ritades upp i multisim. Så att det enkelt skulle synas hur ett helt fristående 

system kopplas upp. Först användes två bread boards. Ett för LCD modulen och pekskärmen, 

och ett för mikrokontrollern. På så sätt kunde ett preliminärt fristående system kontrolleras så 

att allt fungerade som det var tänkt, med programering och drivning. Se bilaga 4 för 

kopplingsschema. 

Fas 4: 

Alla komponenterna flyttades och löddes fast på ett experimentkort. Det valdes att använda ett 

experimentkort och inte ett etsat kort, då det var mer praktiskt, för den tänkta layouten. 

Layouten var tänkt att använda två kretskort, ett för displayen och ett för mikrokontrollern. 

Sedan skulle kretskorten sammanfogas som två lager med ett litet mellanrum mellan varandra. 

Detta för att ett litet och kompakt system önskades. Tidigt i stadiet med lödandet insågs det att 

systemet skulle kunna göras ännu mer kompakt, genom att placera alla nödvändiga 

komponenter under själva displayen. Displayen var i sin tur lite upphöjd med hjälp av dess 

kontakter till displayens pinnar. Tanken var också att genom att inte löda fast LCD modulen, så 

skulle den lätt kunna bytas ut, om den gick sönder eller om en annan bakgrundsfärg skulle 

önskas. Det lämnades också utrymme på kortets högra sida, så att det enkelt skulle kunna 

byggas ut den med extra portar för mikrokontrollens oanvända  PORTD och PORTC.  
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Slutresultat 

Den fristående prototypen har en inbyggd kondensator på 0,1 𝜇𝐹 vid kontakten till 

spänningstillförslen för att stabilisera spänningsmatningen, stabilisatorn hade kunnat byggas ut 

mer men valdes ej att göra det. På grund av att det var tänkt att det skulle kunna byggas en 

extern spänningsregulator så att hela kretskortet inte skulle behöva byggas om, om 

spänningskällan byttes ut till en annan med en annan spänningsmatning. Då slipper systemet bli 

låst vid en speciell inmatningsspänning. Vid denna externa modul är det då tänkt att de 

stabiliserande komponenterna ska sitta. 

Den färdiga prototypen blev som den 

var tänkt att den skulle bli. Det vill 

säga en kompakt modul som lätt kan 

byggas ut och omprogrameras, för 

önskade applikationer.  

Fler bilder av den färdiga prototypen 

finns i bilaga 5. 

 

 

Figur 12: Prototyp från sidan Figur 13: Prototyp från ovan 

Figur 14: Färdig prototyp 
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Erfarenheter/problem 

Min största erfarenhet som jag har skaffat mig under projektets gång, är att aldrig underskatta 

manualer. När jag startade med projektet började jag med att snabbt skumma igenom, 

databladet för Dogm128x-6 som tillverkarna erbjöd(1). Då jag gick igenom databladet så snabbt 

han jag inte förstå så mycket av det, vilket ledde till att jag inte tyckte att databladet hade något 

relevant att ge. När jag sedan hade läst hela internet gick jag tillbaka till databladet. Med lite 

mer kött på benen insåg jag då att all information som jag hade sökt faktiskt fanns där hela 

tiden. 

Då tillverkarna av modulen erbjöd ett färdigt biblotek, tyckte jag att det var en bra start att 

använda den till att först få igång skärmen. Detta gav en hel del irritationer då deras bibliotek 

var för stort för ATmega16 kontrollern som jag använde mig av då. När jag skulle programera 

mikrokontrollern fick jag upp ett konstigt felmeddelande, som det tog ett litet tag att 

avkryptera som att ram minnet som jag hade var för litet. Försökte ta bort stora delar av deras 

bibliotek för att försöka få plats med det, men det var så mycket kod, att det var nästintill 

omöjligt att inte råka ta bort något som strulade till kompileringen. Jag satte därför som ett mål 

att ha ett användarvänligt bibliotek, som också inte tar upp mycket ram minne. 

I början av fasen för att få igång pekskärmen, misstog jag mig lite på hur den skulle kopplas. Jag 

antog att den skulle kopplas upp som en vanlig spänningsdelare, se Figur 15. För att sedan mäta 

volten.  Strecken på bilden symboliserar de fyra pinnarna på pekskärmen. 

Figur 15: Skiss över hur en felkoppling ser ut 
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Det finns några småproblem med tillämpningen miniräknaren. Ett av dem är att det då det 

behövs så många olika kommandon man kan trycka på för en miniräknare. Att det är många sig 

utgör inte ett problem med noggrannheten för koordinaterna, utan problemet ligger i att det 

tar lite tid, ungefär en halv sekund för mikrokontrollern att kolla igenom alla villkor för 

koordinaterna. Därför kan den ibland verka som seg. 

Det största problemet förminiräknaren ar att den ej klarar av tal som ligger utanför intervallet   

-33000 till 3300, men det har med mikrokontrollern att göra. Den har också svårt för att skriva 

ut flyttal, då den räknar enbart med heltal, det går att lösa genom specialskrivna algoritmer, 

men jag hade inte tid med det. 

Slutsatser/förslag till förbättringar 

Jag är inte helt nöjd med den slutgiltiga prototypen, jag hade gärna sett till så att den externa 

spännigsomvandlaren hade byggts. Vilket i sig inte är en svår eller tidsödande sak att göra. Det 

hade varit roligt att kunna köra den fristående med ett batteri. Även om jag tvivlar att jag får 

använda den som en miniräknare på tentor. Då det är en simpel sak att lägga in extentor som 

bilder i den. 

Det är nog heller inte optimalt att dra kablarna direkt över mikrokontrollern som jag har gjort. 

Då det elektriska fältet som bildas runt kablarna, möjligen skulle kunna påverka 

mikrokontrollen. Men på grund av det snåla utrymmet som jag hade tillgoda så var det inte så 

mycket val. Än så länga har jag inte märkt några problem från detta vid testerna. 

Jag hade också gärna velat förbättra mjukvaran till pekskärmen genom att använda en 

interrupt. En sak som jag kom på precis innan inlämning var att jag borde konverterat om 

koordinaterna från ADC (se programvara), till att motsvara pixlarna. Det går snabbt att göra 

men att ändra villkoren för tillämpningen ”miniräknare”, tar sin tid.  

Med drivrutinerna i biblioteket är det en lätt sak att skriva stora program, det finns egentligen 

ingen övre gräns för hur mycket man kan göra med dem. Till exempel, programmet calculator 

använder sig bara av det grundläggande biblioteket. Med hjälp av dessa kan man också enkelt 

styra enheter från displayen eller ta emot indata som visar variablernas värden i realtid. Det går 

också enkelt att bygga ut ett helt menysystem, eller skapa en settingsfunktion till displayen. 

Detta var grundmålet med den färdiga prototypen något som har nåtts. 

Det tog ett tag innan jag fick igång displayen, men när den väl var igång så var det inte så svårt 

att sätta sig in i hur den verkligen fungerar, hade jag fått igång den tidigare så hade jag gärna 

skrivit en funktion som tillåter användaren att glida mellan menyer och ha en möjlighet att 

scrolla, genom att bara dra fingret över displayen.  Detta skulle kunna realiseras relativt enkelt 

med hjälp av existerande funktioner i biblioteket. 
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Slutligen så är LCD tillsmannans med pekskärmer något som ger en praktisk och rolig 

användarvänlig interface, mellan människa och teknik.  
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Bilaga 1 

Kravspecifikation 
 

Deadline: 

26 mars 2012 KL 08:15 

Inlämnad rapport följt av muntlig redovisning, med en demonstration av slutprototyp. 

Hårdvara: 

Grafisk LCD modul EA Dogm128x-6 med tillhörande pekskärm EA Touch128-1. Mikrokontrollern 

ATmega644. 

Bibliotek: 

Ett användarvänligt programbibliotek, för initiering av SPI kommunikation med LCD modulen, biblioteket 

ska även innehålla funktionerna nedan, så att applikationer kan byggas upp. 

 Skriva ut strängar 

 Skriva ut variabler 

 Rita upp bilder 

 Använda pekskärmen 

 Font text 

Tillämpning: 

Den färdiga prototypen ska kunna simulera en miniräknare, som använder pekskärmen för indata. 

Prototyp: 

En fristående modul ska byggas, som enkelt kan byggas ut och omprogrameras. 
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Bilaga 2 

Kostnadsredovisning/komponentlista 
 

Komponent Antal Pris [kr/st]  

EA Dogm128x-6 1 198 

EA Touch128-1 1 133 

Atmega644 1 120 

ZIF kontakt 1 29 

40 pinnars sockel 2 5 

Switch 1 3 

0,1  µF kondensaror 1 3 

0,680  µF kondensator 9 4 

2 pinnar stiftkontakt 1 0,5 

6 pinnars stiftkontakt 1 2 

10 KΩ resistor 1 5 

105 Ω resistor 2 4 

Experimentkort 6*4,5 cm ? 

Sladdar Längd? ? 

 

Totalpris: 547,5 kr 
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Bilaga 3 

Kopplingsschema  
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Förstoring av kopplingsschema 
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Bilaga 4 

Huvudbiblioteket/programlistningar 

Namn på fil Innehåll 

Spi_init.h Till vilka portar LCD modulen ska kopplas till.                     

Definitioner av vilken pin som är vad. 

Definitioner så att det syns lätt om det ges ett 

kommando eller om data ska skickas 

Spi_init.c Startar SPI 

Funktion för att sända själva datan via SPI 

Funktioner för att sända data, kommando 

Dogm128_init.h Definitioner av kommandon display (enligt 

dogm128x-6 datablad) 

Dogm128_init.c Funktion för att initiera display (enligt 

dogm128x-6 datablad) 

Functions.h Endast funktioner för motsvarande C-fil 

Functions.c Funktioner för att gå till koordinat, skriva 

text/siffror som en sträng, skriva ut variabler i 

realtid, rita upp bilder och rensa displayen. 

Font.h Innehåller font texten till funktioner som 

skriver ut  

Touch.h Definition av PORTA konfiguration, vid AD 

omvandling 

Touch.c Startar AD omvandling,  

Funktion för att se om pekskärmen blir 

nedtryckt, läser x-y koordinaterna 

Main.c Main 
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Tillämpning 

Graphic_calculator.h Själva layouten till miniräknaren 

Calculator.h Begynnelsekonstanter 

Calculator.c Funktion för att rita upp layouten, funktioner 

som använder sig av funktionerna från 

functions.c, för att möjliggöra miniräknaren 
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Bilaga 5 

Bilder 
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Bilaga 6 

C-kod 
Hela bibliotekets kod finns bifogad som ZIP fil. 
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Abstract 
The purpose of this project is to develop skills in mechatronics and solve an everyday 

problem. This is usually carried out by a microcontroller, one or a few sensors/actuators, and 

a user interface. In this case the problem is to find airfields from the air, which is solved by a 

GPS module, a display and a circle of diodes. It is intended that the prototype must be able to 

show distance and direction to the respective airfields as well as other useful information such 

as course and ground speed without making it too messy for the user. 

 

The report will also discuss the theory behind the GPS (Global Positioning System), which 

has a military background but was opened up for civilian use, not so many years ago. 

Construction of the prototype is described consistently followed by thoughts, discussion, cost 

accounting and other information. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta projekt är att utveckla kunskaperna inom mekatronik och lösa ett vardagligt 

problem. Detta genomförs vanligen med en mikrokontroller, någon eller några 

sensorer/ställdon samt ett användargränssnitt. I det här fallet är problemet att hitta flygfält 

uppifrån luften, vilket löses med hjälp av en GPS-modul, en display och en cirkel av dioder. 

Det är tänkt att prototypen skall kunna visa avstånd och riktning till respektive flygfält samt 

även övrig användbar information såsom kurs och markhastighet utan att det blir för rörigt för 

användaren.  

 

Rapporten kommer även att behandla teorin bakom GPS (Global Positioning System), som 

har en millitär bakgrund men som öppnades upp för civilt bruk för inte så många år sedan. 

Konstruktion av prototypen beskrivs genomgående följt av tankar, diskussion och 

kostnadsredovisning samt övrig information.  
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1. Inledning 
GPS är en förhållandevis ung teknik fortfarande med sin civila utbredning i början på 90-talet. 

Tekniken har en stor efterfrågan och finns idag nästan i varje persons ficka. Även om den är 

praktisk för gemene man så är den i vissa fall vital för luftfart, sjöfart och markorientering. 

Tekniken väntar dessutom inom kort stora förbättringar som det Europeiska systemet Galileo 

med start 2011 och färdigställande 2019.  

 

Den här rapporten redovisar ett projekt i kursen ”Fördjupningsarbete i mekatronik” som går ut 

på att konstruera ett mekatroniskt system beståendes av en mikrokontroller och någon form av 

modul, såsom Bluetooth, RFID, GPS eller stegmotorer för att nämna några. I det här fallet är 

det en GPS-modul som är den primära specialiseringen.  

 

Inom segelflyg är det relativt lätt att tappa orienteringen och därmed inte hitta flygfältet eller 

flygfälten. Prototypen som ämnas bygga är till för att lösa detta problem. Tekniken kan även 

vidareutvecklas för att flyga utmarkerade rutter eller genom en webbserver hitta andra 

flygplan i området för att utgöra ett flyglarmsystem.  
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2. Teoretisk fördjupning i GPS 
Eftersom informationen om GPS är så pass bred är det rimligt att dela upp informationen i 

mindre delar.  

2.1. Historia 
GPS är delvis baserat på liknande markbaserad radionavigation, vilket utvecklades under 

andra världskriget. Många år senare färdigställdes det första fungerande satellitbaserade 

navigationssystemet Transit. Systemet var ämnat för US Navy och gav en 

positionsbestämning i timmen med start 1960. När det kalla kriget trappades upp ökade 

behovet av ett system som kunde hålla koll på interkontinentala ballistiska missiler. Något 

som motiverade prislappen på systemet och därmed även anledningen till att systemet idag 

finns. Det var samtidigt därför sekretessen på tekniken var oerhört hög. 1983 flög en Boeing 

747-230B med 269 passagerare från Korean Air Lines oavsiktligt in i förbjudet Sovjetisk 

luftrum och skjöts därmed ner. Följden av denna händelse blev att dåvarande amerikansk 

president Ronald Reagan beslöt att göra GPS öppet för civilt bruk så fort systemet 

färdigställts för att vara till nytta för allmänheten. Det nya systemet bestående av 24 satelliter 

uppfördes mellan åren 1989 och 1994. Till en början tillägnades civila en sämre signal än 

militären, med en precision på 100 meter istället för 20 meter. Detta ändrades sommaren 2000 

efter att president Bill Clinton år 1996 beordrade att upphöra med selektiv tillgänglighet. 

Sedan dess har USA förbättrat tjänsten och inkluderat nya signaler för civilt bruk, ökat 

precisionen och stärkt integriteten utan att bli inkompatibelt med äldre utrustning. I november 

2004 genomfördes det första lyckade testet av GPS på en mobiltelefon, något som blivit en 

milstolpe för hur omfattande användningsområdet blivit.  

2.2. Rymdsegmentet 
Rymdsegmentet består av de kretsande GPS-satelliterna. Den ursprungliga idén var att totalt 

24 satelliter skulle kretsa i 6 olika omloppsbanor med 4 satelliter i varje omloppsbana. Varje 

omloppsbana har en inklination på 55° (vinkel relativt jordens ekvator) och är åtskillda med 

60° kring jordens ekvator. Omloppsbanorna följer inte jordens rotation utan är fixa i 

förhållande till omgivande stjärnsystem. Tanken med denna utformning är att det alltid skall 

finnas minst 6 satelliter tillgängliga på större delen av jorden. Omloppstiden för respektive 

satellit är 11 timmar och 58 minuter, på ett avstånd av ca 20200 km. Idag finns det 31 GPS-

satelliter exklusive 2 pensionerade reserver. De nyare satelliterna följer inte de tidigare 6 

omloppsbanorna utan är mer utspridda, vilket lett till bättre precision, pålitlighet och 

tillgänglighet. Idag är i genomsnitt 9 satelliter konstant synliga från en punkt på jorden.  
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2.3. Kontrollsegmentet 
Kontrollsegmentet består av en Master Control Station (MCS), en Alternate MCS, fyra 

dedikerade markantenner och sex dedikerade övervakningsstationer. Satelliternas färdvägar 

följs av övervakningsstationer på öarna Hawaii, Kwajalein, Ascension, Diego Garcia samt 

Colorado Springs och Cape Canaveral i USA. Dessa skickar all information till Air Force 

Space Command’s MCS vid Schriever Air Force Base nära Colorado Springs. Den här basen 

kontaktar varje satellit regelbundet med en navigationsuppdatering via de fyra 

markantennerna utplacerade på öarna Kwajalein, Ascension, Diegon Garcia samt Cape 

Canaveral. Vid dessa uppdateringar synkroniseras atomklockorna och satellitens efemerid 

(bandata) justeras.  

2.4. Användarsegmentet 
Användarsegmentet består av hundratusentals amerikanska och allierade militära användare 

av den säkrare och exaktare Precice Positioning Service samt ett tiotal miljoner civila 

användare av Standard Positioning Service. Två siffror som ständigt ökar med tiden. GPS-

mottagare består av antenn som är anpassad efter satelliternas frekvens, en mottagarprocessor 

och en mycket stabil klocka, vilket åstadkoms med en kristalloscillator. Det som 

huvudsakligen skiljer mottagarna åt är hur många kanaler de kan hantera samtidigt. I början 

var det vanligtvis mellan 4-5 kanaler, men vid 2007 var det mellan 12-20 kanaler. Det har 

blivit allt vanligare att även billigare enheter inkluderar mottagare för Satellite-Based 

Augmentation Systems (SBAS), vilket exempelvis inkluderar det nordamerikanska Wide 

Area Augmentation System (WAAS) samt European Geostationary Navigation Overlay 

Service (EGNOS). SBAS bygger på att markstationer med känd position sänder ut kalibrerad 

information till mottagarna, vilket förhöjer precisionen avsevärt[14]. Mottagarna sammanställer 

vanligtvis informationen i NMEA0183-format som sedan kan användas på en dator eller 

annan enhet. Andra format är SiRF och MTK.  

2.5. GPS-signalen 
Varje satellit sänder hela tiden ut ett navigationsmeddelande på L1 C/A och L2 P/Y med 50 

bit/s. Varje navigationsmeddelande är på totalt 37,5 kbit, vilket leder till att det tar 12 minuter 

och 30 sekunder för varje meddelande att skickas. Meddelandet består av satellitens klocka 

och efemerid, som används för att räkna ut satellitens aktuella position, samt almanackan, 

som talar om status för hela satellitkonstellationen. Satelliterna skickar även en sträcksignal 

som är kodad på två olika sätt: C/A (Coarse/Aquisation) och P (Precision). C/A är öppen för 

allmänheten och består av 1023 bitars pseudoslumpmässigt brus som sänds med 1,023 Mbit/s, 

dvs. 1000 ggr/s. Varje satellit har sitt egna pseudoslumpmässiga brus (PRN). Satelliternas 
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PRN-koder korrelerar inte särskilt med varandra, vilket gör det lätt att urskilja flera satelliter 

på samma frekvens. Detta kallas CDMA, men behandlas inte i den här rapporten. P-koden 

består också av PRN och är betydligt mer omfattande med sina 720,213 gigabytes som 

skickas i 10,23 Mbit/s. Detta gör att koden endast skickas en gång i veckan. Fördelen är att 

den ökar korrelationsförstärkningen så pass mycket att all tvetydighet försvinner. På grund av 

dess höga komplexitet låser mottagaren först på den mindre komplexa C/A-koden för att 

sedan synkronisera med P-koden. För att skydda signalen från obehöriga är koden krypterad 

med en W-kod för att skapa en Y-kod. Idag kallas därmen precisionskoden för P(Y). 

Detaljerna om P-koden är hemliga.  

 
Figur 1. Modulering på bärvågen L1. 

I och med moderniseringen av GPS skickas även ytterligare information på L2C. Signalen bär 

inte på någon information om satellitkonstellationen men räcker som kompletterande signal 

för L1, då den har 24 dB starkare korrelation. Signalen har dessutom 2,7 dB bättre 

dataåterställning och 0,7 dB bättre bärvågsspårning, trots att signalens effekt är 2,3 dB lägre. 

Den nyaste signalen är L5, som bland annat från 2010 sänder en Safety of Life-signal med låg 

noggrannhet men med hög stabilitet och tillgänglighet.  

2.6. Beräkning av positionen 
För att mottagaren skall kunna räkna ut positionen används avstånden till respektive satellit 

och satelliternas positioner. Pseudoavstånden till satelliterna fås genom att multiplicera 

tidsdifferensen mellan meddelandes sändning till meddelandets mottagande med ljusets 

hastighet.  

 ( )i t ip c t t= −  (1) 

Satelliterna skickar kontinuerligt [xi  yi  zi  ti ] , vilket innebär position och tid. i är ett tal mellan 

1 och n, där n ≥ 4, då det behövs 4 eller fler satelliter för att kunna bestämma positionen 

korrekt. Med endast en satellit finns en sfär av möjliga positioner kring den aktuella satelliten. 

Med två satelliter bildas en cirkulär rand av möjliga positioner, dvs. där de två svärerna skär 

varandra. Med tre satelliter krymper denna lösningsmängd till två möjliga punkter där den 
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tredje satellitens sfär skär cirkeln. Med en fjärde satellit kan en av dessa punkter uteslutas. 

Positionen hade kunnat approximeras utan hänsyn till höjd med 3 satelliter om man förutsätter 

att man befinner sig på jordens yta. I en perfekt värld hade informationen från 4 satelliter gett 

en exakt position, men eftersom enheternas klockor inte är helt synkroniserade finns ingen 

exakt position, utan det bildas ett klot av slumpmässiga positioner. Klotet av lösningar 

deformeras beroende på var satelliterna befinner sig i förhållande till varandra och 

mottagaren. Den matematiska lösningen till detta är att [x y z b]  söks, där b är mottagerens 

fel på klockan. Ekvationen för sfärerna är  

 ( ) ( ) ( ) [ ]( )22 2 2         1,  2,  ... ,  i i i r ix x y y z z t b t c i n− + − + − = + − =  (2) 

Om ekvation (1) sätts in i ekvation (2) kan ekvationen skrivas om som 

 ( ) ( ) ( )2 2 2                1,  2,  ... ,  i i i ip x x y y z z bc i n= − + − + − − =  (3) 

Med minimum 4 satelliter kan dessa ekvationer lösas genom algebra eller numeriska metoder.  

2.7. Felkällor 
De olika faktorerna som påverkar positionsbestämningen är: 

• Antalet satelliter. Med fler satelliter kan mottagaren göra ett bättre medelvärde eller 

välja endast de 4 bästa satelliterna.  

• Klockfelet. Exempelvis ger 10 nanosekunder ett fel på ca 3 meter.   

• Efemeridfelet. Om satellitens efemerid inte uppdaterats på ett tag genererar detta sig 

ett fel. Efemeriden är som sagt information om var satelliten befinner sig vid olika 

tidpunkter.  

• Signalens genomträngning av jonosfären. Jonosfären kan sakta ner och försvaga 

signalen. Detta kan avhjälpas genom att kompensera transmissionstiden.  

• Väder. Dåligt väder försämrar signalens genomtränglighet och det är svårt att göra 

någonting åt detta.  

• Reflektioner på olika ytor gör att signalen tar en längre väg.  

• Kodningen sker med en viss bithastighet. Felet pga långsam bithastighet är direkt 

proportionellt. Detta medför att den civila signalen har 10 gånger högre fel på detta 

område.  

2.8. Framtiden 
Systemet står inför många fler uppgraderingar. Bland annat har det Europeiska systemet 

Galileo nyligen påbörjats med start 2011 och färdigställande 2019, vilket kommer att bli 

tillgängligt för civila och militära enheter.  
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3. Problemdefinition 
3.1. Arbetsgång 
Ett arbete av den här typen är ganska komplext och problemet måste delas upp i mindre 

delproblem för att komma igång.  

• Kunna hämta information från GPS-modulen 

o Läsa informationen i ett terminalfönster 

o Konvertera och spara information som variabler 

• Räkna med informationen 

o Skapa funktion för att beräkna avståndet till en viss position 

o Skapa funktion för att beräkna vinkeln till en viss position 

• Datalagring och programstruktur 

o Skriva kod för att kunna hantera namn, latituder och longituder för olika positioner 

o Skriva kod för att enkelt växla positioner och stoppa in i beräkningarna 

• Användargränssnitt 

o Visa lämplig information på en skärm 

o Indikera vinkel med dioder 

o Programmera en algoritm för att växla position med två knappar 

• Skapa en prototyp som är lämplig att användas i en bil eller i ett flygplan 

o Göra en principskiss i NI Multisim 

o Testa på ett breadboard 

o Möjliggöra batteri som spänningskälla 

o Skapa ett kretskort med NI Ultiboard och montera komponenter 

3.2. Utvecklingshjälpmedel 
De utvecklingshjälpmedel som använts är bland annat STK-500, som är ett utvecklingskort 

från Atmel som kommunicerar och programmerar mikrokontrollern ATmega1284. Det är på 

denna plattform som arbetet utförs under den första tiden av projektet med tanke på dess 

användarvänlighet och mängden anslutningsmöjligheter. Själva programmeringen av C-kod 

utförs i programmet AVR Studio 5[11] som även det kommer från Atmel och kommunicerar 

med STK-500[3]. Avläsning av trafik från modulen gjordes med programmet HyperTerminal 

som finns förinstallerat på alla datorer med Windows XP. För datorer med Windows 7 

användes RealTerm som är ett gratisprogram. Kopplingsschema skapas med hjälp av 

programmet NI Multisim och ritningen för kretskortet görs i programmet NI Ultiboard. Båda 

programmen kommer från National Instruments[10].  
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3.3. Hårdvara 
I detta avsnitt presenteras de avancerade komponenterna som använts i projektet. Mindre 

avancerade komponenter som dioder och resistanser kommer inte att behandlas här.  

Mikrokontroller, Atmel ATmega1284[2] 

Just denna mikrokontroller valdes eftersom det tidigt i projektet noterades att två pinnar på 

mikrokontrollern måste dedikeras till displayen, samma pinnar som används för seriell 

kommunikation på en ursprungliga mikrokontrollern ATmega16. Utöver bättre 

anslutningsmöjligheter har ATmega1284 även mer flashminne (128 kB) och något högre 

maximal klockfrekvens (20 MHz). De två senare parametrarna är dock mindre viktiga för just 

detta projekt.  

 
Figur 2. Mikrokontrollern ATmega1284. Skala 1:1. 

GPS-modul, Parallax GPS 1.0[1] 

GPS-modulen som använts är tillverkad av Parallax och är baserad kring Polstar PMB-248. 

Modulen skickar i RAW-läge NMEA0183-strängar med information seriellt via UART. 

Kommunikationen kan ske åt båda håll, vilket medför att endast data man begär skickas.  

Modulen kan ta emot signaler från upp till 12 satelliter samtidigt och har stöd för 

WAAS/EGNOS för bättre precision. Detta medför en genomsnittlig precision på +/- 5 m.    

 
Figur 3. Parallax GPS 1.0 med Polstar PMB-248. Skala 1:1. 
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LCD-skärm, Powertip PC 1602-D[4] 

Skärmen som används är en Powertip PC 1602-D som visar 16x2 tecken där varje tecken 

tilldelas 5x8 bildpunkter. Drivrutiner för skärmen finns redan skrivna i header-filen metio16.h 

som tillhandahålls på kursens hemsida. 

 
Figur 4. Powertip PC1602D. Skala 1:1. 

Spänningsregulator, TS7805[5] 

För att möjliggöra ett batteri som spänningskälla måste kretsen kompletteras med en 

spänningsregulator. TS7800 valdes eftersom den matar ut konstant 5V ut och matas med en 

spänning på 7- 24V. Därmed kan ett 9V-batteri eller en uppsättning laddbara AA-batterier 

användas. Till spänningsregulatorn måste även två kondensatorer kopplas. 

 
Figur 5. TSC TS7805. 

4. Problemlösning 
4.1. Kommunikation med UART 
För att komma igång måste kommunikationen med GPS-modulen initieras. Till en början 

förbikopplades mikrokontrollern och signalen skickades direkt till RS232-porten på STK-500 

och in en dator för att bekräfta funktionaliteten. Viktigt är att känna till baud-rate, data bits, 

stop bits, parity och inversion. På datorn kan flera program användas för att läsa av trafiken, 

bland annat HyperTerminal och RealTerm[12]. Här användes HyperTerminal för att det var 

lättare att pausa informationsflödet och markera text. Om allt är korrekt inställt ser det ut 

såhär: 
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Figur 6. Terminalprogrammet HyperTerminal visar trafiken. 

Därefter får informationen gå via mikrokontrollern. Kopplingarna ser då ut såhär: 

GPS-modul  ATmega1284  RS232 (Spare) 

GND - GND 

VCC - VTG 

SIO - RXD1 

RAW - GND 

  TXD1 - TXD 

Mikrokontrollern måste konfigureras för att seriekommunikationen skall fungera. Detta görs 

genom några olika steg som beskrivs mer detaljerat i manualen för mikrokontrollern[2].  

• Rensa registrerna 

• Aktivera receive, transmit och receive interrupt 

• Ställ in 8-bitars teckenstorlek och antal stop bits 

• Ställ in rätt baud rate 

• Aktivera globala interrupts 

En annan viktig faktor att tänka på är mikrokontrollerns klockfrekvens. Olika frekvenser ger 

olika mycket error. Till en början användes 3,6864 MHz på en extern oscillator, men efter en 

del komplikationer och oväntat beteende på breadboard byttes frekvensen till 8 MHz på en 

intern oscillator. Denna frekvens ger då 0.2% error enligt datablad[2] vid kommunikation med 

angiven modul. När en Byte skickas från GPS-modulen kommer mikrokontrollen att gå in i 

en interrupt-slinga. I den ska mikrokontrollern lagra byte:n i en lång vektor och identifiera 

delar av meddelandet. NMEA0183-strängar[7] börjar alltid med $ och slutar med LF (new line 
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feed). Genom att alltid kontrollera vilka byte:s som kommer in kan meddelandet identifieras 

och styckas upp. I detta projekt är endast strängen $GPRMC av intresse, så då görs kontrollen 

om det fjärde tecknet är ett R. Då skall allt efter C sparas i en separat vektor som sedan 

kommer att behandlas utanför interrup-slingan. I interrupt-slingan kan även den senaste byte:n 

skrivas till UDR, vilket leder till att informationen kan skickas till HyperTerminal om det är 

kopplat.  

 

Utanför interrupt-slingan körs ett program som uppdaterar alla variabler, t ex latituden. I 

GPRMC-strängen ingår tid, latitud, longitud, kurs, hastighet, datum, giltighet, och 

variationen. Det finns två sätt att separera dessa; räkna kommatecken eller index. Strängen har 

alltid samma längd, så det blir mindre kod om index används.  Koordinater ska sparas som 

radianer för att fungera i beräkningarna. Koordinaterna som skickas i NMEA0183-kod är på 

formen DDDMM.MMMM, där D står för degrees och M för distansminuter samt decimala 

distansminuter. Latitud och longitud beräknas såhär:  

 MM.MMMMDDD
180 60
πφ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟⎝ ⎠

 (4) 

En algoritm måste också göras för att kontrollera riktning på vinkeln och om nödvändigt byta 

tecken på vinkeln. Tid och datum kan behållas i det vektorformat de redan befinner sig i 

eftersom de ändå styckas upp med kolon, snedstreck och bindestreck vid eventuell utskrift. 

Hastigheten ges i knop, men eftersom användaren som produkten riktar sig till föredrar km/h 

adderas tecknenas värden och multipliceras med en faktor. Viktigt att tänka på är att tecknena 

är i ASCII-format, så ’5’ är egentligen 48+5 då ’0’ har ASCII-nummer 48.  

4.2. Räkna med informationen 
Det görs huvudsakligen två beräkningar – avståndet till en punkt och vinkeln dit. Avståndet 

kan approximeras med pythagoras sats tillämpad på en sfär som är projicerad på ett plan[8].  

 ( ) ( )2 2cos( )mD φ φ λ= Δ + Δ  (5) 

Där Δϕ är skillnaden i latitud, ϕm medellatituden och Δλ skillnaden i longitud. Den här 

metoden ger ett ganska exakt resultat men är framförallt väldigt snabb. För produktens 

ändamål är det optimalt. Vinkeln till en position är tänkt att vara 0 till 360 snarare än -180 till 

180. Den vinkeln beräknas utifrån bäringen och kursen. 

 (bearing heading 360)mod360γ = − +  (6) 

där bäringen beräknas med  
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 2

1 2 1 2

sin( ) cos( )180bearing arctan .
cos( ) sin( ) sin( ) cos( ) cos( )

λ φ
π φ φ φ φ λ

⎛ ⎞Δ ⋅= ⋅ ⎜ ⎟⋅ − ⋅ ⋅ Δ⎝ ⎠
 (7) 

Formeln gäller bara för den initiala bäringen och är inte nödvändigtvis den samma som den 

slutliga bäringen. Den slutliga bäringen kan beräknas om man vänder på koordinaterna och 

och sedan reverserar vinkeln. Detta är dock inte önskvärt i det här projektet och eftersom 

vinkeln uppdateras varje sekund spelar det ingen roll. Eftersom cosinus och tangens inte går 

att programmera i AVR fick en approximation genom taylorpolynom göras.  

4.3. Datalagring och programstruktur 
Positionerna som ska finnas sparade i mikrokontrollerns flashminne sparas i en lång vektor, 

där varje element i vektorn är en struct som innehåller namn på positionen, latitud och 

longitud. Namnet sparas som en string medan koordinaterna sparas som floats. Positionerna 

ligger i en separat header-fil och strukturen på filen gör det enkelt och intuitivt att ta bort, 

lägga till eller ändra följden på positionerna. Fördelen med den här datastrukturen är att 

endast ett index behöver stegas upp eller ner i main-funktionen för att växla positioner.  

4.4. Användargränssnitt 
Användaren bemöts av tre huvudsakliga gränssnitt. En LCD-skärm, 8 dioder och två knappar. 

LCD-skärmen visar på övre raden positionens namn samt avståndet dit. På den undre raden 

visas kursen i grader samt markhastigheten i km/h. För att visa den här informationen används 

fördefinierade kommandon som återfinns i skärmens drivrutiner. Dioderna skall lysa i ett 

mönster som indikerar i vilken riktning positionen ligger i förhållande till användarens 

färdriktning. Därför görs en hårdkodad algoritm som tänder en specifik diod för ett visst 

intervall på vinkeln. När användaren trycker ner den ena knappen stegas positionen uppåt i 

index. När knappen hålls nedtryckt stegas positionen kontinuerligt. Avstånd och vinkel 

redovisas omedelbart på skärmen medan positionen byts ut. När den andra knappen trycks 

ned stegas positionen neråt i index. Om båda knapparna trycks in ska skärmen istället visa 

datum och tid i UTC.  

4.5. Konstruktion 
För att minimera antalet slängda kretskort är det bra att göra rätt från början och då kan det 

vara bra att planera hela konstruktionen i NI Multisim där komponenter kopplas ihop med 

ledare och eventuella simuleringar kan göras. Detta är ett bra steg att göra innan testning på 

breadboard utförs. När allting ser bra ut kopplas komponenterna ihop på ett breadboard där 

den slutgiltiga funktionaliteten skall uppnås. Vissa delar i programmeringsstadiet kan endast 

utföras på breadboard, så därför är det inte alltid så att breadboardet invigs efter att 
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programmeringen är klar. En viktig sak att tänka på är att breadboardet har lite andra 

elektriska egenskaper än det slutliga kretskortet. Det visade sig att breadboardet kan bära en 

liten kapacitans, tillräcklig för att eliminera vissa stabilitetsproblem. Därför byttes den 

ursprungliga kristalloscillatorn på 3,6864 MHz ut till den interna oscillatorn på 8 Mhz. Dels 

av kostnadsskäl och dels för att det blir färre komponenter att löda.  

 
Figur 7. Stand-alone-systemet fungerar som tänkt för första gången i projektet. 

När allting fungerar som det ska kan kopplingsschemat i NI Multisim exporteras till NI 

Ultiboard där kretskortet ritas upp, komponenter placeras, kopparledningar dras och 

eventuella borrhål kan placeras. Kretskortslayouten skrivs sedan ut på ett genomskinligt 

papper och appliceras på ett ensidigt kretskort. Kretskortet UV-strålas följt av ett bad i 

fotovätska där ledningarna görs synliga på kretskortet. Kortet badar sedan i varm etsvätska 

tills att all oönskad koppar lösts upp. Hål borras ut och därefter följer lödning av komponenter 

samt eventuella jumpers. När allt är på plats testas kortet. Det är vanligt att det inte fungerar 

som det ska på första försöket, vilket innebär felsökning och reparering tills att kortet 

fungerar. Kortet kan efter konstruktion kompletteras med ytterligare mjukvaruändringar tack 

vare ISP6PIN-anslutning. Det slutgiltiga resultatet kan beskådas i figurerna nedan.  
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Figur 8. Den färdiga prototypen i skala 1.1. 

 

 
Figur 9. Den färdiga prototypen visar datum och tid.  

Användargränssnittet finns beskrivet i avsnitt 4.4 Användargränssnitt.  
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5. Erfarenheter/Problem under gång 
Under projektets gång var det främst 3 moment som tog lång tid och presenterade oförklarliga 

negativa resultat.  

5.1. Kommunikation 
Kommunikationen mellan GPS-modulen och mikrokontrollern tog ganska lång tid, dels för att 

man var nybörjare och dels för att det kan tyckas vara svårt att hitta relevant information i ett 

så stort område. Det är tre saker man skall lära sig på samma gång för att överhuvudtaget 

märka av att någonting händer i praktiken. Konfiguration av USART-kommunikation i 

mikrokontrollern, klockning av mikrokontrollern och hur man använder terminalprogram. När 

väl kommunikationen var under kontroll behövdes en smart algoritm för att spara 

informationen. Jag hade här inte bestämt mig hur jag ville använda informationen eller hur 

många saker man kan göra inom interrupt-skriptet. Senare i projektets gång slutade vissa 

funktioner att fungera och konstig text skrevs ut – som tidigare fungerat utmärkt – utan någon 

ändring. Felsökning gjordes genom att kontrollera trafiken till mikrokontrollern och även 

trafiken som mikrokontrollern uppfattat. Det visade sig att mikrokontrollern helt plötsligt inte 

hanterade att köra på varken kristalloscillator som skall ge 0.0% fel samt 1 MHz intern 

oscillator, som ger 0.2% fel, som fungerat en lång period tidigare i projektet. Frekvensen 

byttes då till 8 MHz på intern oscillator och arbetade då normalt igen.  

5.2. Datastruktur  
Till en början testade jag endast en position att mäta till och skriva ut på skärmen, vilket 

underlättar en hel del. Men när en lista på över 10 positioner tillämpades i form av en vektor 

innehållandes noder med en viss struktur blev det svårare. Dels för att många saker kan gå fel 

med pekare eftersom de inte är särskilt förlåtande. Det tog oerhört lång tid innan jag listade ut 

hur positionsnamnen skulle skickas mellan funktionerna och skrivas ut korrekt. Trots detta 

dök positionsnamnet ”Nymble” upp lite här och var i samband med eventuella ”SYNTAX 

ERROR” eller i andra oförklarliga sammanhang. Efter mycket felsökande utan resultat och 

ändringar på helt skilda funktioner och parametrar i koden samt en ändring av 

mikrokontrollerns klockfrekvens upphörde det oönskade fenomenet. En ändring var att 

meddelandena sparades som int istället för char. Däremot fungerar inte namnet på den sista 

noden i positionslistan längre. Tidigare var det noden i mitten av listan. Jag beslutade mig till 

slut för att inte lägga ner mer tid på fenomenet. Ett övrigt problem var att skärmen inte 

startade. Detta förklaras med att mikrokontrollern initierade skärmen innan skärmen kommit 

ingång helt och hållet. Problemet löstes med en liten delay.  
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5.3. Batteridrift 
För att kunna köra kretsen på batteridrift krävs en spänningsregulator. Jag visste mycket lite 

om spänningsregulatorer och hade svårt att hitta instruktioner på internet. Jag fick dock 

otroligt bra hjälp från en klasskamrat som visade vilken typ av spänningsregulator som bör 

användas och varför. Även hur den skall kopplas och vilken typ av kondensatorer som bör 

användas. En hel del tid gick åt till att få ett 12V-batteri beståendes av 8 AA-batterier att 

fungera. Det var dålig kontakt på flera ställen och detta tog lång tid att ordna. Trots korrekt 

batteri och korrekt spänningsregulator matades kretsen en stund med 7.37V, vilket är 

oacceptabelt. Batterierna blev då extremt varma, över 100 grader. Felsökning ledde till att 

jorden glappade och ytterligare tid fick läggas verkstaden.  

6. Slutsatser/Förslag till förbättringar 
En funktion som hade varit rätt bra att lägga in är möjligheten att komma ihåg en position 

man befunnit sig på. Detta gör prototypen mer dynamisk eftersom man då kan mäta avståndet 

från positionen man startade och även hitta tillbaks utan att behöva ändra i positionsregistret 

och programmera om mikrokontrollern.  

 

För att göra prototypen mer användbar hade den behövts göras mer robust och en annan 

layout hade varit att föredra. Även omslutade plastskal med något slags monteringsgränssnitt 

hade varit bra. På så sätt kan man montera modulen på lämplig yta i ett flygplan och bygga in 

batteriet internt.  

 

Hade lite mer tid tillägnats projektet hade system för flygrutter kunnat appliceras. Det innebär 

att systemet indikerar var nästa brytpunkt finns och byter automatiskt till efterföljande 

brytpunkt när farkosten är inom en viss radie kring brytpunkten.  

 

Om flera GPS-enheter skulle sammankopplas med en webbserver skulle dessa kunna utgöra 

ett flyglarmsystem som kan varna för närvarande flygplan på kollisionskurs. Detta är såklart 

även tillämpbart inom sjöfarten. Med hjälp av webbservern kan även all trafik åskådliggöras 

på en karta om så önskas.   
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8. Bilagor 
8.1. Kravspecifikation 

• Prototypen skall ha en skärm, en cirkel av dioder och minst 2 knappar som 

användargränssnitt. 

• Prototypen skall kunna köras på batteridrift och med 5V-matning. 

• Prototypen måste få sin information från en GPS-modul.  

• Prototypen skall visa kurs, hastighet, avstånd, vinkel och positionsnamn. 

• Prototypen skall vara så liten som möjligt.  

• Den ska vara intuitiv och enkel att använda. 

• Den skall inte kunna hänga sig eller fungera fel pga handhavande.  

• Det får inte förekomma globala variabler förutom för interrupt. 

 

8.2. Kostnadsredovisning 

Komponent Artikelnr Återför-
säljare 

à-pris 
(kr) 

Antal 
(st) 

Pris 
(kr) 

Parallax PMB-248 (utgått) 
Parallax PMB-648 

? 
PAR-GPS648 

? 
Lawicel 

? 
259,00 

? 
1 

? 
259,00 

Powertip PC1602D (utgått) PC1602DRS KTC-MK $5,96 1 40,29 
AVR ATmega1284P 41010043 Elektrokit 79,00 1 79,00 
IC-sockel, DIL 40 48-155-68 Elfa 10,70 1 10,70 
TS7805 VREG 73-000-16 Elfa 11,20 1 11,20 
Motstånd 10kΩ 60-599-22 Elfa 1,77 1 1,77 
Tantalkondensator 0.1µF 67-713-32 Elfa 5,49 1 5,49 
Tantalkondensator 0.33µF 67-713-04 Elfa 5,49 1 5,49 
Lysdiod, röd, bipolär 75-501-97 Elfa 2,24 8 17,92 
SIL-motståndsnät 470Ω 60-326-68 Elfa 1,59 1 1,59 
Strömställare 35-603-07 Elfa 3,45 3 10,35 
Stiftlist 2x5P 43-839-28 Elfa 4,38 1 4,38 
Hylslist 1x20P 43-839-95 Elfa 23,40 1 23,40 
Kretskort med fotoresist 49-583-02 Elfa 68,20 1 68,20 
    22 538,78 
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8.3. Elektroniska ritningar - kretsschema/ layout 

 
Figur 10. Kretsschema. 

 
Figur 11. Layouten för baksidan av kretskortet. Skala 1:1. 
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8.4. Använda portpinnar hos AVR:en 

Portnamn Funktion 
PA0-1 Knappar för att bläddra i positionslistan 
PB2-7 Kommunikation med LCD 
PD0-1, PD4, PD6-7 Kommunikation med LCD 
PC0-7 Lysdioder 
PD2 UART RX1. Mottar data från GPS-modul 
RST Kopplad till knapp för RESET och ISP 
VCC Strömförsörjningsnätet, ISP 
GND Jordnätet, ISP 
PB5 ISP, MOSI (Master Out Slave In) 
PB6 ISP, MISO (Master In Slave Out) 
PB7 ISP, SCK (Serial Clock) 
 
8.5. Programlistningar 

 

/*	  
	  *	  includes.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐06	  23:28:59	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
	  
#ifndef	  INCLUDES	  
#define	  INCLUDES	  
	  
#define	  F_CPU	  8000000	  
#define	  USART_BAUDRATE	  4800	  
#define	  BAUD_PRESCALE	  (((F_CPU	  /	  (USART_BAUDRATE	  *	  16UL)))	  -‐	  1)	  
#define	  J_PI	  3.14159265	   //	  Approximation	  av	  pi	  
#define	  r	  6372.8	   //	  Jordens	  radie	  i	  kilometer	  
	  
//	  -‐-‐-‐INTERRUPT-‐-‐-‐	  globala	  variabler	  
int	  completed	  =	  0;	  
int	  msg[128];	  
int	  GPRMC[128];	  
int	  i_byte	  =	  0;	  
unsigned	  char	  data;	  
//	  -‐-‐-‐INTERRUPT-‐-‐-‐	  
	  
#include	  <avr/io.h>	  
#include	  "metio16.h"	  
#include	  <avr/interrupt.h>	  
#include	  <stdlib.h>	  
#include	  <stdio.h>	  
#include	  <string.h>	  
#include	  <util/delay.h>	  
#include	  "hardware.h"	  
#include	  "j_math.h"	  
#include	  "locations.h"	  
#include	  "screenmodes.h"	  
#include	  "calculations.h"	  
#include	  "USART.h"	  
	  
#endif	  /*	  INCLUDES	  */	  
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/*	  
	  *	  hardware.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐21	  19:12:49	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
	  
#ifndef	  HARDWARE_H_	  
#define	  HARDWARE_H_	  
	  
void	  init_ports()	  
{	  
	   DDRC	  =	  0xFF;	   //	  PORTC	  =	  LEDs,	  output	  
	   PORTC	  =	  0xFF;	   //	  lampor	  ska	  vara	  släckta	  initialt	  	  
	   DDRA	  =	  0x00;	   //	  PORTA	  =	  knappar,	  input	  
	   PORTA	  =	  0xFF;	   //	  Pull-‐up-‐motstånd	  aktiverade.	  Lägger	  5V	  på	  PORTA.	  	  
}	  
	  
#define	  receive_complete	   (UCSR1A	  &	  (1	  <<	  RXC1))	  
#define	  button_up	   (PINA	  &	  (1	  <<	  0))	  
#define	  button_down	   (PINA	  &	  (1	  <<	  1))	  
	  
#endif	  /*	  HARDWARE_H_	  */	  

/*	  
	  *	  USART.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐21	  18:12:19	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  USART_H_	  
#define	  USART_H_	  
	  
void	  init_usart(void)	  
{	  
	   UCSR1A	  =	  0x00;	  	   //	  Clear	  registers	  
	   UCSR1B	  |=	  (1	  <<	  RXEN1)	  	  |	  (1	  <<	  TXEN1)	  	  |	  (1	  <<	  RXCIE1);	   //	  RX,	  TX	  and	  interrupt	  
	   UCSR1C	  |=	  (1	  <<	  UCSZ10)	  |	  (1	  <<	  UCSZ11);	   //	  Use	  8-‐bit,	  1	  stop	  bit	  
	   UBRR1L	  =	  	  BAUD_PRESCALE;	  
	   UBRR1H	  =	  (BAUD_PRESCALE	  >>	  8);	  
	   sei();	   	   //	  Activating	  global	  interrupts	  
}	  
	  
ISR(USART1_RX_vect)	  
{	   	  
	   data	  =	  UDR1;	  //	  Mottagen	  byte	  sparas	  som	  variabeln	  data	  
	   UDR1	  =	  data;	  //	  Det	  ska	  gå	  att	  läsa	  informationen	  MCU:n	  uppfattat	  i	  en	  terminal.	  	  
	   	  
	   if	  (data	  ==	  '$')	  //	  Början	  på	  nytt	  meddelande	  
	   {	   	   	  
	   	   i_byte	  =	  0;	   //	  Nollställer	  räknaren	  
	   	   msg[3]	  =	  'G';	   //	  Nollställer	  identiteten	  för	  meddelandet	  
	   }	  
	   if	  (msg[3]	  ==	  'R'	  &&	  i_byte	  >=	  7)	  //	  Identifierar	  meddelandet	  som	  GPRMC	  
	   {	  
	   	   GPRMC[i_byte-‐7]	  =	  data;	  //	  Sätter	  in	  data	  i	  GPRMC	  
	   }	  	  
	   else	  
	   {	  
	   	   msg[i_byte]	  =	  data;	  //	  Sammansätter	  övrig	  skickad	  information	  
	   }	  
	   i_byte++;	  
}	  
	  
#endif	  /*	  USART_H_	  */	  
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/*	  
	  *	  j_math.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐06	  23:22:18	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
	  
	  
#ifndef	  J_MATH	  
#define	  J_MATH	  
	  
float	  J_pow(float	  x,int	  y)	  
{	  
	   int	  i;	  
	   float	  z	  =	  1;	  
	   for(i=0;i<y;i++)	  
	   {	  
	   	   z	  *=	  x;	  
	   }	  
	   return	  z;	  
}	  
	  
float	  J_atan(float	  x)	  
{	   	  
	  	  	  	  int	  over1	  =	  0;	  
	  	  	  	  int	  negative	  =	  0;	  
	  	  	  	  if	  (x	  <	  0)	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  x	  =	  -‐x;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  negative	  =	  1;	  
	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  if	  (x	  >=	  1)	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  x	  =	  1/x;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  over1	  =	  1;	  
	  	  	  	  }	  

float	  z	  =	  0;	  
	   int	  n;	  
	   for(n=0;n<=10;n++)	  //	  Här	  är	  taylorpolynomet	  
	   {	  
	   	   z	  +=	  J_pow(-‐1,n)*J_pow(x,2*n	  +	  1)/(2*n	  +	  1);	  
	   }	  
	   if	  (over1	  ==	  1){z	  =	  (J_PI/2)-‐z;}	  
	  	  	  	  if	  (negative	  ==	  1){z	  =	  -‐z;}	  
	   return	  z;	  
}	  
	  
float	  J_sin(float	  x)	  
{	  
	  	  	  	  float	  y	  =	  x	  -‐	  J_pow(x,3)/6	  +	  J_pow(x,5)/120	  -‐	  J_pow(x,7)/5040	  +	  J_pow(x,9)/362880;	  
	  	  	  	  return	  y;	  
}	  
	  
float	  J_cos(float	  x)	  
{	  
	  	  	  	  float	  y	  =	  1	  -‐	  J_pow(x,2)/2	  +	  J_pow(x,4)/24	  -‐	  J_pow(x,6)/720	  +	  J_pow(x,8)/40320;	  
	  	  	  	  return	  y;	  
}	  
	  
#endif	  /*	  J_MATH	  */	  
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/*	  
	  *	  screenmodes.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐06	  23:20:43	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
	  
#ifndef	  SCREENS	  
#define	  SCREENS	  
	  
void	  printscreen1(Post	  node,int	  d,int	  speed_kph)	  
{	  
	  	  	  	  move_cursor(1,1);dprintf("%s	  	  	  	  	  	  	  ",*node.Name);	  	  	  	  	  	  //	  Positionens	  namn	  
	  	  	  	  move_cursor(1,10);dprintf("%i0m	  	  	  ",d);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  Avståndet	  
	  	  	  	  move_cursor(2,1);dprintf("COG	  ");for	  (int	  i=0;i<=2;i++){dprintf("%c",GPRMC[i+40]);}	  //	  Kursen	  
	  	  	  	  move_cursor(2,9);dprintf("	  	  GS	  %i	  	  ",speed_kph);	  	  	  	  	  	  	  //	  Hastigheten	  
	  	  	  	  if	  (GPRMC[7]	  ==	  'V'){move_cursor(2,9);dprintf("!");}	  	  	  //	  Informationen	  är	  användbar,	  men	  inte	  bra.	  
}	  
	  
void	  printscreen2()	  
{	  
	  	  	  	  move_cursor(1,1);dprintf("Date:	  %c%c/%c%c-‐%c%c",GPRMC[46],GPRMC[47],GPRMC[48],GPRMC[49],GPRMC[50],GPRMC[51]);	  //Datum	  
	  	  	  	  move_cursor(2,1);dprintf("Time:	  %c%c:%c%c:%c%c",GPRMC[0],GPRMC[1],GPRMC[2],GPRMC[3],GPRMC[4],GPRMC[5]);	  //	  Tiden	  
}	  
	  
	  
void	  printerror()	  
{	   	  
	  	  	  	  clear_disp();	  
	  	  	  	  move_cursor(1,1);dprintf("Input	  data	  is");	  
	  	  	  	  move_cursor(2,1);dprintf("too	  bad.");	  
}	  
	  
void	  startup()	  
{	   	  
	  	  	  	  PORTC	  =	  ~1;	  
	  	  	  	  _delay_ms(100);	  
	  	  	  	  for	  (int	  k	  =	  0;	  k	  <	  8;	  k++)	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  PORTC	  =	  ~(~PORTC	  <<	  1);	  
	  	  	  	  	  	  	  	  _delay_ms(50);	  
	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  PORTC	  =	  0xFF;	  
}	  
	  
#endif	  /*	  SCREENS	  */	  
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/*	  
	  *	  locations.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐06	  21:38:59	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
#define	  loclength	  12	  
	  
#ifndef	  POST	  
#define	  POST	  
typedef	  struct	  post	  {	  

char	  *Name[16];	   //	  Information	  i	  post	  
float	  Lat;	   	   //	  Information	  i	  post	  

	   float	  Long;	   	   //	  Information	  i	  post	  
}	  Post;	  
#endif	  
	  
#ifndef	  LOCATIONS	  
#define	  LOCATIONS	  
	  
void	  init_loc(Post	  *locationlist)	  
{	  
	   //	  Använd	  max	  8	  bokstäver	  för	  namn	  
	   //	  Ändra	  loclength	  till	  antalet	  positioner	  
	   int	  i	  =	  0;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Bålsta");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.54658;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  17.462651;	  
	   i++;	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Kungsh.");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.382200;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  18.026341;	  
	   i++;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Långtora");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.747337;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  17.145753;	  
	   i++;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Maskin");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.354000;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  18.064100;	  
	   i++;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Nymble");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.347333;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  18.070860;	  
	   i++;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Sundbro");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.923711;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  17.535644;	  
	   i++;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Väs.-‐Jo.");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.575428;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  16.50198;	  
	   i++;	  
	   	  
	   strcpy(*locationlist[i].Name	  ,	  "Väs.-‐St.");	  
	   locationlist[i].Lat	  =	  59.58966;	  
	   locationlist[i].Long	  =	  16.634856;	  
	   i++;	  
	   	  
	   for	  (int	  j=0;j<loclength;j++)	  
	   {	  
	   	   //	  Gör	  om	  alla	  koordinater	  till	  radianer.	  
	   	   locationlist[j].Lat	  	  *=	  (J_PI/180);	  
	   	   locationlist[j].Long	  *=	  (J_PI/180);	  
	   }	  
}	  
#endif	  /*	  LOCATIONS	  */	  

Avkortad lista 
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/*	  
	  *	  calculations.h	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐03-‐06	  23:32:26	  
	  *	  	  Author:	  Johan	  
	  */	  	  
	  
#ifndef	  CALCULATIONS	  
#define	  CALCULATIONS	  
	  
float	  calc_latitude()	  
{	  
	  	  	  	  float	  latitude_f	  	  =	  J_PI/180*(10*(GPRMC[9]-‐48)	  +(GPRMC[10]-‐48)	  	  +	  (10*(GPRMC[11]-‐48)	  +	  
1*(GPRMC[12]-‐48)	  	  +	  0.1*(GPRMC[14]-‐48)	  	  +	  0.01*(GPRMC[15]-‐48)	  	  +	  0.001*(GPRMC[16]-‐48))/60);	  
	  	  	  	  if(GPRMC[19]	  	  ==	  'S'){latitude_f	  	  *=	  -‐1;}	  
	  	  	  	  return	  latitude_f;	  
}	  
	  
float	  calc_longitude()	  
{	  
	  	  	  	  float	  longitude_f	  =	  J_PI/180*(100*(GPRMC[21]-‐48)	  +	  10*(GPRMC[22]-‐48)+(GPRMC[23]-‐48)	  +	  
(10*(GPRMC[24]-‐48)+	  1*(GPRMC[25]-‐48)	  +	  0.1*(GPRMC[27]-‐48)	  +	  0.01*(GPRMC[28]-‐48)	  +	  0.001*(GPRMC[29]-‐
48))/60);	  
	  	  	  	  if(GPRMC[32]	  ==	  'W'){longitude_f	  *=	  -‐1;}	  
	  	  	  	  return	  longitude_f;	  
}	  
	  
int	  calc_speed()	  
{	  
	  	  	  	  int	  speed_kph	  =	  1.852*(100*(GPRMC[34]-‐48)+10*(GPRMC[35]-‐48)+(GPRMC[36]-‐48)+(GPRMC[38]-‐48)/10);	  
	  	  	  	  return	  speed_kph;	  
}	  
	  
int	  calc_distance(float	  lat1,float	  long1,float	  lat2,float	  long2)	  
{	  
	  	  	  	  //	  Equirectangular	  approximation	  	  
	  	  	  	  int	  d	  =	  100*r*sqrt(	  J_pow(lat1-‐lat2,2)	  +	  J_pow(J_cos((lat1+lat2)/2)*(long1-‐long2),2));	  
	  	  	  	  /*	  Avsiktligt	  sänker	  jag	  noggrannheten	  till	  10	  m	  eftersom	  det	  går	  snabbare	  
	  	  	  	  för	  hjärnan	  att	  tolka	  avståndet	  om	  det	  är	  lite	  färre	  värdesiffror.	  */	  
	  	  	  	  return	  d;	  
}	  
	  
void	  calc_angle(float	  lat1,float	  long1,float	  lat2,float	  long2)	  
{	  
	  	  	  	  int	  heading_i	  =	  100*(GPRMC[40]-‐48)+10*(GPRMC[41]-‐48)+(GPRMC[42]-‐48)+(GPRMC[44]-‐48)/10;	  
	  	  	  	  float	  x	  =	  J_cos(lat1)*J_sin(lat2)	  -‐	  J_sin(lat1)*J_cos(lat2)*J_cos(long2	  -‐	  long1);	  
	  	  	  	  float	  y	  =	  (J_sin(long2	  -‐	  long1)	  *	  J_cos(lat2));	  
	  	  	  	  int	  bearing	  =	  (180/J_PI)*J_atan(y/x);	  
	  	  	  	  if	  (x<0	  &&	  y<0){bearing	  +=	  180;}	  
	  	  	  	  else	  if	  (x<0	  &&	  y>0){bearing	  -‐=	  180;}	  
	  	  	  	  bearing	  =	  (bearing+360)%360;	  
	  	  	  	  int	  angle	  =	  (bearing	  -‐	  heading_i	  +	  360)%360;	  
	  	  	  	  PORTC	  =	  ~(1	  <<	  ((angle+45/2)%360)/45);	  
}	  
	  
#endif	  /*	  CALCULATIONS	  */	  
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8.6. Datablad på ovanliga kretsar som ej finns i pärmens databladssamling 
Se kapitel 7. Referenser. 

/*	  
	  *	  main.c	  
	  *	  
	  *	  Created:	  2012-‐02-‐23	  13:37:00	  
	  *	  Author:	  Johan	  Schagerström	  
	  */	  	  
	  
#include	  "includes.h"	  
	  
int	  main(void)	  
{	  
	  	  	  	  Post	  *locationlist	  =	  (Post	  *)malloc(loclength*sizeof(Post));	  //	  Allokerar	  minne	  åt	  pos.listan.	  
	  	  	  	  init_loc(locationlist);	   //	  Initierar	  positionslistan	  
	  	  	  	  init_ports();	   //	  Ställer	  in	  mikrokontrollerns	  portar	  rätt	  för	  knappar	  och	  dioder	  
	  	  	  	  startup();	  	   //	  Gör	  en	  loop	  med	  dioderna	  i	  väntan	  på	  att	  skärmen	  ska	  vakna.	  	  
	  	  	  	  init_disp();	   //	  Initierar	  skärmen.	  
	  	  	  	  init_usart();	   //	  Initierar	  USART-‐kommunikation.	  
	  	  	  	  int	  disp	  =	  1;	   //	  Till	  för	  att	  växla	  information	  på	  skärmen	  
	  	  	  	  int	  i_loc	  =	  0;	   //	  Räkneverk	  för	  positionsindex	  skall	  börja	  på	  0.	  	  
	  	  	  	  while(1)	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (receive_complete==0)	  //	  Om	  mottagning	  är	  klar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  {	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  float	  latitude	  =	  calc_latitude();	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  float	  longitude	  =	  calc_longitude();	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  int	  speed_kph	  =	  calc_speed();	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  int	  distance	  =	  calc_distance(latitude,longitude,locationlist[i_loc].Lat,locationlist[i_loc].Long);	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  calc_angle(latitude,longitude,locationlist[i_loc].Lat,locationlist[i_loc].Long);	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (GPRMC[9]	  ==	  ','){printerror();}	  	  	  	  //	  Mottagen	  data	  är	  skräp.	  Visa	  error.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  else	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  	  	  	  (disp	  ==	  1)	  	  	  	  {printscreen1(locationlist[i_loc],distance,speed_kph);}	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  Visa	  standardskärmen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  else	  if	  (disp	  ==	  2)	  	  {printscreen2();}	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  Visa	  datumskärmen	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cursor_off();	  //	  Stänger	  av	  markören	  oavsett	  vilken	  skärm	  som	  skrevs	  ut.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  	  	  	  	  	  (button_down!=0	  &	  button_up==0){i_loc++;_delay_ms(200);}	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  else	  if	  (button_down==0	  &	  button_up!=0){i_loc-‐-‐;_delay_ms(200);}	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  else	  if	  (button_down==0	  &	  button_up==0)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  disp	  =	  (disp+2)%2+1;	   //	  disp	  skiftar	  mellan	  1	  och	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  clear_disp();	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _delay_ms(500);	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  i_loc	  =	  (i_loc+loclength)%loclength;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }	  //	  if	  
	  	  	  	  }	  //	  while	  
}	  //	  main	  
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